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hallage teruggefloten door geschrokken Tweede Kamer

Voortbestaan speciale
scholen gegarandeerd

Van onze parlementaire redactie
rJ.'M' '_hol - Nederland blijft bedekt met een netwerk van
_H

en voor speciaal onderwijs waar moeilijk lerende kinde-
taat Part opgevangen kunnen worden. Die toezegging deed
e -jv^ecretaris Wallage (Onderwijs) gisteren in een debat met
rjj s r5e^e Kamer over de toekomst van het speciaal onder-
af l . bewindsman komt ook terug op zijn plan om in 1995

aSIS" en ne* sPeciaal onderwijs wettelijk te laten samen-
lik n6n' at gebeurt op zijn vroegst in 1996, maar waarschijn-
Jn-Pasin 1997.

I. ijl
pi v.ai. de Kamer steunt het plan
fcn Jo t

age uit 1990 om groepjes
F late °* basisscholen intensief
■hooi ° samenwerken met een
ie j-eB jV°?r speciaal onderwijs in
)iï.m '°' Maar over dat plan is veel

;holen ? ontstaan, omdat de basis-
eer _ de baas dreigen te worden
e Vri^ sPeciale school - en zelfs

.1 id krijgen die speciale. TW 5 te beffen. Onder druk van
'stèren Kamer schrapte Wallage
i>i_dUit, mogelijkheid. Hij gaflist a l°e dat hij wat al te enthou-n het werk was gegaan.
|" cvvmdsman vond het „een

Tropischedag:
st_ee ~ De temperatuur
32 4 glsteren in Limburg naar
de'n graden. Daarmee beleef-
va__ hJ de eerste tropische dag

l aar' Die kwalificatie
op j. .gegeven aan dagen waar-
is E dertig graden of warmer
gang orden- Direct na zonsop-
St_l Werd de atmosfeer pijl-
ston,°Pgewarmd. Om 9 uur
<W het kwik al °P 2".1 gra-
(2o '0m 10.15 uur op 25 graden
oD oierse dag. en om 13.2Ü uurpd° graden.

beetje flauw" dat hij die toezegging
moest doen. „In het akkoord met de
onderwijsbonden staat toch duide-
lijk dat de scholen voor speciaal
onderwijs in de regel zullen blijven
bestaan. De indruk is gewekt dat ik
het speciaal onderwijs zou willen
opheffen. Niets is natuurlijk minder
waar", aldus Wallage.
De Tweede Kamer vindt unaniem
dat Wallage te hard van stapel loopt
bij de uitvoering van zijn plannen
voor het speciaal onderwijs. „Een
brug te ver", noemde zijn eigen
fractie het plan om het basis- en
speciaal onderwijs in 1995 wettelijk
te laten samensmelten en dus niet
meer apart te financieren.

Onder druk van de Kamer moet
Wallage met nieuwe wetten wach-
ten tot in de schoolpraktijk van alle
dag duidelijk is geworden hoe de
samenwerking tussen het speciaal-
en het basisonderwijs uitpakt. In
1997 worden de samenwerkingsex-
perimenten beoordeeld door een
commissie met zware kopstukken
uit het onderwijs.

De Kamer kon Wallage niet al te
hard vallen, want zij kwam pas in
actie toen onderwijzers, ouders,
bonden en besturenorganisaties
massaal in verzet kwamen. In de
herfst van 1991 gaf een overgrote
Kamermeerderheid Wallage het
groene licht voor zijn samenwer-
kingsplannen.

Canadezen in
mijn opgegeven
STELLERTON - De pogingen om
tien mijnwerkers te redden die al
meer dan vijf dagen vastzitten in de
Westray-mijn in het Canadese No-
via Scotia zijn gisteren gestaakt,
nadat de mijnbouwmaatschappij
had laten weten dat er geen hoop
meer was de mannen levend te vin-
den. Sinds zich zaterdagochtend
een gasexplosie in de mijn voor-
deed, zijn de lichamen van zestien
kompels geborgen.
De mijnramp in Westray is de erg-
ste in Canada sinds 1958, toen 58
mijnwerkers omkwamen in Spring-
hill, ook in Nova Scotia.

ZONNIGZEER WARM

Nh..Ian(_,aag wordt het een
iuUit|o_s. daS- Een zuid- tot
i 'r»Ue ! Jke stroming voert
i Hei-a7dr°ge lucht aan. De'ioltee^u"r loopt daarbij opi |nler sen de 30 graden. Maar

" b Ser** 1* kan de tropische
■»or*en KUr van 30 gradenNis af

bereikt. De wind is

'»°f«t-_fc .?n toe matig' uitï Ja»St.r _k een zuid" totNüe lf 'lke richting. Ko-"a,,.^ «acht daalt het kwik** eraden.
"OfI J(ft"tendt'r?e.e informatie be-

;;,»w.,_u.f9vl.s.b"s

~uar,oD. ?H5 onder: 21.27?°Hg?m °37 onder: °438
>«P :

an OD. ?H3 onder: 21.2941-s<> onder: 05.07

Kop-staart botsing ME-busjes in Visé

Acht agenten gewond
VISE - Bij een kop-staart bot-
sing tussen drie ME-busjes van
de Utrechtse politie zijn gister-
middag in Visé (B.) acht agenten
(onder wie een vrouwelijke) ge-
wond geraakt. Zij werden voor

behandeling overgebracht naar
het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht, maar konden later
op de dag weer naar huis.
Een colonne van acht ME-busjes
was gisteren op weg naar

Utrecht. De groep had enkele da-
gen in de Ardennen geoefend.
De chauffeur van het eerste bus-
jeremde onverwacht. Twee vol-
gende busjes konden niet meer
tijdig tot stilstand komen en bot-
sten tegen het stilstaandebusje.
Met gekneusde ribben, snijwon-
den en nekklachten moesten
acht politiemensen ter observa-
tie naar het AZM worden ver-
voerd. De drie busjes raakten
zwaar Öeschadigd.

" MEers bieden eerste hulp aan collega's. Ook de DGD is al ter plekke.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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Medische hulp
asielzoekster
schoot te kort

NIJEVEEN - De zeven maanden
zwangere asielzoekster Jaqueline
Jojo uit Zaïre, die op 23 april in het
ziekenhuis in Meppel overleed,
heeft geen degelijke medische be-
handeling gehad. Ze is, vóórdat ze
werd opgenomen in het hospitaal,
nauwelijks door artsen onderzocht.
Dit blijkt uit een reconstructie van
de gebeurtenissenropd de asielaan-
vraag van het gezin dat op 9 april
vanuit Libië in Nederland aan-
kwam.
Uit het onderzoek kwam onder-
meer naar voren dat de marechaus-
see op Schiphol heeft verzuimd de
asielzoekster te laten onderzoeken,
terwijl de vrouw duidelijk had ge-
zegd dat ze zwanger was en pijn
leed. Ook in het Grenshospitum in
Amsterdam kreeg ze geen degelijke
medische behandeling.
De vrouw en haar gezin reisden op
21 april naar Nijeveen. Een huisarts
stuurde haar uiteindelijk naar het
ziekenhuis, waar ze kort na de op-
name overleed.

Vissers dobberen
half jaar op zee

AUCKLAND - Twee vissers
hebben zes maanden dobberer
op zee in een klein bootje, levend
van vis en regenwater, ternau
wernood overleefd. De twee
mannen spoelden begin deze
week volledig uitgeput aan or.
het strand van één van de Sa
moa-eilanden in de Stille
Oceaan.
De 24-jarige Tabwai Mikaie er
zijn 40-jarige collega Arenta Te
beitabu zijn afkomstig van Niku
nau, een eilandje van 200 inwo
ners even ten zuiden van de
evenaar. Hun compagnon, de
47-jarige Tekawangu, stierf twee
weken vóórdat het bootje op hei
strand liep. Zijn lichaam is in zee
geworpen.
De vissersboot kwam zes maan
den geleden in een hevige storrr
terecht, waardoor het van de
kust afraakte. Met slechts 10 litei
benzine aan boord werd de booi
al snel stuurloos. Gedurende de
eerste maanden leefden de drie
van vis, maar de vangst were
steeds slechter.

College Brunssum na spoedvergadering:

Extern onderzoek
opzetgeld-affaire

DOOR JAN HENSELS
EN THEO SNIEKERS

BRUNSSUM - Een onafhankelijk
accountantsbureau en een advoca-
tenkantoor moeten opkorte termijn
gaan onderzoeken of er tijdens de
aanbestedingsprocedure van de
Emmaweg in Brunssum in 1986 en
1987 inderdaad opzetgelden zijn uit-
gekeerd door wegenbouwbedrijf
Jaartsveld. Het College van B en W
van Brunssum heeft dat gisteren
unaniem besloten tijdens een inge-
laste vergadering.

Aanleiding voor het besluit van het
college twee externe bureaus in te
schakelen vormt de onthulling in

het LD van gisteren dat Jaartsveld
aan vijf 'concurrenten' in totaal
750.000 gulden opzetgeld heeft uit-
gekeerd. In ruil daarvoor schreven
die bedrijven hoger in op de op-
dracht, zodat Jaartsveld het werk
kreeg toegewezen. Oud-burgemees-
ter Hoogland en de verantwoorde-
lijke wethouder John van Dijk
waren hier volgens verschillende
bronnen van op de hoogte. Hoog-
land voegde op verzoek nog twee
bedrijven aan de inschrijvingslijst
toe.

Zie verder pagina 1 7

" Terughoudendereacties
van de meeste fracties

Na elf jaar voor rechter
voor doden van baby

BOXMEER - Een 37-jarige in-
woner van Boxmeer moet elf
jaar na dato voor derechtbank in
Den Bosch verschijnen voor het
doden van het vijftien maanden
oude zoontje van zijn vroegere
vriendin. De verdachte J.V. had
destijds verklaard dat het kind
van de trap was gevallen.De ver-
dachte ontkent het kind te heb-
ben gedood.

De man is op 2 februari al aange-
houden. Hij is sindsdien in voor-
lopige hechtenis geweest. Een
woordvoerder van de politie
spreekt van een tragedie voor de
moeder, die al die jaren in de
waan heeft geleefd dat het kind
door een ongeluk om het leven
was gekomen.
De politie kwam de vermoede-
lijk ware toedracht op het spoor

door een verklaring van een ge-
tuige, van wie de identiteit ge-
heim wordt gehouden. Deze
stapte na al die jaren alsnog naar
de politie met hetverhaal dat het
kind door de Boxmeerder was
gedood. Volgens de politiezegs-
man had de getuige „last gekre-
gen van zijn geweten".

Verhoor
Nadat de verklaring was opgete-
kend, verhoorde de politie fami-
lieleden, kennissen en mensen
die destijds met de zaak te ma-
ken hebben gehad. Daaruit werd
de conclusie getrokken dat het
kind was gedood en dat van een
ongeluk geen sprake is geweest.

De man staat op 21 mei terecht
voor de rechtbank in Den Bosch.

het weer

" Met een uiterst gewaagde en nooit eerder uitgevoerde
operatie zijn drie astronauten van de shuttle Endeavour
gisteren 400 kilometer boven het aardoppervlak erin ge-
slaagd de communicatiesatelliet Intelsat-6 letterlijk te van-
gen. „Hebbes/", riep astronaut Pierre Thuot toen hij, staan-
de op de shuttle, tegelijkertijd met de anderen de uit zijn
baan geraakte en langzaam ronddraaiende satelliet beet-
pakte. Het 'binnenhalen' duurde anderhalf uur. Zolang
ook moesten de drie mannen de satelliet met hun handen
vasthouden, terwijl de Endeavour met een snelheid van
25.000 kilometer per uur zijn rondjes om de aarde draaide.
Daarmee was het alsnog gelukt de 300 miljoen gulden kos-
tende satelliet onder controle te krijgen. Twee eerdere po-
gingen, waarbij steeds maar één astronaut betrokken was,
mislukten. Foto: EPA
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Hebbes!
" Sharon Stone in

'Basic Instinct'

vandaag
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bioscopen
HEERLEN

Jt
"*t Royal: Hook, dag. 18 en 21 uur,* za zo ook 15 uur. Rivoli: The
l people under the stairs, dag.

__? 18.30 en 20.30 uur, za zo ook 15
3 uur. Maxim: The father of the
'Z% bride, dag. 18.15 en 20.30, za zo
«f ook 15 uur. H5: Basic Instict.
2| dag. 18 18.45 20.30 en 21.30 uur,
> » dag. beh. za ook 14 uur, za zojjj ook 16.30 uur. Freejack dag.
__- 14.15 19 en 21.15 uur, za zo ook
m_ 16.30 uur. Beethoven, dag. 14.30"jj 18.30 en 21 uur, za zo ook 16.45
_& uur. Sneeuwwitje en de zeven

"^ dwergen, dag. 14.30 uur, za zo
_M ook 16.15 uur. Silence of the
3| lambs. vr t/m zo 14.30 18.30 en 21
-ij uur. The prince of tides, ma t/m
%* do 14.30 18.30 en 21 uur. Film-
~t huis de Spiegel: Delicatessen, vr§ t/m zo 21 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Cape Fear, vr t/m zo

J 21.45 uur.

MAASTRICHT
P Mabi: Hook, dag. 21 uur, vr t/m tsi-t zo ook 18 uur, za zo wo ook 15 rjJj uur. Father of the bride. vr t/m *r

?, zo 18.45 en 21.30 uur, ma t/m do f21 uur, za zo wo ook 15 uur. Ca- _
3 pc Fear, vr t/m zo 18.15 en 21.15 .
_i| uur, ma t/m do 21 uur, za zo wo j-_i ook 15 uur. Raise the red lan- ■Z[ tem, vr t/m zo 18.15 en 21.15 uur, E
S-i ma tm do 21 uur. za zo wo ook <-
BK 15 uur. Ciné-K: De Noorderlin- J?-n gen, dag. 21 uur, za ook 18.30 _
_Z uur. Cinema-Palace: Basic In- £„J stinct, dag. 18.15 en 21.15 uur, za E

zo wo ook 14.30 uur. ft* Sneeuwwitje en de zeven dwer- h"j gen, za zo wo 14 en 16.15 uur. f" Silence of the lambs. dag. 21.15 I
ZJ uur. Beethoven, dag. 19 en 21.30 jt__

uur, za zo wo ook 14 en 16.30 j-
—* uur. The prince of tides, dag. *■__ 18.15.uur. Lumière: Toto le he- f_ï r°s, dag. 20 uur. Metropolis, vr
3 20.30 uur. Dr. Galigari. za 20.30 £H uur. Der letzteMann, zo do 20.30 j__
__,; uur, do ook 22.30 uur. Der müde !-
i«i Tod, ma 20.30 uur. Faust, di -__- 20.30 uur. Der Golem, wo 20.30 p
Tjen 22.30 uur. Europa, dag. 22 £eSÊ uur. Cinema Paradiso, vr za 23 j._J uur. C—I I-

'*% Scène uit 'Sneeuwwi- 1
*tje' m

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30
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. Cape
Fear, dag. 20.30 uur. Sneeuwwi-
tje en de zeven dwergen, za zo
wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: La doublé vie
de Veronique_"ourniquette, 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. Royaline:
Beethoven, vr t/m zo 19.30 en
21.30 uur, ma t/m do 20.30 uur,
zo wo ook 14.30uur. zo ook 16.30
uur. Fievel in het wilde westen,
zo wo 14.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: La doublé vie de Veroni-
que/Toumiquette, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: La doublé vie de Ve-
ronique/Tourniquette. za 20 uur,
dl 20 30 uur.
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recensie
De drie films die Zhang Yimou tot
nu toe maakte gaan allemaal over
jonge vrouwen die uitgehuwelijkt
worden aan oude mannen met geld.
De hoofdrol wordt steeds gespeeld
door de actrice Gong Li en de ver-
halen spelen in de twintiger of der-
tiger jaren. Driemaal hetzelfde
thema, telkens met een andere in-
valshoek en in een andere stijl ge-
filmd. Strikt genomen zijn het his-
torische drama's met een kritische
kijk op starre tradities, maar het is
niet moeilijk om daar een actuele
betekenisaan te geven.

Los van eventuele symboliek of die-
pere betekenissen, is 'Raise the Red
Lantern' ook in puur filmisch op-
zicht een schitterend meesterwerk.
Als opening heeft hij niet meer no-
dig dan een close up van Gong Liv

en enkele afgemeten zinnen om de
situatie haarscherp neer te zetten.
De studente Songlian is door geld-
gebrek thuis gedwongen de univer-
siteit te verlaten. Trots eist ze dat ze
dan maar verkocht wordt aan een
rijke man, ook al zal ze slechts con-
cubine zijn. Een intelligent meisje
dat haar eigen gevangenis kiest om-
dater geen andere deur open staat.

" Actrice Gong Hi als de studente Songlian die uitgehuwelijkt wordt aan een oudere, rijke
man.

Noodlot
Vanaf dat moment laat Zhang
Yimou stap voor stap zien hoe het

noodlot zich voltrekt. Songlian
raakt betrokken bij de machtsstrijd
tussen de vier concubines van de
rijke koopman.
Aanvankelijk is ze vastbesloten om
de situatie naar haar hand te zetten,
maar aan het eind van de film heb-
ben mede door haar toedoen twee
vrouwen de dood gevonden. Song-
lian is gek geworden en dwaalt ver-
dwaasd over de binnenplaats rond.
Opmerkelijk is dat de koopman zelf
een tamelijk anonieme figuur op de
achtergrond blijft. De vrouwen zijn

slachtoffers van de traditie, gevan-
genen die onbedoeld hun eigen
ondergang bewerkstelligen.

Zo worden elke avond de rode lan-
taarns gehesen bij de vrouw waar
de koopman de nacht wil doorbren-
gen. Het terugkerend ritueel van
aansteken en doven is in defilm tel-
kens een briljant staaltje van mon-
tage, een opwindend moment vol
angstige verwachting.

Te zien in Mabi, Maastricht.

'Raise the Red Lantern' overrompelend mooi

Voltreffer van Zhang Yimou
DOOR LEO BANKERSEN

Het regiedebuut van Zhang
Yimou was 'Het rode koren-
veld', een overrompelend dra-
ma van liefde en verzet waar-
mee hij in Berlijn gelijk de
Gouden Beer in de wacht
sleepte. Daarna volgde 'Ju
Dou', een bloedmooi erotisch
sprookje dat uitpakt als een
grimmig noodlotsdrama. En
met zijn nieuwste film 'Raise
the Red Lantern', een tragedie
van klassieke allure, weet hij
de kijker opnieuw te impone-
ren. In amper drie jaar heeft
Zhang Yimou bewezen de
grootmeester van de moderne
Chinese cinema te zijn.

'Freejack':
peperdure

onzin
DOOR ROB DE KAM

Het aardige van verfilmde toekomstfantasieën is dat ze]
over het heden zeggen, dan over de ongewisse toekomst|
culaties zijn noodzakelijkerwijs gebaseerd op wat we nf"
ten en daarom zien we in science fiction-films ook rfll
bekende voorwerpen in min of meer bizarre, gefantasj
uitvoeringen. Werkelijk creatieve geesten weten van i
toch nog een verrassing te maken. Maar GeoffMurphy, \
gisseur van de in 2009 gesitueerde film 'Freejack' behoort
delijk niet tot dat slag. Veel verder dan wat rare auto's eflj
veel beeldschermen zijn de vormgevers van zijn film nj4
komen. Niets nieuws onder de zon, kortom, en dat gelój
voor de rest van dit verhaal over het eeuwige streven v<
mens naar onsterfelijkheid.

" Micfc Jagger

recensie

In 'Freejack' blijkt het in 2009 mo-
gelijk lichamen van mensen uit het
verleden op te halen en ze na een
bijna letterlijke hersenspoeling van
het brein van een stervende te voor-
zien. Rijkaards kunnen zo via een
reeks van lichamen het eeuwige le-
ven kopen. Bij het transport van het
lichaam van de verongelukte auto-
coureur Alex Furlong (Emilio Este-
vez) naar 2009 gaat er iets mis, Fur-

long krijgt de kans te ontsl1 ~-
en wandelt vervolgens verb
in 2009 rond. Veel tijd om et "
genieten krijgt hij niet, wantij
drachtgever wil om privér^V
nog steeds dolgraag speciaal '■ \
chaam. Dus krijgen we doof n
seur Geoff Murphy een flink \x\
achtervolgingen voorgesctjL
waarbij de premiejager Va1"1.
(gespeeld door Mick Jagge: P
hoofdrol vervult. Furlong k°k
de toekomst ook nog eens ziJ^U
malige echtgenote tegen, dW „
ook plaats voor een flinke -*Iromantiek.

XPaul Verhoeven over Amerikaanse reacties op erotische thriller 'Basic Instinct'

'Kritici kregen rood waas voor hun ogen'
DOOR PIETER VAN LIEROP

Dat hij in Amerika met 'Basic
Instinct' zijn derde nummer
1-hit op rij heeft gehaald, doet
Paul Verhoeven deugd, maar
hij kan het relativeren ook.
Buitengewoon verguld even-
wel is de in Hollywood werk-
zame, Nederlandse regisseur
met de uitverkiezing om met
zijn erotische thriller het Fes-
tival van Cannes te openen:
„Dat is immers voor artistieke
films het meest prestigieuze
podium ter wereld, terwijl ik
nooit geacht werd een artis-
tieke cineast te zijn. De Vierde
Man negen jaar geleden is ge-
weigerd voor Cannes en toen
we destijds Turks Fruit voor
deelname hadden aangemeld,
reageerden de heren zelfs be-
ledigd omdat we 'zoiets ordi-
nairs' durfden in te sturen."

In Amerika ben je er met 'Basic In-
stinct' in geslaagd iedereen - pro-
ducenten, keurders, critici en actie-
groepen - de gordijnen in te jagen?

„Het was alsof ze een rood waas
voor de ogen hadden gekregen uit
irritatie, woede ofvoornamelijk mo-
rele gekwetstheid en ze daardoor
die film in een totaal verwrongen
perspectief hebben gezien. Alsof ze
zijn gaan zitten met datvooroordeel
'Nu gaan we naar een homofobe
film kijken!' En toen kregen ze
daarvoor in de plaats een oplazer
met die heterosexuele seks en pal

daarna komt er dan die vrouw die
zegt dat ze het wel jammervindt dat
haar vriend dood is, omdat ze het

altijd wel lekker gevonden had om
hem te neuken. Dat is van een
plompverloren directheid die de

critici deed duizelen: een vrouw die
zo praat. Zoiets zet onmiddellijk
verkeerd bloed in Amerika. Daar-
door zijn ze ook naar de rest van die
film blijven kijken op een andere
manier dan iemand doet die niet
van de kook raakt als een vrouw
recht voor zijn raap zegt dat ze al-
leen vanwege de seks in een man
geïnteresseerd was."

De film is bijna feministisch?.

„Precies. Dit is een vrouw die situa-
ties naar haar hand zet en die met
mannen omgaat zoals Amerikaanse
mannen het maar heel gewoon vin-
den als zij zo met vrouwen omgaan.
Hier kun je beslist voor vrouwen
iets emancipatorisch in zien. Dat is
zo. En wie dan opmerkt dat het niet
precies een aardig beeld is van zon
sterke vrouw, die zal toch moeten
toegeven dat ook Michael Douglas
als haar tegenpool evenmin het
ideaal is van een aardige man. 'Ba-
sic Instinct' is niet een film over
aardige mensen die met aardige
dingen bezig zijn. Eerder het omge-
keerde. Geen van de personages
wordt met warmte getekend. Dit is
een film die zich volledig in de
schaduwkanten afspeelt. Maar je
moet heel krom kijken om er vijan-
digheid jegens homoseksuelen of
jegens vrouwen in te herkennen."
Met Michael Douglas zat jevoortdu-
rend op dezelfde lijn. Behalve één
keer, toen zou Douglas joueen opla-
waai hebben verkocht. Hoe zat dat?

„Nee, dat is een apocrief verhaal.
Dat ging over twee dingen die niets
met elkaar te maken hadden. Ik had
's morgens al een beetje een bloed-
neus, door spanningen, of weet ik
veel. Maar het was opnieuw gaan
bloeden toen ik me drie keer op de

grond had laten vallen om aan actri-
ce Jeanne Tripplehorn te laten zien
hoe ze dood moest neervallen. Dat
is het verhaal. Maar dat was wel op
dezelfde dag dat Michael ineens
pisnijdig op mij werd, omdat hij
vond dat ik eigenlijk nooit vertelde
hoe goed hij wel was. Tegen die
vrouwen zei ik wèl vaak dat ze het
fantastisch gedaan hadden, omdat
ik dacht dat die zoiets nodig had-
den, omdat die zo onzeker waren en
zo veel moeite hadden hun rol bij
elkaar te krijgen, wat ook moeilijk
was."
Arnold Schwarzenegger heeft ook
geen feedback nodig. Daar heb ik
ook nooit tegen gezegd: „Goed ge-
daan hoor, Arnold!' Tegen hem zei
ik öök: „Dat was o.k. Next shot!'
Want die dacht dan: 'Dat is dan
prachtig, we schieten lekker op.
Want Arnold komt ook uit Europa,
net als ik. In Europa zijn we niet
gewend om elkaar de hele dag op
de schouders te slaan en te zeggen
hoe fantastisch hét allemaal is. Bij
Amerikanen is alles: 'great!, fantas-
tic!, I love this!, You're wonderful!'
Zo gaat het de hele dag. Maar ik doe
dat niet zo erg. Maar Michael Doug-
las heeft dat kennelijk toch nodig.
En daar hebben we dan die ene
keer bonje over gehad. En dat werd
door een krant gecombineerd met
het verhaal van de bloedneus. Boze
Michael zou mij een bloedneus heb-
ben geslagen. Onzin!"

" Paul Verhoeven maakt geintje met Sharon Stone.

recept
Schelvis met

prei-kaassaus
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdhedenvoor 4 personen: 2
preien (ca. 400 g), 2 el maïzena, 0,5
dl melk, 2 dl yoghurt, 100 g gerasp-
te belegen Goudse kaas, 1 eidooier,
600 g schelvisfllet, sap van 1 ci-
troen, 100 g ontbijtspek in plakjes.
Verwarm de oven voor op 200°C.
- stand 4. Maak preien schoon en
snijd witte en mooie groene deel in
ringen van ongeveer 1 cm. Maïzena
met twee eetlepels melk tot glad
papje roeren. Samen met yoghurt
al roerend aan de kook brengen.
Pan van vuur af nemen en gerasp-
te kaas en eidooier erdoor roeren.
Op smaak brengen met peper en
zout.
Preiringen door saus scheppen en
saus over beboterde ovenschaal
verdelen.
Vis afspoelen, droogdeppen, in
niet te grote stukken snijden en
met citroensap besprenkelen. Be-
strooien met peper en zout en over
saus in ovenschaal verdelen. Vis
afdekken met plakjes ontbijtspek
en schaal in midden van voorver-
warmde oven in ongeveer 30 minu-
ten gaar laten worden.
TIP: Als garnituur hierbij gekook-
te aardappelen of aardappelpuree.

Poenig
Twee bekende acteurs, een pd .
een poenig uiterlijk, een hoop 1
en wat romantiek, dat moet 9 \
zijn, zullen de producenten gj
hebben. Ze kozen met <J
Nieuw-Zeeland afkomstige .
Murphy bovendien een re_?
die ervaring heeft met het st,
fiction genre (diens The Quiet
werd onlangs nog door de D^uitgezonden). Aan alle ran»
waarden voor een succesvol1
onderhoudende produktie
kortom voldaan, maar 'Freej*
het zoveelste bewijs dat je *
fantasie en nog belangrijker^
een sterk scenario niks beginM
In incidentele achtervolgingsn
wil de film nog wel eens evefl
spanning oproepen, maar ven
hier sprake van een volstrel'l
loos en rommelig geheel.

Te zien in H5H«*

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. net, schoon; 6. aange-
naam riekend; 11. waterdier; 12. bunzing;
14. projektieplaatje; 15. plaats in N.-Bra-
bant; 17. soort hert; 19. vr. munt; 21. op
of in geen plaats; 22. opschorting; 23.
pers. vnw.; 24. oefeningsstuk; 25. mu-
zieknoot; 26. bij herhaling; 28. vogel; 30.
levendig; 31. lyrisch dichtstuk; 33, nieuw
(Gr., in samenst.); 34. intern, trein (afk.);
35. gezondheid!; 38. deel v.e. huis; 41.
leeg omhulsel; 42. plaaggeest; 44. lang-
speelplaat (Eng. afk.); 46. eivormig; 48.
dat is (Lat. afk.); 49. brandbare vloeistof;
51. vogel; 53. zangstuk; 54. schampere
opmerking; 56. mallejan; 57. hoofdstuk
(Lat. afk.); 59. mijnheer (Eng.); 60. hevig;
61. tropische vogel; 62. specerij.

Verticaal: 1. kleding; 2. voorzetsel; 3-
tervogel; 4. boom; 5. nagerecht; j'
dergelijke (afk.J; 8. resultaat; 9. b°\van was; 10. Eng. inhoudsmaat; 12-,
overjas; 13. narigheid, droevig; 16- 'Engeland; 17. een zekere; 18. aanw-
-20. plechtige gelofte; 26. rand, Kan 1'
strik, lus; 28. soort raadsel; 29. in""
maat; 30. slag, klap; 32. telwoord; 3".
dat een gevolg teweegbrengt; 37.
dien; 38. iemand die zichzelf wooflru
verschaft; 39. hoenderachtige voge.
gipssoort; 43. afsluiting van boven,
door, met (Lat. voorz.); 46. gewicrits'
47. oude lap; 48. een weinig; 50- .
Frankrijk; 52. gekheid!; 55. vordert
per adres (afk.); 60. muzieknoot.
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Effect hongerwinter
zelfs nog merkbaar
bij kleinkinderen

UTRECHT - Vrouwen die tij-
dens de laatste zes maanden vannun zwangerschap de honger-winter van 1944-1945 meemaak-ten kregen dochters met een
J*\ lager geboortegewicht, ge-
zadeld meer dan 300 gram. Deanderen van deze dochters wa-ren zelf ook weer zon 50 tot 100gram lichter in gewicht.

?n_ kt uit een onderzoek datenkele jaren geleden is gestart in
iw\_ Amsterdamse Academischmedisch Centrum. De onderzoe-**rs willen de gevolgen bekijkenan de hongerwinter voor de ge-
zondheid van ruim 1.100 in dezePeriode geboren meisjes en hun
eventuele kinderen. Zo wordenac lange-termijneffecten duide-Jjlk van een korte, hevige perio-e van ondervoeding van hetembryo.

De dochters van vrouwen die tij-
dens de eerste drie maandenvan
hun zwangerschap de honger-
winter van 1944-1945 hebben
meegemaakt, zijn op volwassen
leeftijd juist zwaarder in gewicht
dan dochters van vrouwen die
geen hinder van de hongerwin-
ter hebben gehad. Direct na de
geboorte is er echter geen ver-

schil in lengte en gewicht. De
moeders uit de hongerwinter na-
men na de bevrijding voldoende
in gewicht toe zodat hun doch-
ters geen afwijkingen in lengte
of geboortegewicht vertoonden.

Toch zijn deze dochters allemaal
gemiddeld twee kilo zwaarder
op volwassen leeftijd dan meis-

jes uit de controlegroep. Blijk-
baar is er dus toch iets misge-
gaan tijdens de eerste drie
maanden zwangerschap. Wel-
licht heeft de duur en de snel-
heid van de gewichtstoename
van de moeder er iets mee te ma-
ken, vermoeden de onderzoe-
kers.

De meisjes die als foetus zes
maanden zijn blootgesteld aan
de hongerwinter waren bij de ge-
boorte dus veel lichter dan kin-
deren uit de controlegroep.
Onderzoeksleider dr Lumey
noemt de invloed van de honger-
winter op de kleinkinderen ver-
rassend, want factoren die sa-
menhangen met een laag geboor-
tegewicht, zoals gewicht en
lengte van de moeder, geven
hiervoor geen voldoende verkla-
ring.

Forse tegenvaller door latere invoering milieuheffing

Kok kampt met tekort
van bijna half miljard

ff~-~J!n_____e parlementaire redactie

IPJN HAAG - Het kabinetLp dit jaar nog eens 460
inj°eil- bezuinigen om de
bT op orde te krijgen
JL .^t financieringstekort
tn*. Procent te laten uit-een. Minister Kok (Fi-
C^en) heeft dit zijn colle-r s meegedeeld.

_rde .^oet volgensKok evenredig
egrn? " worden: wie de grootste
ij rwn

u
g heeft, draagt het meeste

Jke hoeft echter nu niet tot pijn-
e^inH Srepen te leiden- aldus de
en s* ?man in de Voorjaarsnota,
let h over de stand van zaken
992 etrekking tot de begroting

Milieuheffing
4 üljJ_ elt ziJn collega's voor de 460,j) ogen n gulden op te brengen door
iiet^°emde onderuitputting: het

a'ler,a?Pmaken van al het geld uit de
z.>_uÏ7mentale begroting. Dat ge-
'WoBb]. oen elk jaar al. Een andere
'ie spr i,

ld is om de voor 1993 af"
.cfer t° ,n bezuinigingen iets eer-
:f _Ü2p laten ingaan. Kok laat dee aan zijn collega's over.
*T^t nluic jf>roDleem van de 460 miljoen
t__, ,n is ontstaan door extra uitga-
"x^Orrfv behoeve van asielzoekers
Aai. h°en) en een latere invoering
I_ra_.Hen hogere milieuheffing op
téoais offen (ook 230 mib'oen).
jhgff eerder bekend werd, gaat dei°ktf.k8 met °P ! Juli maar pas op 1l| tober omhoog.

idig ** Van de hogere heffing is no-
Var,{£? de lastendruk (het beslag
V__(}; lastingen en premies op elke
toeKe^ de gulden) dit jaar op het
icent tu e maximum van 53-6 Pro"de w

e nouden. Een verlaging van
JUli isd°-Premie met 1 procent op -1
haletl een tweede maatregel die het
ger.. Van dat doel moet waarbor-

Uncj^ft als bijlage de nota buiten-
aan het kabinet ge-

ïnde Daarin beschrijft hij de strj-
daary- Ul*gaven en de oorzaken

Verder is de nota vooral
l^oorrt van aard. Oplossingen
Voig e pr°blemen staan er niet in.
dat Ook 6en zegsman van Kok kon
<liscUs met -gezien de nog lopende

Vaj. dp nnd ruziën de ministers.Pvar__Ln r°ek en Pronk over het
nd-uiten van de hogere buiten-ge h faven, met name de finan-

G_S y® aan Oost-Europa en het.^Wm andenBroek (Buitenlandse
Utl6sS;L dat Pronk (Ontwikke-
Sit n erkin^ daarvoor op-
beeft ' _

t
Ueze weigert dat. Pronk

r°ekv van Kok> Van den
tnan n CDA-fractieleiderBrink-

Sarajevo toneel ongekend hevige gevechten

VN zwaar onder vuur
SARAJEVO - In wat ooggetui-
gen omschrijven als de zwaarste
gevechtentot nu toe in deBosni-
sche hoofdstad Sarajevo is giste-
ren het hotel van de VN-militai-
ren tot vijf keer toe door grana-
ten getroffen. Een Canadees
raakte gewond, twaalf auto's van
de vredesmissie brandden uit.

De gevechten braken gisteren te-
gen zonsopgang uit, na een wa-
penstilstand van een dag die de
bewoners van Sarajevo de kans
had gegeven voor het eerst sinds
vele dagen voedsel in te slaan.
Volgens Radio Sarajevo werd er
vrijwel overal in de stad gevoch-
ten en kwam de oude Turkse

wijk onder zwaar artillerievuur
te liggen vanuit de omliggende
Servische stellingen in de heu-
vels. Ook enkele regeringsge-
bouwen werden geraakt.

Zwaar gevochten werd er verder
rond Ilidza, een door Serviërs
beheerst dorp buiten Sarajevo,
waar de EG-waarnemers in Bo-
snië drie dagen terug nog hun
hoofdkwartier hadden. Oogge-
tuigen hadden de indruk dat de
moslim-milities een doorbraak
in de Servische blokkades rond
de stad probeerden te forceren.
De Bosnische regering meldde
gisteren dat de milities Ilidza tot

op ruim anderhalve kilometer
waren genaderd.
In het dorp, eigenlijk een buiten-
wijk van Sarajevo, bevinden zich
op dit moment de laatste buiten-
landse correspondenten die in
Bosnië zijn. Zij delen hun hotel-
complex met het hoofdkwartier
van de Servische milities, dat
gisteren door de moslims werd
bestookt.
De commandant van de Bosni-
sche milities in Sarajevo deed
een dramatische oproep aan de
stadsbevolking om desnoods on-
gewapend mee te helpen bij de
verdediging van de stad. Hij
vroeg de mensen molotov-cock-
tails te maken. Hoewel de mos-
lims de afgelopen week een aan-
tal keren materieel hebben
weten te veroveren, ondermeer
bij een overval op een leger-
opslagplaats, kampt de verdedi-
ging met een ernstig tekort aan
wapens en munitie.

NZF woedend over uitblijvenfinancieringsplan

Kabinet oneens over
loonbod zorgsector

UTRECHT - De leden van het ka-
binet lijken onderling verdeeld over
de manier waarop ze het gedane
loonbod van 3,56 procent voor de
cao ziekenhuiswezen willen finan-
cieren. Een brief dievoor dezeweek
was toegezegd aan de Nederlandse
Zorgfederatie (NZF), blijft voorlo-
pig uit. De NZF is uiterst veront-
waardigd over deze gangvan zaken,
zo liet ze gisteren weten.

In een gesprek tussen de overheid
en de NZF vorige week donderdag
werd volgens de ziekenhuiswerkge-
vers in vage bewoordingen een
nieuw voorstel gedaan voor de aan-
wending van pensioengelden voor
de financiering van het loonbod. De
NZF had op zijn minst de indruk

dat het om een lening ging uit het
pensioenfonds, waarbij garanties
zouden worden afgegeven voor te-
rugbetaling aan het pensioenfonds.
Het feit dat de brief uitblijft, stemt
de NZF somber. De ziekenhuis-
werkgevers zijn bovendien ont-
stemd over het feit dat van over-
heidszijde nu wordt ontkend dat
het in het voorstel om een lening
zou gaan, aldus de NZF.

De CFO, de CNV-bond in de zorg-
sector, is zeer ontstemd over het
uitblijven van de brief. Volgens de
bond is het een proeve van kort-
zichtigheid dat het kabinet er niet
op korte termijn uitkomt.
De acties in de gezondheidszorg du-
ren onverminderd voort en nemen

in hevigheid toe, aldus de woord-
voerder. „De stemming wordt
steeds bozer en agressiever. We slui-
ten escalaties niet uit. De kans dat
mensen wilde acties gaan voeren,
achten we reëel."
Het conflict in het ziekenhuiswezen
draait vooral om de looneisen van
258.000 werknemers in de sector.
De ruimte hiervoor wordt bepaald
door de overheid. In eerste instantie
bood die 3 procent, waarbij een
groot gedeelte (2,5 procent) moest
komen uit een verlaging van de
pensioenpremie. Bonden en werk-
gevers beschouwden dit als een „si-
gaar uit eigen doos". De bonden
eisen bovendien een loonsverho-
ging van 4,5 procent.
Vorige week kwam minister De
Vries van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid met een loonbod van 3,56
procent. Bovendien deed hij vol-
gens woordvoerders van het minis-
terie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur ook de toezegging dat de
gewraakte 'sigaar uit eigen doos'
van tafel was. Het kabinet had zich
bereid verklaard om te zoeken naar
alternatieve financieringen en zou
daar nog deze week de NZF van op
de hoogte stellen.

Libië belooft
te breken met

terrorisme
NICOSIA - Libië zal de resolutie
van de Veiligheidsraad naleven
waarin het land wordt opgeroepen
alle banden met terroristische groe-
peringen te verbreken. Dat heeft
het Libische persbureau JANA be-
richt.
De Libische minister van Buiten-
landse Zaken, Ibrahim Mohamed
Beshari, zei echter datzijn land niet
zal overgaan tot uitwijzing van de
twee mannen die worden verdacht
van de bomaanslag op het Ameri-
kaanse vliegtuig dat in 1988 bij het
Schotse Lockerbie neerstortte en
waarbij 270 mensen omkwamen.
Volgens de verklaring „belooft Li-
bië iedereen van zijn gebied uit te
wijzen van wie bewezen is dat hij is
betrokken bij terroristische acties."
De Verenigde Staten en Groot-Brit-
tannië hebben gisteren in een eerste
reactie laten weten dat zij geen ge-
loof hechten aan de belofte van Li-
bië. Zij blijven bij hun eis tot uitle-
vering van de twee verdachten.

Mogelijk nieuwe
rechtszaak in
affaire-King

WASHINGTON - Een officier van
justitie in Los Angeles wil één van
de vier politieagenten die twee we-
ken geleden werd vrijgesproken in
de zaak-Rodney King, opnieuw
voor de rechter brengen. Maar giste-
ren al zeiden veel mensen in Los
Angeles te vrezen, dat heropening
van de zaak-King mogelijk op-
nieuw, net als twee weken geleden,
tot ernstige onlusten zal leiden. De
agent om wie het gaat, Laurence
Powell, werd destijds op twee van
de drie punten vrijgesproken. Op
één punt, de aanklacht dat hij bui-
tensporig veel geweld zou hebben
gebruikt bij de aanhouding van
King, kon de jury geen overeen-
stemming bereiken.

Optimisme over akkoord landbouwsubsidies

VS en EG dicht bij
doorbraak in GATT

DEN HAAG - De VS en de EG zijn
achter de schermen dicht bij een
akkoord over een vrijere wereld-
handel (GATT). Op het zeer omstre-
den landbouw-dossier is men elkaar
zo ver genaderd, dat een doorbraak
mogelijk lijkt. „Er is reden voor
heel voorzichtig optimisme", aldus
een directbetrokken topambtenaar
van Economische Zaken, gisteren
in Den Haag.

De GATT-onderhandelingen lopen
al jaren zonder enig resultaat. Sinds
kort trachten vertegenwoordigers
van de VS en deEG achter gesloten
deuren en in het diepste geheim
toch een akkoord te bereiken, waar-
door de GATT vóór eind juni suc-
cesvol afgerond kan worden.
Volgens de directbetrokkenewillen
de VS en de EG de zaak snel in po-
sitieve zin afronden. In dit kader
komt de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Baker maan-
dag naar Parijs, waar de OESO (de
organisatie van 24 meest geïndus-
trialiseerde Westerse landen) vergar
dert.
Baker wil in Parijs met EG-commis-
saris Andriessen proberen verdere
vooruitgang te boeken. Het is opval-
lend dat Baker zelfkomt. Tot nu toe
werd GATT aan Amerikaanse zijde

behartigt door handelsminister
Hills.
Achter de schermen zijn de EG en
de VS het min of meer eens over
een afbouw van exportsubsidies in
de landbouw met 36 procent over
de periode 1993-1999, gekoppeld
aan een reductie van de hoeveel-
heid gesubsidieerde exportproduk-
ten in de landbouw met 24 procent.
De VS zijn verder bereid orrf, indien
een akkoord wordt bereikt, geen
eenzijdige importbelemmeringen
voor landbouwprodukten te hante-
ren.
Problemen zijn er nog op twee pun-
ten: de matevan inkomenssteun die
boeren mogen ontvangen als de ge-
subsidieerde export van hun pro-
dukten wordt aangepakt, en de
graanvervangende produkten.

Anderhalf miljoen
aan schadeclaims
na ramp met F16

DEN HAAG - Het ministerie van
Defensie heeft tot nu toe voor an-
derhalf miljoen gulden aan schade-
claims binnengekregen na het neer-
storten in februari van een Fl6 op
de Hengelose wijk Hasseler Es.
Defensie heeft inmiddels 400.000
gulden uitbetaald aan particulieren.
Het gaat om eerste nood zoals scha-
de aan inboedels, tuinen en dergelij-
ke. De mensen die in de vijfzwaarst
beschadigde huizen woonden, wil-
len overigens geen van allen terug-
keren naar de plaats van het onge-
val, aldus een voorlichter van de
gemeenteHengelo.
Het aantal schademeldingen bij De-
fensie zal nog verder oplopen. Vol-
gens de gemeentewoordvoerder
komt er nog een rekening voor het
herstel van het groen in de wijk, dat
ook te lijden had van vele duizen-
den 'ramptoeristen. Ook de Henge-
lose woningbouwvereniging dient
nog een claim in.
De gemeenteHengelo is na een eva-
luatie van de hulpverlening bij het
ongeluk tot de conclusie gekomen
dat het buiten werking stellen van
het rampenplan (na een half uur) te
vroeg is gebeurd. Weliswaar was
duidelijk dat er slechts rhateriële
schade was, maar de coördinatie
van de nazorg aan de omwonenden
had onder de rampenregeling beter
kunnen zijn.

ÖTV verwerpt
loon-akkoord

BONN - In Duitsland hebben de
leden van de vakbond voor over-
heidspersoneel ÖTV het loon-
akkoord verworpen dat vorige
week werd gesloten na een langeen
harde staking. De bond besluit op
25 mei of de acties zullen worden
hervat. Op die dag dreigen ook de
metaalarbeiders het werk neer te
leggen.
Slechts 44,1 procent van de circa
470.000 stemgerechtigde ÖTV-
leden heeft tussen maandag en
woensdag voor het cao-akkoord ge-
stemd, dat 50 procent van de stem-
men moest krijgen om bekrachtigd
te worden.

punt uit
President

Het Italiaanse parlement is e*
gisteren voor de derde achter,
eenvolgende keer niet in ge^
slaagd een opvolger voor presif
dent Francesco Cossiga te
kiezen. Geen van de kandida.
tfn behaalde de in de grondwet
voorgeschreven tweederde
meerderheid van de stemmen.
De presidentsverkiezing, dia
een zeer gecompliceerde proce-
dure kent, gaat nu de tweede
fase in. In de eerste drie ronden
is namelijk een tweederde
meerderheid vereist (676 stern-i;
men). Na de derde ronde ia
echter een absolute meerder,
heid voldoende voor verkie';
zing. De vierde ronde staat,
voor vandaag op het program;
ma.

Explosie
EêrwnunTt_ëaê__^^ar^ërana
van de Russische stad Vladi-;
vostok, de thuisbasis van de
Stille-Oceaanvloot van hef
GOS, is gisteren na een brand
geëxplodeerd. Het persbureau
ITAR-TASS meldde dat dpj
zenden gezinnen moesten ■ward-
en geëvacueerd. Een onbê.
kend aantal mensen raakte
gewond, maar er vielen geen
doden. De oorzaak van -de
brand is nog niet bekend. !

Belastingen
De belastingrechter moet d^'
mogelijkheid krijgen na een-
jaar een spoeduitspraak té'
doen in slepende belastinggen
schillen. Niet alleen de burger
of het bedrijf dat de (voor)aani
slag aanvecht, moet daarop
kunnen aansturen, maar ooi
de inspecteur. De belastingi-
rechter moet zelf, als hij dat_in
het algemeen belang vindt, eea
snelle behandeling toestaan.
Met dat zoenoffer probeert
staatssecretaris Van Amels}
voort (Financiën) de Tweede
Kamer ertoe over te halen af te
zien van versterking van de
rechten van de belastingplich-
tige die protesteert tegen eert
belastingaanslag of - en daar
gaat het in de praktijk om - te*
gen een vooraanslag.

Paspoorten
De Koninklijke Marechaussee
op Schiphol heeft gisteren een
nieuw beeldopslagsysteem vao
de Centrale Recherche Info. "matiedienst (CRI) in gebruijfc
genomen. Dankzij dit systeem;
kunnen valse paspoorten en
reisdocumenten snel worden.'
opgespoord.

Lijfwachten
Het ministerie van Justitie is
bereid financieel tegemoet te
komen aan de bezwaren van de
Veiligheidsdienst van het Ko-
ninklijk Huis (VDKH) over de
betaling van de overuren en
verlichting van de werkdruk.
In het jongste overleg over de
problematiek is nu besloten de
bestaande financiële regeling
voor overwerk te handhaven,
waarbij Justitie heeft toege-
zegd de overuren te zullen uit-
betalen. Om welk bedrag het in
totaal gaat is niet bekendge-
maakt. Er zal geen uitbreidinfe
van het aantal koninklijke lijf-
wachten plaatshebben.
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" Servische strijders zoeken dekking voor de mitrailleursalvo'svan de moslim-milities tijdens één van de felle straat-
gevechten in het dorpje Ilidza. Foto: reuter

UITSTEKENDE.
KWALITEIT VOOi.
EEN ZACHTE PRIJ>
HEEFT GEEN HELF
ADVERTENTIF
NODIG.

J^bachtelijk | JONGEgestookt volgens l|r.,n3fJENEViJ____b^__^^m^

(ADVERTENTIE)

GRATIS 1 4 DAGEN
LENZEN DRAGEN
OPEN DAG
morgen zaterdag 16 mei

09.00-16.30 uur

Ë
waarop wij u geheelvrijblijvend de nieuwe
wijze van contactlenzen dragen J
presenteren. "De Acuvue disposable
contactlens". Juistvoor diegenen die in het
verleden problemen hebben gehadmet"^
hun contactlenzen is dit de juistemanier
om opnieuwkennis te maken met deze *'geheel nieuwe maniervan contactlenzen __
dragen.
En omdatwij zeker zijnvan deze methode
bieden wij u aan: gratis 14 dagen
Acuvue-contactlenzen dragen.
Na deze proefperiodekunt u geheel "*vrijblijvend beslissen of u wilt overgaan totf
de aanschaf van deze unieke lenzen. >
Afhankelijk van het droagschema gooit u
deACUVUE" disposaWe
contactlenzen na het gebruik gewoorl
weg.
Niets is makkelijker.
U heeft dussteeds nieuwe lenzen,
waardoor devoordelen voor u zijn: (*■ optimaal draagcomfort
■ constant scherp zicht
■ optimale veiligheid voor „.3

uwogen
Er is dan ook geen beter moment om:'
ACUVUE" te proberen dan nu. '*'JJI

Voor elke cliënt die gebruik ',;
maakt van de GRATIS
proefpassing, ligt een leuke
attentie klaar.

■'"

Peree & Jongen
SPECIALISTEN IN OPTIEK **

Akerstraat 18A- Heerlen - Telefoon 045-714856

Helse taferelen in Bosnië

Hmburgs dagblad binnen/buitenland]]
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1»piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, 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 UITSLUITENDa contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezendoor
meer dan250.000personen van 15 jaarenouder.
B'or C»Oocc Sur.r.o _~ D79

Vermist/Gevonden
Verl.op 13.5 omgev. H.baan/
Kerkrade, tussen 13.00 en
14.00 BRIL zwart montuur,
tel. 045-416763.

Personeel aanbod

KEUKENHULP biedt zich
aan, werktijden in overleg.
Inl. tel. 046-753016.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal.

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
Kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Delmach Machine- en Staalbouw Nederland BV
vraagt met spoed

* electromonteurs
* bankwerkers

* instrumentatiefitters
* pijpfitters

met ervaring.
Sollicitaties na tel. afspraak met Dhr. J. Vries.

Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. tel. 045 - 24 22 85.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers voor
Brunssum en Schinveld

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.,Rumpenerstr. 81, Brunssum. Tel. 045-256363.

Interieurverzorgsters
voor het betere schoonmaakwerk gevraagd.

Voor inlichtingen bellen tijdens de kantooruren
046-511264

Schoonmaakbedrijf Sittard
j ALLEEN VOOR KWALITEIT

AlteA Hotel Limburg
zoekt zo spoedig mogelijk

nederlands sprekende
medewerk(st)er

voor de spoelkeuken. De werktijden zijn van maandag tot
en met vrijdag van 16.00 uur tot 24.00 uur.

Telefonische reakties 043 - 64 21 31
AlteA Hotel Limburg

' Vliegveldweg 19, 6191 SB, Beek

gfcfikf^ x» de Poót'dton-bar

Rijksweg 13 — 6067 AB Linne — Telefoon 04746-3305
Door uitbreiding

meisjes gevraagd
Intern mogelijk.

Gevraagd nog enkele
leuke jonge meisjes

voor privé en escort, Ift. van 18-25 jaar (voorkeur blond)
Heb je interesse? Bel dan: 045-274587.

Omnibusfahrer
Wir stellen Omnibusfahrer
für den Lmien- und Schul-

busverkehr in Voll- und
Teilzeit ein.

Küppers-
Reisen KG
5138 Heinsberg,
Sebastianusstr. 9

Telefon 09-49 2452 6021.

2 Metselaars
1 Opperman

Voor diverse projecten in
Zuid-Limburg. Metselwer-

ken Van de Kleut BV., tel.
045-311625, na 19.00 uur

045-325284
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.

Gevraagd ervaren vrouwe-
lijke FRITUREHULP. Tel.
046-741844.
Taxi Kölker vraagt nette full-
time CHAUFFEUR, kandi-
daten met erv. genieten de
voorkeur. Tel. 045-464545.
WERKSTER gevraagd voor
praktijkpand, 6 uur per week
min, loon, tel. 045-720753
FRITURE Angelo, Kerkrade
en Vaals vraagt vrouwelijk
personeel v.a. 18 jr. 045-
-353735.
Gevraagd DISC-JOCKEY
voor de zaterdag- en zon-
dagavond. Café Extase,
Echt. Tel. 04754-81782.
Part-time PERSTERS voor
stomerij en wasserij. 045-
-253212 b.g.g. 258562.
Gevr. TAXICHAUFFEUR
oproep of part-time (geen
groepsvervoer) 045-217222
FRITUREMEDEWERKER
M/V gevr. voor ca. 3 dagen
per week. Tel. 045-211193.
Restaurant Twiny vraagt
LEERLING-KOK voor full-
time baan op jaarbasis, 18-
-20 jaar. Persoonlijk aanmel-
den Promenade 149, Hrln.

MEISJES gevr. voor club of
privehuis. Intern mogelijk,
vervoer valt te regelen. Tel.
04765-1406
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Pers. melden
Taxicentrale Bor Tax, Putstr.
103, Bom.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time, evt. full-time. Tel.
afspr. 045-215555. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Gevr. VERKOPER/STER
voor groente en fruitspe-
ciaalzaak in Heerlen. Br.o.nr
B-1098, L.D. Postbus 2610,
6401 PP Heerlen.
Vr. FRITUREHULP gevr.
voor 4-5 dagen per week,
ook weekends. Tel. 045-
-229037 / 726764L

Dames wilt u 1 a 2 avonden
p.wk. iets BIJVERDIENEN.
Ik stuur info. 045-210917.
Gevr. ervaren ONDER-
HOUDS-SCHILDERS.
Schildersbedr. Beckers,
Schimmert. Tel 04404-1641
Nette leuke HULP gevr. voor
de weckende in café 't
Brugske te Slenaken. Tel.
04457-3209.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
ESouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
los. Tel. 045-250930.

Terras en KEUKENHULP
gevraagd voor restaurant in
Holset-Vaals. Info na 17.00
04454-1018.
Gevr. ervaren BROODBAK-
KER. Diederen Brood-en fij-
ne banketwaren, Zandstr.ls
Spaubeek 04493-4281.
Gevraagd POETSHULP, 2
ochtenden per week. Tel.
04459-12438, na 17.00 uur.
Gevr. FRITUREHULP voor
de weekends, tev. gevr. hulp
in de huishouding voor 2
ochtenden per week. Tel.
045-415154.

■I

Dancing AHOY vraagt me- !
dewerks(ters) voor seizoen, j
Aanm. na 20.00 uur. Konin- (
ginweg 1, Valkenburg. ;
Oudere GEZELSCHAPS- |
DAME gevr. voor 2 zaterda- (
gen of zondagen per maand :
erv. met dementie. Tel. 045- .
327017 of 04492-5132.
Dringend leuk MEISJE gevr. j
voor goedlopend privehuis ■te Kerkrade, zeer hoge ver-
dienste, bij voorkeur blond. .
Tel. 045-425100. 'FRITUREHULP m. of zond. Jwerkerv. gevr., pers. melden
Holzstr. 126, Kerkrade. !
Gezocht voor omg. Aken
METSELAARS, timmerlie- ■den, stucadoors, voegers en I
koppenzetters. 046-525658 <
BUFFETHULP gevr. liefst ]
met ervaring vrl. Tel. 045- !
460909. j

Te huur gevraagd
Ouder echtpaar zoekt |
WONING of flat in Zuid- j
Limburg, max. huur ’ 700,-. |
Br.o.nr. B-1559, L.D. Post- (
bus 2610, 6401 DC Heerlen. ■
Te h. gevr. WOONHUIS met
tuin, omg. Heerlen. Tel. :
045-245823. j
Een PICCOLO in het Lim- ,
burgs Dagblad helpt u op (
weg naar snel succes. Bel: -045-719966. "

____£&_*/_*! ''tNette jongeman, met vaste .
baan, zoekt z.s.m. klein ap-
partement te HEERLEN.
Tel. 045-725980. I

Met een PICCOLO in het I
Limburgs Dagblad raakt u I
uw oude spulletjes 't snelst |
kwijt. Piccolo's doen vaak ,
wonderen... Probeer maar! .
Tel. 045-719966. \

OG te huur i
KERKRADE- centrum \
nieuwbouw voetgangers- ;
domein. Winkel c.g. kan- \
toorruimte, ca. 170 m2, :
huurpr. ’2.750,-. (Event. .
huur kleinere ruimte moge- .jlijk). 045-462982 (

Onr. goed te koop aangeb_gevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms 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.

Nieuw
is deze service niet

ÜÜHypothekenüü
üünet even beter!!!!

informatie i.v.m. aan-/verkoop van een woonhuis
"Hypotheek op Maatwerk"

Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.

Ass. kantoor Van Oppen b.v.
Lindeplein 5, Brunssum. Tel. 045-254543.

Open huis woensdag 13 mei t/m
zondag 17 mei van 14 - 18 uur

Maastricht, Maasresidentie
Deze residentie is bereikbaar vanaf de oprit Wilhelmina-
brug. In dit markante gebouw, dat voor bewoning gereed is,
zijn nog enkele appartementen te koop. Er is nog keuze uit
een 5-tal indelingen. De vloeropp. variëren van ca. 120 m2
tot 145 m2met slaapkamers. Woonkamer tot ca. 58 m2.
Luxe badkamer. Complete keuken. Terras/loggia. Onder
het gebouw bevinden zich afgesloten parkeerplaatsen en
bergingen. Prijzen vanaf ’ 297.200,- v.o.n. tot ’ 387.200,-
-v.o.n. (10089062)

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
Tel. 043 - 25 29 33

I e 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-bungalowstot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

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.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
HEERLEN, Reestr. 15, een-
gezinsw., 3 slpks.. badk.
met ligbad, cv., in kinder-
vriendelijke buurt,
’107.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.

HOENSBROEK, Demstraat
34, hoekh. met garage en
carport, 3 slpks., bjw. 1981,
prijs ’ 136.000,- k.k. Wij-
man & Partners 045-728671
Huis in SITTARD te koop
gevr., liefst oudere stadswo-
ning. Tel. 04498-57858.

Bedrijfsruimte

Bedrijfspand
Wilhelminalaan 36
Valkenburg

Gelegen in het centrum van
Valkenburg, met parkeer-
mogelijkheden. Bestaand
uit: kantoorruimte, show-
room, magazijnen, werk-
plaats en 2 woonruimtes.
Geschikt voor diverse doel-
einden. Voor inlichtingen tel.
04406-15800.
GEMEUBILEERDE kanto-
ren, tijdelijk of permanent,
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro
Business Center: 043-
-821500.

Kamers
Te h. gevr. kamer in HRL-C
voor werkende jongeman,
25 jr. plm. ’ 350,- huur. Tel.
045-712701 tussen 15-17u.
Nette j. man zoekt woonr. in
rustige omgev. per 1-8-92
in HEERLEN. Tel. 01720-
-74596, na 18.00 uur.

Studente, 21 jr. zoekt kamer
in MAASTRICHT. Tel.
08859-52280.
Valkenburg KAMERS ie
huur, eigen opgang. Tel.
04406-15323 na 12.00 uur.
Centrum Schaesberg gem.
KAMER, eigen ingang, gez.
keuken en badk., tm plm. 30
jaar. 045-324880 tot 18 uur.

Woningrujl
Te ruil FLAT 3e etage
Meerssen, nieuw gestoft.
Liefst tegen flat of woning te
Geleen. Tel. 043-644172.

Bouwen/Verbouwen
Fa. ALTENA. Voor al uw
dakwerken, gevelwerken en
opruimdiensten. (Gratis
prijsopgave). Tel. 035-
-244893 b.g.g. 035-836183.
Semafoon 06-58454251.
Topkwaliteit VLOER-
TEGELS Merk Ariostea nu
ter introductie met 20% kor-
ting. Tegelhandel Jan van
Dorst, De hut 7, Gulpen. Tel.
04450-1970.

bouwmat./machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. grote partij gebruikte
GRINDTEGELS, trottoirte-
gels, metselstenen, balken,
kepers, panlatten en hard-
houten vloerplanken. Han-
delsondern. Wolter, De
Koumen 51, Hoensbroek.
Tel. 045-229999.

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 koop electrische VORK-
HEFTRUCK, hefvermogen
1.500 kg. Dhr. F.A. Pieters,
046-371061; autotelefoon
06-52980199; na 18.00 uur
04498-51759.
Te koop BOUWKEET en
pannenlier. Tel. 045-
-273692.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
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.
Was- en DROOGAUTO-
MAAT reparaties met ga-
rantie. Tel. 04405-2148.
TV Reparaties aan huis,
zonder voorrijkosten. TV
SERVICE Limburg, 045-
-231260.

Transacties
Omg. GENK-België over te
nemen Koffieshop-Eethuis
in drukke winkelstr. omzet

’ 200.000,- p.jr 04499-4523

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
WEILAND en bos, gunstig'
gel. te Nuth, plm. 2 ha. Inl.
04493-4752 na 17.00 uur
Paintballvereniging vraagt te
huur BOS van ca. 1 ha., be-
talen goede prijs. Tel. 045-
-244385.
Te koop GEVRAAGD scha-
pen, lammeren en oude
bokken. Tel. 045-724180.
Te k. Cormic TRACTOR,
36Pk. J. Schaepkens,
Klimmenderstr 106Klimmen
Te koop Berkel vleessnij-
machine; pluimvee plukma-
chine; PLOEG voor twee-
wielige trekker. 045-241992
Zeer malse ASPERGES 1e
jaars veld, alleen dit week-
end nog te koop. M. Kessels
Dorpsstraat 122, Asenray
gem. Roermond.
Te k. MERRIE volbloed, 4 jr.
oud, renpaard, 1.60 h. bere-
den, ’ 4.000,-. Crostolo-
straat 35, Stem.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

INRUILAUTO'S
8x Fiat Panda 750 171000 CÜIOOO Super v.a. 1986

6x Fiat Uno 45 Super/60 Super v.a. 1986
2x Fiat Ritmo 1986-1987 v.a. ’ 5.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 1989 v.a. ’ 16.900,-
-2xFiat Regata 1985 v.a. ’ 6.900,-
Daihatsu Charade 1.0TS grijsmet 1990 ’ 14.900,-
LanciaYlO Turbo donk groenmet 1985 ’ 8.900,-
Nissan Cherry Trend donk. grijsmet 1985 ’ 8.900,-
Seat Ibiza Special wit november 1989 ’ 11.900,-
Skoda 105 S zeer mooi, groen 1988 ’ 4.900,-
Suzuki Alto GL wit 1987 ’ 8.900,-

Direktieauto: Fiat Croma SX
nieuw model, 1991, alle extra's

o.a. alarm, radio, cd-install., electr. ramen, centr. vergr.,
autom. verw., electr. spiegels, etc. etc. ’ 12.500,- onder

nieuwprijs en 1 jaargarantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, Heerlen, tel. 045-742121

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 1.5 GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade TS special 1991
Daihatsu Cuore TS 18.000 km rood 1989
Daihatsu Cuore autom. 18.000 km 1990
Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Opel Veetra 1.6istuurbekr 1991
Mercedes 190 E verlaagd veel ace 1984
VW Golf Manhaften 1.6rood 1990
Peugeot 205 accent kl. wit 1986
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
Suzuki SwiftGL kl. grijsmetal 1988
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 44.000 km 1988
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987
Opel Kadett 16i Club 1990
VW Golf Sport kl. rood spec. uitv 1987
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 1987
3MW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Dpel Kadett 12LS kl. beige 1985
=ord Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 1987
Dpel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
-ord Siërra 1.6 L 3-drs 1984
*/olvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Mfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1987
Daihatsu Charade TS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
rord Siërra 1.6 L 5-drs 1986
_rd Siërra 1.6L 3-drs sport.uitv 1983

-ord Escort KR 3i zilver 1983
Ditroën BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
;iat Panda White 34 1985
Dpel GT speciale uitv. 2.2i1969
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984

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

Autobedrijf John Koullen biedt aan
ANWB gekeurde auto's

met 12 maanden volledige garantie en autopas:
Mazda MXS Myata 12.000 km rood 1991 ’ 43.500,-
Alfa Romeo 75 1.8 groenmét. div. ace 1990 ’ 22.900,-
Alfa Romeo 33 1.3 S rood 1989 ’ 15.750,-
Alfa Romeo 90 2.0 Inj. v. ace. wit 1987 ’ 13.900,-
Audi 80 1.8Sd.blauw stuurbekr 1990 ’ 28.900,-
Audi 80 2.0 E rood gekl. glas 1989 f 29.500,-
Ford Siërra Sedan Azur blauwm. 9 mnd. .. 1991 ’ 28.800,-
Ford Siërra Sedan CL 1.6 blauwmet 1990 ’ 20.800,-
Ford Escort 1.4iCL 3-drs. blauwmet 1991 ’ 23.500,-
Ford Escort Bravo rood 30.000 km 1989 ’ 17.900,-
Opel Omega 1.8LS stuurbekr. d.blauw .... 1990 ’ 23.900,-
Opel Kadett GSi 2.0 16Vwit 1989 ’ 28.500,-
Opel Kadett 1.3S club rood 1987 ’ 13.900,-
Lancia Thema Turbo IE grijsmet 1988 ’ 19.800,-
Mazda 626 1.8LX Sedan wit 1988 ’ 16.900,-
Mazda 323 1.3LX goudmet. 41.000km ... 1988 ’ 13.500,-
Honda Accord Luxe blauwmet. nw.st 1987 ’ 14.900,-
Honda Accord Aerodeck 2.0 EX rood 1986 ’ 14.500,-
Honda IntegraLuxe bruinmet 1986 ’ 13.900,-
Nissan Bluebird Hatchback blauwmet 1988 ’ 15.500,-
Volvo 360 GLI 2.0 Inj. 5-drs. rood 1988 ’ 16.900,-
Volvo 340 DL grijsmet 1987 ’ 9.800,-
VW Golf CL 1.3 goudmet. div. ace 1988 ’ 14.900,-
Renault STL Star uitv. wit 1987 ’ 9.800,-
Renault 11 TL 5-drs. wit zeer mooi 1983 ’ 5.950,-

JEEP
Mitsubishi Pajero EXE turbo D geelkent... 1987

DIESELS
Mercedes 190 D rookzilver v. ace 1987 ’ 32.500,-
VW Golf Turbo D Edition blue 1990 ’ 28.500,-
Ford Escort 1.8 D Bravo grijsmet 1989 ’ 17.900,-

CAMPER
Dodge Camper 6-cyl. LPG alle voorz. aanw ’ 6.500,-

BESTELLERS
Renault 4F6 grijs kent 1985 ’ 3.500,-
Subaru Minibus grijs kent 1985 ’ 3.750,-

-* 12 maanden volledige garantie (niet ouder dan 5 jaar)
* 100% financiering mogelijk
* Inruil auto / motor mogelijk

AUTOBEDRIJF JOHNKOULLEN
Het adres voor de betere gebruikte auto.

Tel. verkoop 045-426995; tel. werkplaats 045-424268.
Locht 17,Kerkrade.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.

KEVER Cabrio 1303, '73,
APK 5-93, goudmetallic.
Hunnecum 40, Nuth.
Ford Siërra STATIONCAR
2.3 CL diesel, Van, nw. mo-
del '88, donkerbl., donkergl.,
schuifd., stuurbekr., 5-bak,
trekh., nw. banden, APK,
verk. in abs. nw. st.,
’10.000,-. 045-462982.

MM
Landrover

type 109 met zomer- en
winterkap, bwj. '67, geres-

taureerd, org. Ford V-6
ombouwmotor, LPG, grijs

" kent., ’ 8.500,-. Autobedrijf
Loek Schaepkens, Klim-
menderstr. 110, Klimmen.

Tel. 04405-2896.

Opel KADETT station 16 D.,
rood, bwj. '86, vr.pr.
’9.250,-. Beekstr. 7, Heer-
len. Werkdagen na 19.00.
Te k. voor liefhebber DAT-
SUN 280 ZX autom. sport-
model, bwj. '80, APK 4-93,
vr.pr. ’ 5.250,-. 045-720200
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
getint glas, boardcomp., a-
larm, alu.velgen, metallic,
cd-speler. 04760-73884.
Te k. FIAT Ducato, '87, in pr.
st., goeie motor, APK, vr.pr.

’ 11.250,-. 045-729506.

Occasions zoals het hoort
Citroen AX 11 RE wit met cabrio-top 05-1989
VW Polo 1.3 Injectie wit 06-1990
Citroen BK 16 TZi 04-1990
Citroen 19 TRi Break grijsmetallic 01-1990
Citroen 19 TRi met schuifdak 10-1989
Ford Fiësta 1.4i rood 05-1989
Opel Kadett 1.315-drs. wit 05-1989
Citroen 14RE grijsmetallic 04-1987
Ford Escort 1.3 06-1986
Volvo 340 automaat 06-1984
Citroen CX 2.0 06-1985
Nissan Cherry 1.3 03-1985
Citroen BK Leader-uitv 06-1986
Citroen AX 10 E 09-1987
Citroen BK 1600TRS automaat 09-1985
VW Golf 1.5 Madison-uitv 04-1990
Ford Taunus 2.0 automaat 04-1981
Opel Kadett 1.2 05-1983
VW GolfCabriolet Karmann 01-1980

Demonstratieauto's
Citroen AX 1.4 GT

Citroen ZX 1.9 Volcane
Citroen 1.9 Diesel Avantage

i | ___■____k^3§ëq£s_____^9
I Ér^_________________P___________B I

Uw aktieve Citroen-dealer in Zuid-Limburg 'Kijk en vergelijk..!
VW Polo Fox 3-drs. 1.3 1988 ’ 12.450,- ’ 249,- *

Opel Corsa 1.3CL 3-drs 1987 ’ 12.750,-’ 255,- '
VW Golf C 1.3 nw. model 1984 ’ 9.450,-’ 189,- *
Opel Kadett HB 1.6 metallic... 1985 ’ 9.450,-’ 189,-*
VW Passat variant TD 1e eig 1989 ’ 31.950,-’ 639,- *

Opel Kadett:ï.6i stationcar ..... 1987 ’ 14.950,- ’ 299,- *■Opel Omega 2.0 SR schuifd. 1988 ’ 18.950,-’ 379,- *

Alfa Romeo'33'blu'e'metalïic '.'. 1989 ’ 17.450,- ’ 349,- *
Audi 80 1.6 stuurbekr. c.v 1991 ’ 31.450,-’ 628,- *
Audi 100 2.3 E autom., airco. 1987 ’ 23.650,-’ 473,- *

* Prijs per maand D.L.K. 1,34% per maand.
Auto Caubo Neerhem 25

Valkenburg g 04406-15041. ;
Te koop MERCEDES 300 I _W___\__7__\ I
D, aut., zeer mooi, kl. rook I __r.___zilver, vr.pr. ’ 32.000,-. Inr. I ö^ IJkl. auto mog. Moltweg 26, m_^km____\ H
Schaesberg. I É^^^L* \t__\
Te koop VW BUS, geel kent. I H_o^_L_H I
bwj. 84, ’3.500,-. Tel. wLl^y'M I045-273692. I _fc-^_M I
Te koop VOLVO 264, bwj. I _K^_lv"_Jl I'78, ’ 1.750,-. Tel. 045- I K&Pe/^fll273692. __________._«<&«■__

Te k. BMW 316, 2-drs., wit, Te k. wegens omstandighe--- '85, i.z.g.st., ’ 10.750,-, den RENAULT Fuego, bwj.
evt. mr. Tel. 045-316940. '82. Tel. 045-411299. |

Opruiming!
Knutselkoopjes

Sitroën GSA met APK, 1981
f850,-; Fiat 127 Prima,
1983, ’1.950,-; Peugeot
104, 1978, ’700,-; Renault

X GTL, 1981, ’250,-; Toyo-
:a Tercel, 1980, ’500,-;
Mv0343, 1979, ’500,-.

Fiat Creusen
Heerlen

Parallelweg 34,
tel. 045-742121.

"e koop gevr. AUTO'S v.a.
500,-. Tel. 045-423199.

wi 1/ _______K "-^H I

*f§pl_^ Hyraf iei&tf -
- Jantje, Ziet Ferdinand HuijnerV

Abraham Benzenrad

ÈÊh _É__È*2&ta< __■_~_.
fJ^Ï^Tf^^^^^"""" wordt heden 15 tt*
Proficiat! tot vanavond bij 00 _axHarm. De Kinderen. Proficiat van de hele fa

Diwfïoiat Huijnen, Schinveld
rrUIIUcll S. Husken-Huijng;

Deborah en Kees met jullie Jkoper en tot ziens bij het Van maandag t/m V
goud. Toegewenst van ons van 8.30 tot 17.00 uu.

allemaal. Rock, rock, u uw PICCOLO tele»
rock everybody. opgeven. Tel. 045-719*

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 I.4DGT'9O/'9l

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'BS

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
Nissan Florida Sunny '90

Autobedrijf Loek SCn
KENS biedt te koop aajUj_
occasions: VW Golf ' ..,
GLS nw.st ’18.500,-: v'
Polo '81 ’2.250,-; ö
aut. GTi motor ’ 1-' 5aFord Escort 1600 & d

’10.900,-; Escort j
XR3i '83 ’6.950,-; 'V
1.6 3-drs wit bwj"
’6.950,-; 2 x Ford \U]
XR2 '82 ’4.950,-; f
luxe Bravo '82 ’4.'
Toyota Starlet DX

’ 8.950,-; Opel Kadett ".
f tioncar zeer mooi

’ 3.500,-; Volvo 343 &>
’3.950,-; Kadett Hb 'zeer mooi '81 ’ 3.500,-
-dett caravan mwe. "LPG '85 ’8.950,-; Pa"
205 GTi topconditie
zwart ’ 16.900,-; Fiat Pj
45 zeer mooi ’ 2-0
Klimmenderstr.
Klimmen. Tel. 04405-28.
Mitsubishi GALANT I.* &
Limited Edition, bwj. *ii

’ 29.750,-. 045-229730, )l

Te k. gevr. AUTO'S/WJ )'
auto's, schade/defect Jr
bezw., 045-727742 / 72*'

-__k

I-'

Show *** ShoJ
******

60 nieuwe
USA Cars
Cadillac Seville

Pontiac Bonneville I
Buick Regal

Pontiac Transport
Pontiac Grand AM
Pontiac Grand Prix I

Buick Park Avenue Ü_i
Chevrolet Caprice Clas?

Chevrolet Caprice statig
Ford Thunderbird

Dodge Stealth J
Chrysler Le Baron CoW

Chrysler Saratoga
Chrysler Voyager S|
Chrysler Voyager Lfc
Chrysler Voyager 4X*. Jeep Wrangier

Jeep Cherokee _
Chevrolet Globe Masterv

Doorlopende show
Tevens 40 inruilwagef^

American Cars Schimp
Groot Haasdal 6

6333 AW Schimmen
Tel. 04404-1888

Openingstijden: ma. t/m
8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag 10.00-16.00J^
Stationcars

Volvo 245GLD met extra bank airco ];
Volvo 240 GLE 106.000km. gasonderbouw S
Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km S
Omega 1.8beigemet., 84.000 km 13.
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000km ]2
Opel kadett 2.0iClub 25.000km ]2
OpelKadett 1.3 5-drs, 84.000 km , S
Mitsubishi Lancer 1.5GL gas, wit, 114.000km ];
Ford Escort 5-drs. diesel 156.000km 5'
Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st 1

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast VroedvrouwenschooÖ- iTel. 045-416023. _^S\
Jeep TOYOTA landcruiser 4
wd, D, turbo, 7.'90 35.000
km, als nw. 04454-3436.
VW GOLF Cabriolet, bwj.
'81, wit, zwart dak, i.g.st.,

’ 14.950,-. Tel. 045-463211
Te k. Opel KADETT 16 S,
stationc, LPG, bwj. '86, i.z.
g.st, pr. n.o.t.k. 04404-1695
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Suzuki Samu-
rai 4x4, bwj. '88; Opel Veetra
1.6i, bwj. '91; Opel Corsa
1.2 S, bwj. '86; Opel Record
2.0 S, bwj. '84; Opel Ascona
1.6, bwj. '84; Opel Kadett
1.3 S Hb, bwj. '86; Opel Ka-
dett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Mazda 323 1.3 Hb aut, bwj.
'81; Mazda 323 Sedan 1.3,
bwj. '84; Honda Civic 1.3 L,
bwj. '84; Ford Escort 1.6
XR3i, bwj. '85; Ford Escort
1.6 L, bwj. '85; Ford Escort
1.1, bwj. '83; Ford Siërra 1.6
5-drs., bwj. '83; Ford Siërra
1.8 CL, bwj. '87; 2 x Fiat
Panda, bwj. '85 en '86; Tal-
bot Samba 1.1 '82; Ford
Taunus 1.6 L '82. Garantie,
inruil, financiering mogelijk.
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek. 04492-5782.
SEAT sport coupé 1430, '79
APK, rood, ’ 2.250,-. V. Bo-
vagbedrijf. 045-244947.
DATSUN 280 ZX, '79, APK
5- '93, ’8.750,-, gar. v. Bo-
vagbedrijf. 045-244947.

Te koop zeer mooie Opel
SENATOR 2.5 E, APK gek.,
bwj. '83, nw. model, vr.pr.
’7.800,-, evt. mr. mog. Tel.
045-461475.

Te koop mooie HOf? g.
Prelude, bwj. '80, APK 2'

’ 2.750,-. Tel. 045-45963^Te koop BMW 316, met^.bwj. '87, kleur zwart,
dow uitv. Te bevr. Aar*^
19, Heerlen. 045-71891__X
Ford FIËSTA i.z.g.st., _f„
'80, APK, vr.pr. ’ I.9^'
Koraalerf 21, Heerierhejdjv
Te koop BEDFORD Vai^j
cyl. op kenteken. Inl. "^353437.
MAZDA RX 7, sport, '81^sportv., Targa dak, ro^|.
schadevrij, auto in.nW■ a
pr. ’ 9.950,-, mr. mog..
gek. 1-93. 045-226869^Te k. Ford FIËSTA bwj. I
sport.uitv. Mooie auto, vr
’9.500,-. TelL 045-3l7Bgg>
Vakantieauto splinternj6^
PEUGEOT 305, bwj. 'B*^
eig., vr.pr. ’2.750,-■Jf
310406 bgg 06-52982ggg>'
Te koop SCHADE-AUTCL
BMW 320-6 1981; %<
320inw. model 1991. r&
Escort XR3i 1983: Ford %
cort RS Turbo 1987; HO'^
Prelude 1982; Mazda J 3
Sedan 1986; Mazda 3*»(
drs. 1989; Mercedes 1-*i<
2.5 1986; Opel Kadett i^1983; Opel Astra 14 i ''j
Renault 21 TL 1986; S^Alto 5-drs. 1989; 10>
Camry 1989; VW Po'o^model 1991; VW Jetta
1985. Autohandel G.n- $

Kessel, Wintraak 280,^
AB Sittard. Tel. 04&__]3 >̂

Voor Piccolo's
zie verder pagina 6



Stichter omstreden Opus
Dei weer in opspraak

ic Jflc'«le spreekbuis van het Va-)Lp',L'Osservatore Romano, pu-
le D!.rde deze week een brief van
_ch k et van de Congregatie die.ei_jJ)eEighoudt met de zalig- en
o p>5 ]Verklar'ngen, kardinaal Ange-
len "C- Deze gaf toe dat de paus
.an °mrnissie had benoemd om de
kVan zaken rond de zaligverkla-

Escriva nog eens kritisch
liet 1, oeP te nemen. Maar, zo
:°rr_ny Fdinaal Felici weten, deze

had niets onregelemen-
.eric j°ntdekt en dus kan de zalig-
*otld^ring van Escriva aanstaande
i.tna^ gewoon doorgaan. Alsof
hetv, serieus gedacht heeft dat

aticaan op het laatste moment

anders zou beslissen. Want als de
rechts-katholieke lobby iets in haar
hoofd heeft, zoals dezaligverklaring
van de omstreden Opus Dei-stichter
bewijst, moet daar alles voor wij-
ken.

José MariaEscriva de Balaguer is in
Spanje altijd een omstreden per-
soon geweest.De door hem gestich-
te organisatie Opus Dei was nauw
gelieerd aan het Franco-regiem en
vele Opus-leden hebben in Franco-
regeringen belangrijke posten be-
kleed. Na zijn dood in 1975 begon-
nen invloedrijke Spaanse geestelij-
ken in Madrid en in Rome met een
intensieve campagne om Escriva

binnen de kortste tijd zalig te laten
verklaren. En wat met een charis-
matische katholieke paus als
Johannes XXIII nog steeds niet is
gelukt, daar slaagde de Opus Dei-
lobby wel in.

Insinuaties
Volgens het in de L'Osservatore Ro-
mario gepubliceerde verslag van de
door de paus in het leven geroepen
commissie, is er niets vreemds ge-
beurd bij de zaligverklaring van
Escriva. „Alle insinuaties die er zijn
gemaakt aan diens adres, berusten
op onwaarheden", luidt het offi-
cieel. Die insinuaties houden onder
meer in dat hij pro-Hitler zou zijn
geweest, zich in anti-semitische zin
zou hebben uitgelaten en in zijn
omgang met medewerkers hooghar-
tig was. Ook wordt Escriva verwe-
ten een luxueus leven te hebben
geleid en dat hij dus niet bepaald
het toonbeeld van een heilige is ge-
weest.
Kardinaal Felici voert echter aan
dat er sinds 1975 door zijn Congre^
gatie 6000 brieven zijn ontvangen,
waarin gepleit wordt voor de zalig-
verklaring van Escriva. Onder de
uitgesproken voorstanders zijn 69
kardinalen, 1288 bisschoppen en 41
oversten. Inmiddels is het aantal
personen dat het proces tot zalig-
verklaring heeft onderschreven,
opgelopen tot 70.000.
Maar de belangrijkste reden waar-
om Escriva de Balaguer een eerste
stap in de richting van heiligverkla-
ring mag zetten, is toch, dat er een
aantal wonderen aan hem wordt
toegeschreven. Onder meer dat van
de stokoude non Conception Boul-

lon, diereeds een jaarna het overlij-
den van Escriva 'genas' van een
ongeneeslijke vorm van kanker. En,
als er wonderen in het spel zijn, kan
het Vaticaan moeilijk om een pro-
ces tot heiligverklaring heen.
Toch kunnen veel Spaanse katho-
lieken hun woede en ergenis over
de zaligverklaring van Escriva maar
nauwelijks voor zich houden. Zo
heeft een aantal katholieke leken-
organisaties een beroep op de paus
gedaan om de zaligverklaring op te
schorten, totdat er wat meer duide-
lijkheid is óver het in Rome afgele-
verde bewijsmateriaal. Een sterk
argument heeft de anti-Escriva-lob-
by in het boek van een van diens
naaste medewerkers, Maria del Car-
men Tapia. Deze werkte 18 jaarmet
Escriva en omschrijft hem nu in
haar recent verschenen boek 'Over

de grens. Een leven binnen Opus
Dei' als een 'vulgair en meedogen-
loos persoon.
Maar dit alles zal tevergeefs zijn,
want hoewel de plaats en het exacte
tijdstip van de zaligverklaring om
veiligheidsredenen nog niet bekend
zijn gemaakt, zullen zondag naar
schatting 120.000 gelovigen - onder
wie 40.000 Spanjaarden - voor Es-
criva naar Rome afreizen. Een afge-
zant van de regering van premier
Felipe Gonzalez zal daar niet bij
zijn. Want de Spaanse socialisten
beschouwen Opus Dei en diens
stichter ruim vijftien jaar na de'
dood van Franco nog altijd een van
de belangrijkste anti-democratische
instrumenten, die het mogelijk
maakten dat de dictatuur van 'El
Caudillo' veertig jaar lang stand
hield.

"MGR ESCRIVA DE BALAGUER Foto: LD

DOOR BERT VAN DER KRUK

{" "Hij stierf in Rome, met deaam van heiligheid."In een Am-
Qerdams studentenhuis vanPus Dei prijst een video derealiteiten aan van de Spaanse
j, 'ester Josemaria Escriva de
U^'aguer y Alblas. „De eerste za-

0p v i(_eo" \ul_t het com-
j^fttaar van een van de kijkers,

f! T__V.a js een neel moderne

T !., zaligverklaring van de op-
criter van Opus Dei 'is goed

Sch1" de hele kerk zegt ir G'
d die als regionaal vicarishoogste vertegenwoordiger
Wh 'Werk Gods' in Neder"
de t 'S' "Fen positieve daad die
aan k stelt opdat mensen zich
c J..gernoedigd voelen om een
ge '^telijke levenswijze te vol-

kia°r°PUs Dei zelf is de zaligver-
pUntng natuurlijk een hoogte-

" -Het is een bevestiging

DOOR KOR KEGEL
§ - Het bombarde-
-4 >s Wel sotterdam,5otterdam, op 14 mei 1940,
é Schend deSebjk een zeer grove
4- J^lale "f8 geweest van de interna-
_[ egd in a'sPraken die waren vastge-_ Nffe o k

oorlogsrecht. De Luft-
? beSchpr 0f alle bepalingen over* elitair ng van burgerij en niet-

f ,de gebouwen in één klap ter-
«ens' ir stelt mr Manuel Kneep-ven '°le een essay heeft geschre-
schrijVi?r de militaire geschied-

' de^oh»e?s' essay 'In hetrijk van de
rekent af met de officiële

i .'e naar geschiedschrijving, zoals
Mej i<un Voren komt in het boek
I de striJd op Nederlands
Se i7,!bled'- Dat boek verscheen
Üa dato geleden- een halve eeuw%er<.fv. onder redactie-van dr H.Ln WfriT ,en drs PK- Kamphuis.J.^B^ «> van dat boek steltultiem ■ Doel dat net bombar-

het tn overeenstemming was

°°rlo__Vr vn Agerende humanitair
fj'ng is t.cht- Kneepkens: „Die me-

°ek is ?eLgens weersproken. Het
i^oken h.

lovend in de pers be-
-940 deV^lu zou de meidagen van

°01<var,tnol°giseren. Wat daar
o<* een r m°ge ziJn, het creëert

0I"10Esro.m?rthe, namelijk dat het
niet geschonden is.auWrs w A

vlJftig gingen de Duitsei s ook * \Jacobsen en J. Bekkerfoloneii_?% Nederlandse luitenant--ol»tievß Bajetto al voor in dezecve mening.".
HneeD.
Vred_srle1S. is docent oorlogs- en

v~„ ï-aan de vakgroep straf-?'e »>enL 3Smus- HiJ zegt: "AlsccrSr..v._.g nooit gedocumenteerd
?e off,,;^, en wordt, zal zij tenslottei'nS overle gescniedkundige opvat-■ n" J<r bombardement wor-
ltldrUk_;s, e,epkens komt met een, nde opsomming vanke n en ale verdragen en afspra-
Sers wei % ook aan> dat de Duit-
StriJd hL^lijk wisten da* zij in
recht andelden met het oorlogs-

Terreur
- foutieve meningen van Van

Opus Dei in zijn
nopjes met 'eerste
zalige op video'

voor de leden dat hun spirituali-
teit echt en zinvol is." Vooral
progressieve katholieken zijn ge-
neigd daar anders over te den-
ken. Zij spreken van een kerkpo-
litieke daad die de polarisatie
binnen de kerk zal vergroten.
De regionaal vicaris laat zich niet
uit over deze geluiden. Hij acht
het niet zijn taak om de kerkelij-
ke situatie van een Opus Dei-
commentaar te voorzien. Even-
min voelt hij ervoor om te 'jam-
meren' over de crisis in de kerk
van Nederland. Veel beter is het
om 'met blijmoedigheid en frisse

moed' aan de opbouw van de
kerk te werken.
En dus spreekt Schnell (55) -
zoon van een Spaanse moeder en
een Duitse vader - het liefst
over het werk van Opus Dei in
Nederland. De organisatie is hier
ruim dertig jaar werkzaam en
telt op dit moment 340 leden: ge-
huwd, ongehuwd, jong en oud.
Onder hen bevinden zich elf
priesters. Opus Dei-bisschoppen
zijn er in Nederland (nog) niet.
Opus Dei streeft er niet naar het
aantal priesters zo snel mogelijk

te doen groeien, verzekert
Schnell. De inzet van Opus Dei-
priesters 'is afhankelijk van de
pastorale noden van het land en
de vraag of wij de bisdommen
hulp kunnen bieden. Hoewel er
in Nederland een groeiend pries-
tertekort is, zitten niet alle bis-
dommen te wachten op de con-
servatieve geestelijken uit het
kamp van Escriva.

Bovendien kan de personele pre-
latuur niet onbeperkt priesters
leveren. Er worden er ongeveer
veertig per jaar gewijd 'en die
moeten over de hele wereld ver-
deeld worden', vult woordvoer-
der D. Sweeny aan. Net als
Schnell en de ler Sweeny zijn de
meeste Opus Dei-priesters in Ne-
derland afkomstig uit het buiten-
land. Zij zijn vooral actief rond
de Opus Dei-eentra in Amster-
dam, Utrecht, Maastricht en
Delft.

Het aantal Opus Dei-leden in Ne-
derland is aan de bescheiden

kant, maar Schnell en Sweeny
liggen daar niet wakker van. Zij
wijzen erop dat 'de reikwijdte
van Opus Dei' veel verder gaat
dan de cijfers doen vermoeden.
De beweging opende eind jaren
vijftig haar eerste studentenhuis
in Amsterdam. „Je moet ergens
mee beginnen", zegt Schnell.
Daarna volgden studentenhui-
zen in Utrecht, «Maastricht en
Delft. Maar vanaf het begin had
Opus Dei ook andere groepen op
het oog. Via het studentenwerk
kwam het aan 'het kader' om
voor die groepen activiteiten te
organiseren.

Inmiddels zijn er ook bijeen-
komsten voor kinderen, scholie-
ren en werkende jongeren. Er
zijn twee centra voor volwasse-
nenwerk en sinds een aantal ja-
ren staat in Moergestel een eigen
conferentie-oord. De laatste tijd
worden ook 'culturele activitei-
ten' georganiseerd voor de
nieuwste doelgroep: zakenmen-
sen.

Bombardement op Rotterdam 52 jaargeleden

'Geschiedschrijving
pijnlijke vervalsing'

den Doel, Amersfoort en Kamphuis
stoelen op een aantoonbare afwe-
zigheid van kennis. Het foutieve is
dat zij het bombardement niet toet-
sen aan de De Martens-clausule,
genoemd naar de Russische afge-
vaardigde Fjodor Fjodorovitsj de
Martens, evenmin als aan de toen
geldende Beginselen van het Oor-
logsrecht. Zij blijken onbekend metThe Draft Hague Rules for Aerial
Warfare."

Het was in feite een terreurbombar-
dement, betoogt Kneepkens - en

terreur is altijd onwettelijk. „Maar
voor de militaire geschiedschrijvers
Van den Doel en Amersfoort is er
blijkbaar geen vuiltje aan de lucht.
Kamphuis veroorlooft zich zelfs de
gotspe te beweren dat er in Rotter-
dam, in verhouding met Warschau,
te weinig slachtoffers zijn gevallen
om van een terreurbombardement
te spreken. Toetssteen is echter niet
het aantal slachtoffers - wat is dat
voor griezelig criterium? Pure wille-
keur!"
Volgens Kneepkens gelden de in-

ternationale afspraken als leidraad.
„Het is pijnlijk als militairen hun ei-
gen spelregels niet blijken te ken-
nen." De Conventie van Genève
bestond in 1940 nog niet, erkent hij,
maar protocol 1 bij deze conventie
heeft een dusdanige strekking 'dathet in feite niets anders is dan eenhedendaagse verslaglegging van de
in 1940 vigerende wetten en gebrui-
ken van de oorlog. De Maasbruggen
konden worden beschouwd als een
militair doel, zij konden immers
naar hun aard en ligging een bijdra-
ge leveren aan de krijgsverrichtin-

gen. Het is evident dat het verove-
ren hiervan een duidelijk militair
voordeel opleverde. Maar moest
hiervoor noodzakelijk de stad over
een zo groot gebied (ondersteu-
nend) worden gebombardeerd? Dat
is niet vol te houden. Eerder past
het bombardement van Rotterdam
in het stelselmatige terreurklimaat,
waarin Hitler de oorlog te land, ter
zee en in de lucht meende te mogen
voeren. Herhaaldelijk heeft de Füh-
rer in zijn bevelen zijn verachting
voor het internationaal oorlogsrecht
onomwonden uitgesproken. Hij, de
Führer van het Herrenvolk, natio-
naal-socialistisch revolutionair,
stond boven het recht," schampert
Kneepkens.

" Het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. Volgens mr Kneepkens dient de geschied-
schrijving bijgesteld te worden. Foto: LD

binnen/buitenland

Spanje in rep
en roer door

zaligverklaring
DOOR RUUD DE WIT. —c ARCELONA - Er moest deze week een officiële verklaring

" an het Vaticaan aan te pas komen om de polemiek over de
j supersnelle zaligverklaringvan JoséMaria Escriva de| alaguer binnen dekatholieke perken te houden. Want dat de
J&moederen in Spanje, maar oo,k daarbuiten, inclusief het

aticaan, over de stichtervan het ultra-rechtse Spaanse orde
Pus Dei de laatste tijd ernstig verhit zijn geraakt, kon ook in

Rome niet langer ontkend worden.

Dubieus
„Het staat trouwens met een aan ze-
kerheid grenzende waarschijnlijk-
heid vast, dat ook zonder dit bom-
bardement de weerstand van de
Nederlandse strijdkrachten op kor-
te termijn gebroken zou zijn. De
luchtstrijdkrachten waren inmid-
dels geheel vernietigd. Capitulatie
zou een kwestie van dagen zijn ge-
weest. De regering was niet voor
niets al naar Londen vertrokken (op
12 mei 1940).Dit maakt de 'militaire
noodzaak' van het bombardement
al zeer dubieus. Sinds het Verdrag
van Petersburg uit 1868, en zeker na
de De Martens-clausule uit 1899,
was het vaste regel in het oorlogs-
recht, dat de burgerbevolking bij
militaire aanvallen zo veel mogelijk
gespaard diende te worden."
Bij het bombardement kwamen mi-
nimaal 814 mensen om (officieel), al
spreekt Loek Elfferich in zijn histo-
risch onderzoek van 1147 doden, op
grond van het rapport-Quak. Vol-
gens drLou de Jong werden bij het
bombardement en de daaropvol-
gende brand 24.000 woningen ver-
woest. Bijna 80.000 Rotterdammers,
13 procent van de toenmalige bevol-
king, raakten dakloos. Verwoest
werden 2500 winkels, 1200 fabrie-
ken en werkplaatsen, 500 cafés, 70
scholen, 21 kerken, 20 bankgebou-
wen, 12 bioscopen, 4 ziekenhuizen
en 2 schouwburgen. Op kunstge-
bied gingenonvervangbare stukken
verloren, zoals de rijke boekerij van
het Rotterdams Leeskabinet.

Roda JC
Een Mislukt seizoen voor Roda
JC, zo luidt het algemene com-
mentaar na het bekerverlies in
de Kuip. Dat ben ik dan hele-
maal niet eens met hen die dat zo
hard schreeuwen. Op de allereer-
ste plaats kan Roda JC thans aan
de grote schoonmaak beginnen
voor het nieuwe seizoen. De rad-
draaiers kunnen, of vertrekken
(indien zich gegadigden melden)
of, zich neerleggen bij de nieuwe
aanbiedingen.
Juist diegenen, die bij Roda het
grote geld opslokken hebben 't
het afgelopen seizoen laten afwe-
ten en juist door hen is alle com-
motie waar uw blad melding van
maakt, al weken lang, ontstaan!
Neem nou de uitlatingen van
Mario Been (nog steeds Roda
JC'er) die uitgebreid met Feije-
noordsjaal om, probeerde de vui-
le was van Roda buiten te han-
gen. Pisa moest hem kwijt, Roda
kon niks met hem beginnen, en
Heerenveen laat hem ook ver-
trekken. Juist dat soort zakken-
vullers, daar wil Roda vanaf. Dat
jongens als Bert Verhagen, Hof-
man en Boerebach zich geno-
men voelen, daar kan ik nog
inkomen maar ook deze spelers
zullen water bij de wijn moeten
doen.
Overigens hoeft Roda JC hoeft
zich voor deze 0-3 nederlaag niet
te schamen. Bert Groothand
schreef het volgende: „In een bij
vlagen onaanvaardbaar harde
wedstrijdopening was het wach-
ten op de openingsgoal". Feije-
noord schopte naar alles wat
geel en zwart was. Fraser had ze-.ker rood moeten hebben met
zijn actie op Boerebach en Bosz
was zeker geen lievertje. Neemt
niet weg dat Feijenoord slag-
vaardiger was en een eenheid
creëerde. Echter toen Roda naar
1-1 zwoegde en dat zat er dik in,
werd 't helaas voor Roda 0-2. Op
dat moment was de wedstrijd
bijna gespeeld.
Over het spandoek in de Kuip
met de tekst „Hendriks blijf met
jepoten van Boerebach af. Voor
hen die het nog niet weten, Hen-
driks is een van de weldoeners,
die trachten in Limburg topsport
te creëren, maar helaas viert on-
begrip hoogtij, laat Roda en het
publiek blij zijn met een man,
die voor alles aan Roda denkt,
staan.
HEERLEN H.J. Vestjens
(Door redactie ingekort)

Guy Arend
Naar aanleiding van uw artikel
over het oorlogsmuseum in Ar-
lon in de krant van zaterdag 9
mei het volgende: beginjaren '80
heb ik de musea van Mardasson,
Bastogne-stad, Wiltz en La Glei-
ze bezocht, twat over de slag om
de Ardennen gelezen en onder-
zoek verricht voor een artikel,
dat ik echter niet heb gepubli-
ceerd. Guy Arend acht ik een
goed organisator maar een du-
bieuze vogel. Door het gedram
van Guy Arend komt het zicht
op de menselijke factor in deze
slag in het gedrang: het lijden
van de bevolking, de overvolle
noodhospitalen van Bastogne.
Onmiddellijk achter de tanks
van Patton reden 40 ambulances
het bevrijde Bastogne binnen
om de gewonden af te voeren.
Fanatiek werden de Amerikanen
pas toen ze hoorden dat er 160
krijgsgevangen genomen Gl's
geëxecuteerd waren. Coulant
traden de Amerikanen niet altijd
op: St.-Vith ging plat en in Aken
zuiverden ze huizenblokken,
door een granaat in elke deur-
opening te schieten. Maar de
moed en het inzicht van gene-
raals als Mc Arliffe, Patton of
Omar Bradly en van de gewone
Gl, die het moest opknappen
staat overeind.

Wat Guy Arend betreft: die
pleegt inderdaad geschiedver-
valsing. Guy Arend was niet al-
tijd zo fanatiek anti-Duits. In de
jaren '80 was er bij het museum
Mardasson te Bastogne een
ruimte waar in souvernierstands
nazisymbolen werden verkocht.
Je kon daar bij voorbeeld een
originele SS-dolk aanschaffen.
Natuurlijk heeft Guy Arend zijn
contacten met de Duitse autori-
teiten gehad; hoe kwam hij an-
ders aan het orginele Duitse
materieel? Ik meen een foto te

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet

_eens te zijn met de inhoud._
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort of geretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties qf
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

hebben gezien van de heer
Arend met een oude Duitse ge-
neraal. Over die uitwas in het
oorlogsmonument heb ik een te-
lefoongesprek gevoerd met het
gemeentebestuur van Bastogne.
Ze betreurden het, zeker ze wis-
ten er van maar ze konden er
weinig aan doen. Guy Arend kan
beter weten. In een boek over de
Slag om Bastogne, dat ik rond
1982 kocht, wordt verhaald over
de fanatieke strijd die de Duit-
sers voerden. Elk gehucht, elk
bos moest worden heroverd. Een
gehucht rond Bastogne werd
voor honderd procent verwoest.
En sommige Duitsers vochten
verbeten. Hier en daar leek het
kamikaze. De herovering van
Noord-Luxemburg nam maan-
den in beslag, het uiterste noor-
denwerd pas in april '45 terugge-
wonnen. In het simpele musuem
van Wiltz hingen foto's van de
verwoesting. De verbijsterde Lu-
xemburgse boerin voor haar ver-
woeste en geplunderdeboerderij
interesseert me eigenlijk meer
dan een gevechtsmachine als
een Tiger IV, die ergens in Bel-
gië bleef steken.
VALKENBURG

A.L.J.A. Wehrens

postbus 'SIOO

Lezers schrijven
Drughandelaar

Ik wil graag mijn mening geven
over het verhaal in het Limburgs
Dagblad van 9 mei over drug-
handelaar Willem B. Als ik het
verhaal lees - en die foto bekijk- dan draait mij de maag om. De
zielige overbezorgde vader die
ook nog onschuldig wil üjken,
helpt wel de kinderen van ande-
re ouders in de vernieling door
zijn activiteiten in de drugwe-
reld. En die ouders houden net
zoveel van hun kinderen als hij,
misschien nog wel meer!,;

Op deze manier kan hij nu eens
bij zichzelf terade gaan over het-
geen hij deze ouders heeft aange-
daan door zijn gedrag, want deze
kinderen worden mijns inziens
heel langzaam en kwellend ge-
dood.

Maar in deze maatschappij
schijnt voor het grote geld, bij
een bepaald soort mensen, alles
te mogen.
LANDGRAAF L. Reijnen

Prol. Ophof
Aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam weigerde professor
Ophofnog colleges te geven om-
dat de eerstejaarsstudenten niet
opletten, kletsen en te laat bin-
nenkomen (LD 6-5-1992), pag. 3).

Ik vind het vrij zwak van Ophof
om de verantwoordelijkheid
voor de organisatie van zijn col-
leges bij de studenten te leggen.
Hij zegt dat de eerstejaars niet
opletten. Het is echter een alge-
meen bekend feit dat de concen-
tratieperiode van de mens voor
wat betreft oplettend luisteren
niet langer is dan twintig a vijf-
entwintig minuten (D.A. Bligh:
What's the use of lectures" in
Geerligs/Van der Veen: „Lesge-
ven" Assen/Maastricht 1987, pag.
257/258).

Verder vindt Ophof dat zijn stu-
denten zich onvolwassen gedra-
gen door tijdens zijn colleges te
praten. Ik vrees dat ik slecht
nieuws heb voor mijnheer Op-
hof: ook volwassenen gaan pra-
ten als ze in grote groepen veer-
zameld worden (bijvoorbeeld
colleges voor nascholing aan do-
centen). Het ligt dus niet aan het
feit dat de studenten niet vol-
wassen zijn, maar aan het feit dat
er veel mensen op één plek sa-
men zijn.

Het laatste punt waar Ophof zich
aan ergert is het te laat binnen--
komen van studenten. De ver-
antwoordelijkheid voor het bui-
ten houden van laatkomers bij
de faculteit leggen lijkt wel heel
erg op het briefjessysteem van
de middelbare school, waar Op-
hof zich zo boven verheven
voelt. Het lijkt mij een onvermij-
delijkezaak dat in grote groepen
niet iedereen op dezelfde tijd
binnenkomt, maar er is een sim-
pele oplossing voor dit pro-
bleem.

Verantwoordelijkheid afschui-
ven lijkt me geen volwassen ge-
drag. Veel volwassener zou het
zijn als Ophof met zijn studenten
de afspraak maakt dat laatko-
mers niet naar binnen mogen.

Uit de activiteiten van Ophof,
die gelukkig alleen staat, kan ik
opmaken dat zijn visie op onder-
wijs bestaat uit het houden van
een praatje, zonder contact (en
laat staan wisselwerking) met
zijn publiek.

Hij - en waarschijnlijk zijn stu-
denten ook - is beter af als hij
een keer zijn colleges op video
opneemt en in het vervolg ge-
woon laat afspelen. Ik kan dan
alleen maar concluderen dat wehier te maken hebben met een
uitgebluste en verstarde profes-sor, die geen verantwoordelijk-heid wil dragen voor het over-
dragen van zijn boodschap en
daardoor niet meer geschikt is
voor welke vorm van kennis-
overdracht dan ook.
LANDGRAAF Mare Kusters
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Auto's

Te koop zuinige, kleine
Austin METRO automaat,
bwj. 11-'Bl, APK, vr.pr.

’ 1.550,-. Tel. 045-272998.
Te k. SKODA APK tot '93
met trekh. bwj.'Bs ’1.950,-
Tel. 043-625329.
SUZUKI 410 SJ Softtop 4x4,
bwj. '83, i.z.g.st., div. extra's.
Tel. 045-720857.
Fiat Ritmo Bertone Cabrio,
’9.250, '83; Capri 2.0 V6,
uitst. staat, ’6.500,-, 79;
Siërra 2.8 XR4i, uitst. staat,
f 12.500,- '83; Fiat Uno 60
S, '87; Volvo 343 DLS, '82;
Mazda 626, coupé, '85. Au-
tobedr. Ad van NEER,
Zandweg 160, Hrl. 045-
-416023.
Te k. i.v.m. verh. SUZUKI
Swift 1.3 GL blauw bwj.6-'B9
’11.750,-, tel. 09-32-
-1161.3450Zutendaal (B)
Te koop AUDI 80, bwj. '88,
rood met extra's, APK 5- 93
Tel. 04744-1916.
AUDI 80 Diesel LC, 4-drs,
bwj. '82, APK 5-93, i.z.g.st.,

’ 3.200,-. 045-232321.
Te koop BMW 320, kl. zwart,
APK 4-93, vr.pr. ’ 1.600,-.
Moltweg 26, Schaesberg.
Te k. BMW 323i, bwj. '79,
opknapper, vr.pr. ’ 1.000,-.
Tel. 045-245338 na 19 u.
Te k. CITROEN Axel 1.2
TRS, bwj. 8-86, APK 8-92,
5-versn., 76.000 km., duur-
ste uitv., verbr. 1 op 16, i.z.g.
St., ’ 3.950,-. 04455-2763.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Fiat PANDA 34, kl.
rood. bwj.'B4. i.z.g.st, vr.pr.

’ 4.350,-. Tel. 04450-2338
Fiat Tipo 14 lE, 6 mnd. oud,
5.000 km, ’5.000,- onder
nw.pr. Auto Engelbert, Aan
de Fremme 13, Margraten.
04458-2918.
Fiat PANDA White, '87, 1e
lak, ’5.750,-, APK 4-93.
Tel. 045-424128.
Te koop Ford ESCORT Sta-
tioncar, i.z.g.st., bwj. '87,

’ 9.750,-. Tel. 04492-1304.
ESCORT 13 GL, '84, ANWB
mog., ’4.950,-. APK 4-93,
zeer mooi. Tel. 045-424128
Ford SIËRRA 1.6 I, bwj. '86,
i.g.st., 5-drs., ’8.750,-. Vrij-
dags na 17.00 uur tel. 045-
-423875.
Te koop MAZDA 626 LX HB
1.6, Benzine en LPG, bwj.
'84, APK april '93, kl. licht-
groenmet., striping, i.g.st.,

’ 4.575,-. Tel. 04498-58990

ESCORT 1300, wit, bwj. '84.
Dr. A. Kuyperstr. 76, I
Brunssum. 'Automaat MAZDA 323 met
APK, 7-'BO, vr.pr. ’1.850,-. I
Tel. 045-225913. i
MAZDA 626 2.0 GLX Sedan !
bwj. '86, z.g.a.nw., vr.pr.
’8.150,-. Tel. 045-315996.
MAZDA 323 F 1.6iGLX '90, .
35.000 km, bijz. mooi,
’21.750,-. Inl. 045-455778. ]
MERCEDES 230 E, bwj. '83 ■km.st. 131.000, ’9.500,-.
Tel. 045-417739. I
Mitsubishi COLT GLX LPG, !
bwj. '81, APK 5-93, vr.pr. '’ 1.950,-. 04492-2700. I
Mitsubishi COLT juli '89, 1e !
eig., 23.000 km, ’ 15.500,-.
Tel. 045-424803.
Te k. Nissan SUNNY 1.5 GL
3-drs. bwj. 86, APK 3-93,
km.st. 72.000, vr.pr.

’ 8.900,-. Tel. 045-322446.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
groen, bwj. '83, APK '93, i.z.
g.st. ’3.100,-. 045-323178.
Te. koop Opel KADETT 1.4i
Stationcar, 14.000 km, bwj.
'91, kl. d.blauw, trekh., pr.

’ 24.400,-. Tel. 04455-1244
Opel KADETT 1200 S type
'81, vr.pr. ’1.750,-. Pley-
weg 44, Heerlen-Palemig.
Tek. FORD Fiësta 1.1, t. '82
i.z.g.st. met APK, ’2.950,-.
Tel. 045-253075.
Ford ESCORT 13 L Bravo, t.
'82, i.z.g.st, APK '93, pr.

’ 2.950.-. Tel. 045-270007.
Ford FIËSTA 1100L, Bravo,
m. '86, ’ 7.500,-, vele ex-
tra's, als nw. 045-724417.
Honda CIVIC 1.5 i GLX, bwj.
'91, met fabr.garantie,
electr. ramen en spiegels,
kuipstoelen, stuurbekr., kl.
rood. Tel. 09-32.11733673.
Van part. zuinige HONDA
Civic, bwj.'Bl, zeer mooi.
Tel, na 16 uur 045-224138.
Te k. Honda PRELUDE aut,
'79, i.z.g.st., vr.pr. ’1.650,-.
Moltweg 26, Schaesberg.
Te k. Honda ACCORD Cou-
pé, bwj. '79, ’1.500,-. In pr.
st. Tel. 045-252639.
Te k. LADA 2105 GL 1500
m. aanhangercop., bwj. 24
n0v.1984, pr.n.o.t.k., APK
gek, t.4 mei'93, 045-460992
Opel KADETT 12S, 2-drs.
bwj. '83, APK 5-93, vr.pr.

’ 3.250,-. Tel. 045-720200.
Opel KADETT 1.6 D bwj. '83
APK 11-'92, i.z.g.st. vr.pr.
’3.500,-. 045-256130.
KADETT 1.3 LS HB, nieuw
model, bwj. 1985, APK 5-93
’7.250,-. Tel. 045-751387

Te k. OPEL Kadett 1200S,
bwj. '81, APK, ’2.750,-.
Tel. 045-724993.
Te koop Opel KADETT C,
bwj. '79, kl. bruinmet., APK
mei '93, vr.pr. ’ 1.300,-. Tel.
04405-3828.
Opel CORSA 12S, 3-drs.
rood, als nieuw. m. '84,
’5.750,-. Tel. 045-724417.
Opel KADEETT 12S station-
car, 11-'B4, i.z.g.st. APK 2-
93, ’4.250,-. 045-218925.
Te k. Opel REKORD 2L E,
bwj. 82, APK '93, schuifd.,
trekh. pr.n.0.t.k.045-456511
Opel ASCONA 19 S, aut.,
bwj. '80, i.z.g.st., le-lak,
APK 2-93, vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 04492-4534.
Te k. PEUGEOT 305 Diesel
stationcar, bwj.'B3, APK jan.
'93, tel. 045-223988.
PEUGEOT 309 GL Profil, kl.
beige, 33.000 km, bwj. '90,
’16.750,-. Volvo Dealer
Veders, tel. 046-510342.
Te k. PORSCHE 924 E bwj.
'80, zeer mooi, mr. motor
mog. Lotbroekerweg 14,
Hoensbroek. 045-225255.
Renault 21 Nevada GTS
FAMILIALE, 66.000 km, bwj.
'90, ’ 29.750,-, kl. wit. Volvo
Dealer Veders, 046-510342
RENAULT 5 GTL, bwj. '82,
in st.v.nw., 1e eig., 5-drs., 1
vol jaar APK, 5-gang, pr.

’ 2.950,-. Valderenstr. 28,
Geleen.
Te k. Seat MARBELLA bwj.
'88, i.z.g.st., kl. zwart,
’7.500,-. 04405-1569.
Te k. gevraagd Suzuki JEEP
Cabrio SJ4I3 of Samurai,
geel kent. 045-412396.
Te koop Suzuki SWIFT GLX
bwj. '90, km.st. 14.000. Tel.
045-725913.

Toyota TERCEL '79, APK,
sportief m. sportvelgen,
’650,-. Tel. 04404-1533.
Te k. Toyota CELICA ST 1.6
bwj.'77, APK 5-93, zeer
apart, i.z.g.st., ’ 5.500,-.
Tel. 04455-2321
VW GOLF 16 C autom., bwj.
'86. APK '93, i.z.g.st. Tel.
045-243007.
VW Jetta 80, l.m.velgen met
acces. Zeer sport, groen.
’2.250,-. Tel. 045-725122.-
VW GOLF 1.3 C, bwj. 9-'B6,
gr. beurt 3-92, vr.pr.
’9.950,-. Tel. 04754-81913
VW GOLF Cabrio bwj. '79,
GLS, rood, i.z.g.st. Doorn-
kampstr. 1, Landgraaf.
Te koop VW GOLF 1.3, zil-
vermet., km.st. 40.000, bwj.
'87, pr.n.o.tk. 04450-2649.

LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor- r
ting en hoge inruilprijzen! Ei-
gen financiering. Mazda 626 (
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda :
626 1.6 LX 87; Mazda 626 "Sedan 2.0 GLX diesel 87; -Mazda 626 HB 1.8 GLX '88; :
Mazda 626 HB 2.0 GLX die-
sel '86; Mazda 626 coupé '2.0 GLX '87/88; 3x Mazda
323 F coupé '90; Mazda 323 .Sedan 1.3 LX '86/'B7; Mazda .
323 Sedan 1.5 GLX '86; <Mazda 323 Sedan 1.3 GLX
'88; Mazda 323 HB 1.3 LX i
autom. '87; Mazda 323 HB |
1.5 GLX '89; Fiat Uno 45 '87 I
Lancia YlO touring '86; Mit- 'subishi Colt 1.5 GLX '87; ;
Mitsubishi Colt HB 1.5 GL I
'87; Nissan Cherry HB 1.5 i
GL '85; Peugeot 405 SRI 9- I
10-'B7; Peugeot 309 XE '88;
Renault 5 TR '88; Suzuki Al- :
to GL '88; Toyota Corolla 1.3
'86; VW Golf 1.6 '87; VW
Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-'B9;
Volvo 340 L '85; Volvo 340
GL '88; Ford Fiësta 1.6 die- |
sel '86; Ford Siërra 2.0 La- i
ser '85; Ford Scorpio 2.0i'87 i
Opel Kadett 1.2 S '86; Opel
Kadett 1.3 S '86; Opel Corsa i
1.2 3-drs. '89. Diverse
goedkope inruilauto's: Hon-
da Civic 1.3 autom. '82 i
’6.750,-; Honda Accord 1.6 I
'82 ’ 4.500,- / '83 ’ 5.950,-; ,
Hyundai Pony 1.4 '82 i
’2.750,-; Mazda 626 Se-
dan 1.6 '81 ’2.500,-; Mitsu-
bishi Galant '77 ’2.750,-;
Opel Kadett aut. '78 ’ 950,-; i
Toyota Tercel aut. '80
’2.750,-; Toyota Tercel '81
’2.500,-; VW Golf '79 i’1.500,-; BMW 315 '81
’4.500,-. Palemigerboord
401, Heerlen. Tel. 045-
-722451. ;
Te k. VW Golf CABRIO 84, '’18.500,-, in perf. staat.
046-755793 na 18.00 uur.
Te koop VW KEVER, '83, 'rood, div. extra's, t.e.a.b.
Tel. 045-413955.
VW POLO, kl. rood, bwj. '79,
APK okt. '92, motor 100%,
pr. n.o.t.k. Tel. 04454-2202.
VW GOLF model 1.3 CL, '85
APK, zeer mooi, ’ 7.650,-.
Tel. 045-454087.
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
4-'B9, wit, km.st. 56.500, Im-
vlgn., spoiler, cv., pr.

’ 20.500,-. Tel. 045-442993
Te koop weg. aankoop nieu-
we auto VOLVO 343 auto-
matic, '80, APK juli '92, vr.pr.

’ 850,-. Tel. 045-325783.
VOLVO 240, '85, LPG,
schuifdak en trekhaak,

’ 7.900,-. Auto Engelbert,
Aan de Fremme 13, Margra-
ten. Tel. 04458-2918.

Te k. VW GOLF 13i CL, kl. C
rood, km.st. 37.000, bwj. 10- F
89 t. '90, pr. ’ 16.500,-. Tel. ri
34756-1913. v
Te koop VW GOLF GTi °1800, bwj. '85, pr.n.o.t.k. J.
Tel. 046-518736. .j
Te koop KADETT 12S '82 .
schuifdak ’3.250,-; Escort E
82 ’3.750,-; BMW 316 '81 2
f 2.750,-. APK. 04499-3398 F
Autobedrijf P. van _ IJK &Zn 'Volvo 740 GL div. ace. '89 f
’29.500,-; Chevrolet Corsi- 'ca LT autom '89 ’ 29.500,-; \Renault 25TX '90 ’ 25.750,- \Ford Scorpio 2.0iCL Sedan c
'90 ’31.000,-; Ford Scorpio c2.0i GL aut. '86 ’ 13.750,-; \Ford Siërra 2.OCLJ 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 'Kadett 1.6 i Sedan 15.000 'km '90 ’18.750,-; Opel

_
Omega I.BLS '90 ’24.750,- I
Opel Omega 2.0 iLS '89 I
’25.000,-; Opel Manta 2.0 i'GT 3-drs. '89 ’20.750,-;
Volvo 340 1.7 DL '86 i
’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,-; I
Peugeot 309 GL profit 5-drs ;
'89 ’ 15.750,-; Mazda 626 I
LX HB '90 ’22.500,-; Un- i
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 Bovag-garantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van Dijk &
Zn, Hompertsweg 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Suzuki Alto wit '86; Suzuki
Alto grijs '86; Suzuki Swift
'89; BMW 320 i '84; BMW
318 i'85; BMW 316 4-drs.
'84; BMW 316 '84; Ford
Siërra '85; Opel Corsa '89;
Ford Fiësta '85; Mazda 626
'84; Alfa 33 1.5 '88; Nissan
Sunny '89; Fiat Panda 5-bak
'87; Ford Orion '86; Renault
9 '82; Honda Civic '81; Lada
jeep '80; Mitsubishi Pajero
TD Van '85. Autobedrijf
REUBSAET, Op de Vey 47-
-49, Geleen, tel. 046-744944
Uw adres APK-keuring. Alle
auto's rep.
Te koop Ford ESCORT XR3
bwj. '81. Tel. 046-529061.
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0 i
bwj. '86 coupé. Columbusstr
33, Heerlen. 045-227293.

ProSoft-prijzen liggen goed!
f ï Aanbieding van de week:
SÏÏÏÏP 500 386-25 MHz Desktop
nu bij ons te koop: Desk-Top behuizing met LED
oiivett. jp350 s M4tfaaspisï-
-100% desk jetcompatible Floppy 1,2 MB 5,25
TECHNISCHE GEGEVENS: Floppy 1,44 MB 3,5'

n^ood^ VGAkaart met ET 4000 1 MB Vesa
snelheid : max.3óotekens/s ( 1024x 768) Hi Color mcl. driver v. Windows 3.1
produktiviteit max. isopoginaVuur VGA-kleurenmonitor 14" 1024x 768,70 Hz non
Drukkop : 50 openingen (2 rijen van 25elk) " ■ ■ _»■ ■ ■

capac ei, 500000 tekens nlq mteHaced Cherry toetsenbord
Drukorièntering : portrait en landscape iWu.S
Tekenmatrix : 300 x 300 dpi YT7_^rTo___n.TrsTT.®
Lettersoorten : courier normal /cursief, portrait / landscape; xAJUL'IJijCTjWar

high speed, portrait; letter gothic normaal / f
cursief, portrait; times nordie, proportional, . . . _,__ ... ___P^ _F_, _.^_ _^k

Exclusief voor dezeaanbieding is: __*__ T_\m_\ \Mnormaal / cursief, portrait. MS DOS 50Qf dr DOS 6.0 M\M _f*\ __.
en Windows 3.0 248.- M %

_fl__l O I Het grafische pakket
__^^k ___M VGAkaart IMB,ET 4000,32.000 kleuren 70 Hz bij 1024x768 #*Q -*_m _m \\___m _m^^ Drivesoftware voorWindows 3.1 Max. oplossing: 1280x1024 «LW VGAMultiscan Monitor 70Hz 1 % f**M non interlacedbij 1024x768 \ *V ) Max, oplossing: 1280x1024 _J

, ' '——i f _ " . I — m. I

%#E0
286-16 Wcraggf .386.5X25 386-33/128Cache

TT^TSO MB AT Hord-disk ,16 ms, MBAT Hard-disk ,16ms, 4 MpAMSO MB AT Hard-disk «16 ms, 128Kb

2s/lp /1 g-poorten, 1,2 MB floppy, 2s/lp / 1 g-poorten, 1,2 MB floppy, Cache, 2s /lp/ 1 9-poortai. 1.2 MBfloppy

MF2 toetsenbord, VGA-kleurenmonitor (1024 x MF2-toetsenbord, VGA-kleurenmoni.or (1024 x MF2-toetser.bord, VGA-kleurenmon,.or |1024 x

768) VGA kaart met 512 Kb 72 Hz, desk-top 768), VGA kaart met 512Kb 72 Hz, desk-top 768), VGA kaart metsl2 Kb 72Hz, desk-top_. |n4B || 2098,-1 2498.-
5386-40/128C«he ' 1^^486-33/256Cache I \^__^«■so/256Cache I

b^,ao»»r^ 1 f,s,^.b^6uizri

lift 1 l f-Sr^T'l o^7o H, MF2-toetsenbord, VGA-kleurenmonitor(lo24 x MF2-.oetsenbord, VGA-kleurenmonitor(lo24 x
MF2-toetsenbord, VGA kaart metsl2 Kb 72 Hz, yGA <h n de 768) yGAkaa[l me, 5 , _Kb 72 Hz> desk.top'2548.-11 ""' 3248.-11 "" 3898.-1
-Aile systemen metS_JSEUTEGROUP mainboards

'f -Meerprijzen van alle **»_&_€ systemen |
Extrafloppy 1,44M8 + 95.- VGAKaart met 1 MB, NN VGAMonitor SSI (1024x768) + 80.-
TemperatüJrregeling + 40.- ET 4000 72 Hz + 110.- VGAMonitor
OrigineelCherry-toetsenbord + 50.- Speedstar plus VGA Kaart + 218.- non-mterlaced 70 Hz
MS-D055.0 +158.- Speedstar Hi Color VGAKaart + 248.- 1024x768 +300.-
DR.DOS60 + 158.- VGAKaart met IMB en ET 4000, Geheugenuitbreiding:
Big-Tower model metLED +110- 32.000kleuren, 70 Hz bij 1024x768 vari 2!°* 2ÏJi t ?SS"fl * inkl. drivervoor Windows 3.1 + 198.- van4totl6Mß + 798.- J.

jl -1 jaarvolledige garantie PrOSoft WOtlder Wc^_^ COtTipUter- Levering uitsluitend na urenlangetests __ _ ■% - , A_« " ■- Eigen servicedienst- Wij spreken Nederlands VdCllSer stl\ 86, DOl 00 AdC-ieil- Alle prijzen in DM mcl. BTW
-_-»__■_»__%_■■ _.__#*J_v_- Wij zorgenvoor alle grensdocumenten Tel. 0949241 /83070- Eventuele zetfouten voorbehouden p /VO/LOOZLI / «TA __fl.l /( V _ p . Naast dezaak isvoldoendeparkeerruimte rOX. U7t7_t I / OfPJtl y

Dpen-Zondag-Open. Auto
ROBERTS, Heirstr. 8, Ur-
■nond. Steeds wisselende
/oorraad, gratis radio/cass.
3.a.: Opel Corsa '89; Opel
Kadett Sedan '87; Opel Re-
:ord LPG '85; Opel Ascona
84; Opel Kadett '82; Opel
Kadett autom. '82; Ford
Siërra '84 LPG; Ford Siërra
2x '85; Ford Siërra '86 LPG;
Ford Fiësta '83; Ford Escort
'84; Ford Escort 1.6 '84;
Ford Escort '81; M.B. 190 D
'86 en '88; M.B. 230 E '82;
Fiat Uno '86; Fiat Panda '86;
Fiat 127 S 5-bak '82; V.W.
Golf diesel '82; V.W. Jetta 4-
drs. CL '84; Audi 100 CC
autom. LPG '85; Nissan
Sunny 5-drs. HB diesel '83
en '84; Nissan Sunny
autom. '83; Volvo 340 LPG
'83; Suzuki alto '85; Citroen
Axel '85; Honda Prelude
autom. '82; Toyota Celica
2.0 KT '83; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 EL 5-bak '86. Ruim
aanbod tot ’7.000,-, mr.
gar. financ. mog.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Ford Escort 16 L autom
11-85; Audi 100 cc autom.
m. '84; Ford Siërra 2.3 D
combi '83; Fiat Panda 34 '85
Opel Ascona 16S 5-drs '82;
2 x Opel Kadett 13S '82-'B3;
Volvo 240 GL dies. '84; VW
Passat 1.6 GLS m'81; Volvo
360 5-bak '84; Mazda 323
bestel gr.kente. '84; Honda
Civic '82; VW Jetta '82;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Audi 80 GLS '80; Dat-
sun Stanza 1.6 GL '82; To-
yota Corolla 1.3 DX liftback
'81; Opel Kadett 12S combi
79; Nissan Sunny '83; BMW
2002 toering tax.rap aanw.
'74; Opel Commodore Berli-
na '80; Mini 1000 '81; Opel
Ascona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop
financiering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Auto KALDEBORN wij beta-
len 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
Autocentrum VEENSTRA.
Mazda 323 LX 4-drs '91
’21.500,-; Mitsubishi Colt
GL type '88 ’ 11.900,-; Opel
Corsa 1.3 i uitgeb. sportw.
'90 ’ 15.900,-; VW Polo '87

’ 9.900,-; Volvo 340 DL '87
’10.600,-; Fiat Panda 1000
XLi '90 ’ 10.900,-; Ford Es-
cort 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
statcar '87 ’12.900,-; Opel
Kadert 1.3 S autom. '85

’ 10.500,-; VW Golf Memp-
his 1.3 '88 ’16.750,-; Opel
Kadett 13i, 5-drs, '89,
’17.900,-; Suzuki Alto '87
’8.900,-; Lada 2105 1200
'88 ’5.900,-; Nissan Micra
GL '89 ’12.750,-; Renault
11 GTX '85 ’6.750,-. Bo-
vag-garantie, inruil, finan-
ciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
-752999.
Te k. BUICK Skylark, bwj.
'81, motor, defect, vaste pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-221832.
Te k. leuk damesautootje
Citroen VISA Super 4, bwj.
'83. APK '93, ’2.500,-. I.z.
g.st. Tel. 045-323178.
Te k. CITROEN BK 19 GT,
bwj. '86, i.z.g.st., schadevrij,
electr. ramen en dak. centr.
deurvergr., zeer luxe uitv.,

’ 8.500,-. Tel. 04406-12138
Te k. CITROEN BK 16 TRI
nw. mod., bruinmetal., bwj.
nov. '86, APK t/m dcc. '92,
i.z.g.st. Tel. 043-255358
"weekend"; 08370-20829.
Te k. mooi mini busje '82
DAIHATSU, APK 4-93,
vr.pr. ’ 2.450,-. I.z.g.st.
045-225913.
Ford FIËSTA 1,1 L, bwj. '86,
APK, auto is heel mooi,
’7.550,-. 046-330149.
Te k. prachtige Ford FIËSTA
'83, APK '93, vr.pr. ’ 2.750,-
Tel. 04493-2044.
Te k. Nissan CHERRY 13
GL mod. '83, zeer mooi,

’ 2.950,-. Tel. 046-522132.
Te k. Opel ASCONA Berlina
2.0i, luxe uitv., laatste model
bwj. '82, div. extra's, i.z.g.st.,

’ 4.000,-. Tel. 045-228527.
Wegens aanschaf lease-
auto te k. goed onderh. opel
VECTRA I,BS, 5-drs, bwj.
nov. '88, moet weg, pr.

’ 17.500,-. Tel. 045-228146
Opel KADETT type 1800i
HB bwj. 10-'9O zwartmetal.
Pleyweg 44, Hrln.-Palemig.
Te k. Opel KADETT HB, O
R.-design, i.nw.st., APK
gek. ’ 14.750,- bwj '87. Tel.
045-220529 b.g.g. 742169.
Te k. Opel KADETT HB bwj.
'81, i.z.g.st., ’2.500,-, sr
velg. 045-225412 na 17uur.
Opel CORSA TR 1.3 S, bwj.
'85, 5-bak, rood, zeer mooi,
’5.950,-. 045-218925.
Opel KADETT 12S, 3-drs, t.
'83, extra's, ’3.450,-. Wil-
helminastr. 56, N'hagen.
Te koop PEUGEOT 305 GL
station, bwj. '82, APK 30-1-
-93, ’ 1.750,-. 045-226867.

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.

re k. gevr. SLOOP- en
;chade auto's, tev. in- en
'erkoop gebr. auto-onderd.
V Körfer. Tel. 045-229045.
-KPIE Stiba lid vraagt loop-
;loop- en schadeauto's, met
'rijwaringsbewijs. Locht 70,
(erkrade. Tel. 045-423423.

re k. gevr. SCHADE- sloop-
sn loopauto's, en verkoop
jebr. auto-onderdelen Joep
Molters. Tel. 045-411480.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Div. sportvelgen OPEL oa.
ATS 7x13 Tev. RS 2000 orig
v. Ford. Hunnecum 38-Nuth

Motoren en scooters

Zaterdag 16 mei organiseert J.M.D. de jaarlijksemotor- j
onderdelenmarkt (van 10.00-18.00 uur).

leder uur speciale aanbiedingen i
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) 'JAWA 350cc '91; Honda CB

'50 T '78; Honda CR 250
RF perf Hunnecum 40 Nuth
Te koop MONTESA Trail
348 cc motor, gereviseerd
net papieren, plus motor-
railer nieuw. Tel. 045-
-726542 na 18.00 uur.
Yamaha VIRAGO 535, bwj.
90, donkerblauw, perfecte
Staat. Tel. 04406-14136.
Te koop BMW RlOO RS,
bwj. '79, i.z.g.st. Tel. 045-
-420059.
HONDA Shadow 600 VT,
bwj. '90, kl. bordeauxrood, i.
g.st., pr. ’ 10.000,-. Tel.
D45-241098.
Te koop HONDA Rebel 250
CMX shopper, bwj. 1990,
4300 mijl, als nieuw, vr.pr.
’5.950,-. Tel. 045-441503.
Te k. SUZUKI GSX R 750,
blauw/wit, bwj.'B9, met Devil,

’ 14.500,-. Tel. 04455-2321

(Brom)fietsen
2e hands RACEFIETSEN
va. ’ 165,- Tweewielers Fe-
ron, Schimmert 04404-1384
Vespa CIAO, bwj. '86, mooi
en snel, ’ 500,-. Tel. 04492-
-5835.
Te k. rode PUCH Maxi met
sterwielen, ’ 400,-. Tel.
045-452298.
Te koop wegens omstandig-
heden nieuwe MOUNTAIN-
BIKE. Tel. 04493-1770.
Te koop RACEFIETS Ga-
zelle AB Frame, mt. 54 cm.,
compleet gem. Shimano, kl.
rood/wit/blauw, vr.pr.

’ 1.250,-. Tel. 045-414487.
Te koop YAMAHA DT, bwj.
'86, prijs ’500,-. Tel. 045-
-414246.
VESPA Ciao, bwj. '89, ster-
wielen; Puch Maxi '87. Tel.
045-321586.
Te koop DAMESFIETS,
midd. maat, goed onderh.,
vr.pr. ’ 175,-. 045-727807.
Te koop Vespa CIAO, bwj.
'89, met sterwielen, vaste pr.
’600,-. 045-315825.
Te koop gebr. FIETSEN, als
nieuw. Anjerstr. 8, Schin-
veld, 045-256719.
SNOR-SCOOTER Rapido
Peugeot ’3.395,-, 1 jaar
verzekering ’99,-. Luxe en
comfort van het hoogste ni-
veau. Kom hem bekijken en
maak een proefrit bij Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 045-
-211893. Donderdag na
13.00 uur gesloten.

Te koop HONDA CM 250 ]
custom, bwj. '83, 1e eige- ■naar, i.g.st., vr.pr. ’3.250,-. |
Willem van Oranjestr. 50, ,
Landgraaf.

Watersport
Te koop SPEEDBOOT op
trailer 35 Pk, vr.pr. ’ 3.500,-
Tel. 045-273692.
Te koop Vacht. KRUISER, !Knikspantboot, Polyester-
romp. bovenbouw hout,
zonder motor, iets voor d.h.
zelver. Inl. tel. 045-453342
na 18.00 uur.

Vakantie
Te k. SURFPLANK, merk
Sainval met imperial,

’ 250,-. Tel. 04454-3070.
ZEELAND, Nieuwvliet/ te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv., Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk - 2
wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,- p.
wk. -2 wkn. ’ 675,-; 20/6 t/m
4/7 ’798,-; 27/6 t/m 11/7

’ 898,-; 4/7 t/m 11/7 ’ 645,-.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.
DUITSLAND, Saarburg/
Hunsrück, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park. 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’298,-; Mei

’350,- p.wk.-2 wkn. ’ 595,-
Juni /425,-w.pk. - 2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14121/ 14130.
ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
direkt aan meer. Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’ 285,-
-p.wk- 3 wkn. huren 2 wkn.
betalen. Keijman Reizen
08376-14121/14130.
WADDENEILANDEN Texel,
te h. 4/6-pers. stacarav. D/
WC/TV op vak.park, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 325,- p.wk. -2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 345,-
-p.wk. -2 wkn. ’598,-; 3/7
t/m 10/7 ’598,-; 26/6 - 10/7
’798,-; 19/6 - 3/7 ’698,-.
Keijman Reizen, 08376-
-14130/14121.
EIFEL Chalet te h. 6-8 pers.

’ 650,- per wk, alle comfort.
Inl. 045-413074/417373.

Campers
Te k. CAMPER Peugeot J5,
1984. Kunderberg 10,
Voerendaal, 045-751583..
Te k. Camper VW TRAN-
SPORTER diesel'B2, 2-4
pers. wit, ’9.750,-. Tel.
045-324704.
I

Vlieg met het
postkantoor.

BuDCETs4iR **-
VLIEGTICKETS

■ii
retour vanaf retour vanaf |

Europa Verre Oosten |

Athene f 365,- Bangkok f 1.295,-
Izmir f 395,- Delhi f 1.425,- I
Lissabon f 395,- Jakarta f 1.765,-
Madrid f 515,- Beijing f 1.865,-
Malaga f 395,- Sydney f2.450-, Aviv f 595,-- Afrika 1
Toronto(B) f 695,- Kenia f 995,-
NewYork f 735,- Dakar f 1.320,-
San Francisco f 1.351,- Lilougwe f 1.965,-
Caracas f 1.681,- Seychellen f2.265-,City f 1.545,-
SaoPaolo f 1.900,-
Montevideo (B) f 1.939,- (B) = vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

■ "
;.;

—.—- ■■■. —Caravans/Kamperen
HOBBY Prestige 495, bwj.
'85, met voort, en vele ande-
re extra's. Sportstr. 10,
Kerkrade, 045-421787
Te koop Caravan TABBERT
Comtesse de Luxe, ruime
voortent 1-2-Trio, veel ex-
tra's, weinig gebruikt, als
nieuw, ’ 12.500,-. Tel. 046-
-746039.

Te k. TABBERT 5.30mmet
nieuwe Eilers, voortent en
luifel. Inl. 045-312054.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Te k. vouwwagen ALPEN-
KREUZER, 6 tot 8-pers., i.z.
g.st., bwj. '81. 045*440059.

ALLES voor Uw Caravan!'!
markeringslampen - reflectors - wiellagers/l

schakelaars - binnenverlichting - vastsjorban*T
poets- en onderhoudsmiddelen - brandblusser

anti-diefstel - alarmsystemen (tevens inbouw

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

Te k. mooie STACARAVAN
standplaats Opgrimbie (B).
Inl. tel. 046-517876. Zater-
dag aanwez. op camping
van 14.00-17.00 uur.
Te k VOUWWAGEN Walker
i.g.st. bwj. '77, 4 tot 6-pers.,
pr.n.o.t.k. 045-230492.
Te k. TOURCARAVAN
Chateau 280 Confort 2-3
pers. Voortent bwj. '81, vr.
pr. ’ 2.750,-. 043-625329

Te k. CARAVAN W»[t :bwj. '82, 3.20m, lg
voortent, ijskast, kaftst
pr. ’ 4.900,-. 045-72j3t
CARAVAN Goldstre4»e
pers., nw. voort., ’**'Heirstr. 8, Urmond._^c
Te k. CARAVAN V#*
Sport 370, nw. intef epvc voort., kachel & )&
’4.750,-. Tulpstr. 28. c)
len Nieuw Einde. _j r̂

(Huisdieren .'"
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.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-; poes

’ 60,-. 045-244247.
Te k. VOLIÈREVOGELS.
Vignonstr. 34,. Meezen-
broek/Heerlen na 14.00 uur.
Op vakantie? Boek tijdig
voor uw huisdier in honden-
en kattenpension HAGEN-
BECK, 045-225090.
Duitse HERDERPUPS, ge-
registreerd stamboek, teef-
jes, ’ 450,-. Te bezicht. Vrij
van 8.00-16.00 uur, zat. en
zond. de hele dag. Slakken-
str. 58, Hoensbroek.

Te k. MALTEZERPÜj. b(
geënt en ontworrrK* w(
04104-93676. _Jfes]
ROTTWEILER Pitt-W t
weken, ’ 150,-. Eojjo
24, zijstr. v. CarWl.
Zeswegen Heerlen. Jv
KANARIES te koopp-
en mannen en broed!*
Diamantstr. 21, Heerjgjft
Te koop Volière VOJP
Troereberg 2, Übad£r
Worms. Tel. 045-3218*tu

2U
Te koop jonge M^Ts
HERDERS v. goede »n<
Eggenlaan 11, Brunsgj
BOEMERS, ruwh. f}"
Dw. poedels, Westi* 1
Maltezers. Walem J
Schin op Geul. 0445g_]
Weg. omst. lieve Gp
HOND te k. Beagle'J
oud, pr.n.o.tk. 045-75^,
Te k. BERNERSEff
PUPS met prima start»!)
vader jeugdkamp., L
ontw. Tel. 04242-1633;
Goed tehuis, met veel
te, gezocht v. RASHO*'
waak, zindelijk, aanha"
Tel. 045-274348.

: , : -^tt:
ln en om de tuin

Siersmeedhekken & Inrijpoortef B
Hekken vanaf ’B9,- p.m; inrijpoorten vanaf ’ 1.229/c
3 meter. Rechtstreeks van fabrikant, losse hekpufl*,
krullen vanaf ’ 2,40. Verkoop uitsluitend zaterdags l
10.00 tot 17.00 uur. Veldstraat Oost 11A, Stevensweef1

Tel. 04755-1346 b.g.g. 03402-44662. _^
,

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.
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, tuinlw i
garages, hondentvi
vele afm. reeds v.a. V
Houtbouw Übachs, *£hovergracht 39, 646*
Kerkrade. Tel. 045-460..
Vandaag nog modo»,
zand, morgen G^Graszoden, * coni"
heesters, heide, de 20
planten zijn ook vow
o.a geraniums, vlijtige
jes en begonia's enz. Jn
Tel. 045-256423. X
Te k. 400 TROTfflTEGELS a ’0,25 "
Diamantstr. 21, HeerlenJ

VIJVERFOLi
’ 5,- per m2. Tuincenttjj
Lou Peukens, Hoolstr. ?

Beek. Tel. 046-3753
Opleidingen

Cursus Scheppend Denken
Bewustwording van het zijn

door: Evert Möller.
U leert uw angsten, depressies en lichamelijke klachtejj
overwinnen en een toekomst te creëren vol zelfvertou^

harmonie in uzelf en succes in alles wat u doet.
De Mystieke Aarde

School voor kosmische heelheid en metafysische kra^
Morenstraat 9, 6211 GE Maastricht, 043-255976^

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.

Huw./Kennism.
J. man, 32 jaar, zkt. ser.
kennismak, met-j. VROUW,
kind geen bezw. Postbus
2945, 6401 DX Heerlen.
STIJL en charme zijn oa.
datgene dat mij als serieuse
midden in het leven staande
vrouw van 40-plus aanspre-
ken. Een inhoudelijk ge-
sprek of een fijne wandeling
in de natuur spreken mij aan
terwijl een avondje uit en sa-
men romantisch dansen, het
leven van tijd tot tijd weer in-
houd kunnen geven. Ben jij
de man die dit aanspreekt,
dan zou ik je graag ontmoe-
ten en als het klikt tussen
ons, later een twee-eenheid
vormen. Br.o.nr. B-1572, LD
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Sa&h
8 dagen via autorijschcXjjM
Antillen; nu ook voor vr*l
auto en aanhangwagen- \
04750-32428. Jf1'
Bovag erk. VERKêéJ [;<
SCHOOL Theo v. Ben» 'U
Opl. voor motor in 4, 8
of 4, 8 wkn., auto of n
auto in 6, 8 dgn of 6, BJJJ |n
vrachtauto met aanhartj ">
gen of trekkeroplegger '. h>
dgn of 8 wkn. Start dagJFi
chauffeursdiploma C^ 1
goederenvervoer 31 fe
Zat. opl. 5 sept. Nieuws»- ir
Hoensbroek. 045-21748/^
S.D.L biedt u aan: P^ffWgS A-B-C of D binnö^i.dagen op de Ned. Jt,
vanaf ’ 3.500,- all in, qr°ï
tic en 100 % financ. £T
010-4626668 of 46665gg^

Baby en Kleuter^
Te koop geh. compl- f f
KINDERWAGEN 3 in \}
mnd. oud. Tel. 046"7ÊZH3>J
Wat VERKOPEN? #**\
teer via: 045-719966^^

Bel de Vakman ___y
Plafond èn wandsystemen J

Keuze uit tientallen systemen, snelle en correcte m°L_ffl
Bij elk systeem de passende verlichting. Vraag vnpm l
een offerte. DSP, tel. 045-456515. —-"%
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.

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. Bel 045-453818.
EMB Beek. Erkend Sloten
Expert. Voor Elektronische,
mechanische en bouwkun-
dige BEVEILIGING van wo-
ning zakenpand. EMB ook
voor Electro uitbreiding en
reparatie. Gratis offerte. Bel.
046-370277.

NEW LOOK BV ScWf
berg. Gevelreiniging. w_r
kappen, voegen, steige j
huur. Tel. 045-31215*
045-312709. ___^
Ervaren vakman biedt
aan voor straatwerk o.a-^,
ritten, sierbestrating. ,^
voor Uw gehele tuinaa J.
zeer SCHERPE P%
Gratis offerte. M5-323_l^y
Voor het vakkundig ve^g,
gen van sierbestra .
TERRAS, oprit enz. Stral^
makersbedr. Nico Gera 5
Vrijbl. prijsopg. en aö
Tel. 045-313956. _^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 1?
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binder geld
uitgegeven

anhypotheek
Ta 6v,URG -In 1991 werd voorItan fmilJard gulden aan hypo-,

d aJgesloten. Dat is 10 procent
i ar_ an ln 199°.toen er voor 67
llJ.en gulden aan nieuwe hypo-
fc_. t(

,, Werd ingeschreven. Dit
i -istiek entraal Bureau voor dek (CBS) gisteren bekend.

fl hv Ptepunt in het afsluiten
'Hele °theken lag in de eerste

|l d v
n Van het vorig jaar. Toen

' '°thpi?r "^ procent minder aan
.de n

en afgesloten dan in de-
l99fnode van 199°- In de lo°Pi 'aatst *rad herstel in, waarbij in

ji w e maanden een stijging te
'ar. hS Van procent ten opzich-
dal lfde Periode in 1990.

' tal "'ï g in de totaalsom van het

'" 'Wer ■fesloten hypotheken heeft
'hek mvloed gehad op de hy-
rdg^ voor woningen. In 1991
W 1-000 nieuwe woninghy-
lbed

en afgesloten, voor een to-
l9% ag van 35>7 miljard gulden.
I h

au werd 35,3 miljard gulden
:.0QQ potheken uitgegeven, voor
J>oD Wonmgen. Bij de hypothe-
l9g| ar»dere onderpanden lag het
lpr nieuw ingeschreven bedrag
"MQ°Cent lager dan in het voor-J_;Jaar-

Peperbereikt
opening in

sleepconfliet
fi dg **Da-M - Na tussenkomst
'Der n .tterdamse burgemeester
fiiatio ft de directie van Smit In-

i^ k
wijzigingen aange-■ van sjhet plan voor reorganisa-

a'_e__s Havensleepdiensten.
Peper is hoofddirecteur

Busker van Smit Internationale 'be-
reid het sociaal plan bij te stellen op
een belangrijk onderdeel.
In een brief aan de Vervoersbond
FNV spreekt de burgemeester de
hoop uit dat escalatie van het con-
flict hierdoor wordt voorkomen.
Over de nieuwe voorstellen begon-
nen gistermorgen onderhandelin-
gen tussen de directie van Smit
Havensleepdiensten en de Ver-
voersbonden van FNV en CNV. Er
werd ook gesproken over een com-
promis-voorstel van CNV-bestuur-
der J. Keijzer.

Bedrijfstak
Per bedrijfstak waren de aantallen
faillissementen van ondernemingen
in het eerste kwartaal van 1992 als
volgt: landbouw en visserij 26 (ja-
nuari-maart 1991: 23), Industrie 147
(110), Bouwnijverheid 132 (112),
Handel, horeca enz. 370(341), Trans-
port enz. 49 (49), Bank- en Verzeke-
ringswezen, zakelijke dienstverle-
ning 187 (155), Overige dienstverle-
ning 53 (53) en Onbekend 9 (4). De
relatief grootste stijging deed zich
voor in de bedrijfstak Industrie (+
34 procent). Het aantal natuurlijke
personen (inclusief vennoten) dat in.
het eerste kwartaal van 1992 failliet
werd verklaard bedroeg 149 tegen
132 in dezelfde periode van vorig
jaar; dit is een stijging van 13 pro-
cent.

Olieprijs
Groepspresident ir L.C. van Wa-
chem zei gisteren tijdens de aan-
deelhoudersvergadering in Den
Haag de komende jareneen stabiele

olieprijs te verwachten. Op basis
van de huidige dollarwaarde zou de
belangrijkste oliesoort 'Arabian
Light' tot het eind van de eeuw tus-
sen de 15en 20 dollarper vat blijven
bewegen, aldus Van Wachem.
Veel aandacht van de president van
Koninklijke/Shell in zijn toespraak
voor milieuproblematiek. Van Wa-
chem keerde zich opnieuw niet fali-
kant tegen de omstreden heffing
een energiedragers als olie. „Wel
dienst zon heffing voor alle brand-
stoffen, industrieën en landen te
gelden.".

beurs

Redelijk
f*he/. - Tevredenheid
Staten datKoninklijke Olie de, dit i

ln net eerste kwartaal
Ir_en vaar goed overeind heeft
'^n H°Vden' heeft kunnen voor-
i sterri_. het koerspeil op del%.k mse effectenbeurs sterk
/ !> de opgaan. Aanvankelijk ble-u Jk ben ,gen °P het Damrak re-
**g Arr.*' maar later op de dag
"i i "s.terdam steeds meer last'}*Wvr °, eé van de dalingen op„ Jkste beurzen in het bui-

I ' Waaronder Wall Street.i tratipf

* _ v°orA*00
t
r ]?et b^ang van

L koer was wel, dat
■i 8 aar 2f9X

fi giSteren zakte van; nvl OpH 'sl^,o. Na eliminatie van; dag >" Van Koninklijke Olie, die
Sd fV = "Jksdaalder beter af-«vaJ' 152,70, treedt er een da-
r _7 i k°ersindex op van 209,1
d't all?teren 7LS Was er op het Damrak

ake van een redelijke
,f I777mvang- De omzet kwam
J°en in mil-i°en, waarvan f 1207, e' wl iandelen-ï. e'e f **« gekeken naar de indivi-L^arkt fn glng het op de actie-

et best aigezien van Olies vaak
nhen ooral hi de middaguren

r " Met „ verliezen hier op te lo-
», en dP

me de financiële wöar-I °°b v_ Ul_gevers kregen het in,eon Jan dag steeds moeilijker.
r,.'3° W«S exdividend per saldoi>rdeger °P f H7.70. Ook ING

bleef nder dividend, maar?l °P f _ o^hade beperkt tot 4049'30- Amev werd f 1,10, per op f 52,20
i6vierl{4 _nvS'/ 2-l° inleveren opSS« Kl, U ' 2 30 °P f 52- V°or
Y«dedapf_er werd aan het eind
h AhoiH t-20 minder betaald op

' f 85>60^n0pSt.7's° PriJsgevenüil36 80 tn,Glst-brocades f 1,10r?en' ï__ *okker verwisselde een*4,20 ager van eigenaar op

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 45,60 45,50
ABNAmroA.inF. 80,50 80,50
ABN AmroObl.Gr.f. 178,20 178,20
AEGON 124,80 117,70 d
Ahold 87,10 d 85,60
Akzo 159,60 158,60
Alrenta 194,90 195,10
Amev eert 53,30 52,20
Bols eert. 47,10 46,80
Buhrm.Tet. c. 47,70 d 47,50
CSM eert. 96,60 96,80
DAT 23,00 22,60
Dordtsche Petr. 139,10 141,50
DSM 113,70 114,20
Elseviercert. 116,10 114,00
Fokker eert. 35,20 34,20
Gist-Broc.cert. 37,90 36,80
Heineken 160,70 160,30
Hoogovens nrc 59,30 58,80
Hunter Douglas 75,30 75,00
Int.Muller 69,00 69,00
Int.Ned.Gr.c. 51,40 49.30 d
KLM 39,20 38,50
Kon.Ned.Papier 45,10 45,40
Kon. Ohe 150,20 152,70
Nedlloyd 60.80 60,40
Océ-v.d.Gr. 76,10 76,50
Pakhoed eert. 43,40 42,80
Philips 39,10 38,70
Polygram 50,70 50,70
Robeco 98,40 97,80
Rodamco 48,40 48.40
Rolinco 97,30 96,90
Rorento 73,20 f 73,20
StorkVMF 44,80 44,40
Unilever eert. 192,10 192,00
Ver.BezitVNU 90,00 88,70
VOCnrc 43,50 41,50 d
Wessanen eert. 94,40 94,50
Wolters-Kluwer 76.20 75,00

Avondkoersen Amsterdam
DSM 114,00(114,20)
Kon.OUe 152,50-154,50(152,70)
Philips 38,60-38,70(38,70)
Unilever 191,00-191,80(192,00)

Binnenl. aandelen
Aalbeits lnd 55.80 56,00
ABN AmroHld.prf. 6.29 6,25 i
ABN AmroHld.div. 44,00 43,90
ACF-Holdingc. 36,50 36.60
Ah. end Groepc. 143,00 143.00
AsdOptionsTr. 10,40 10,30
Asd.Rubber 3,80 3,80
Ant. Verft 426,00
Atag Hold. eert 133,00 134,00
Athlon Groep 51,50 52,00
Athlon Groepnrc 51,50 52,00
Aut.lnd.R'dam 88,00 88,00
BAMGroep 90,70 90,00
Batenburg 158,00 159,00
Beers' 133,50 134,50
Begemann Groep 137,00 133.00
Belindo 299,50 302,00
Berkels Patent 1,00 1,05

Blydenst.-WiU. 41,00 40,50
Boer De,Kon. 250,00 249,80
BoerDeWinkelb. 65,00 64,00
BorsomyWehry 68.50 68,40
Boskalis Westm. 25,90 25,70
Boskalis pref. 27,70 27,70
BraatBeheer 32,00 32,50
Breevast 9,40 9,30
BurgmanHeybroek 2700,00 2700,00
Calve-Delftpref 800,00 800,00
Calvé-Delftcert 1245,00 1245,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,00 290,00
ContentBeheer 24.80 24,60
CreditLBN 28,30 28.30
Crownv.G.cert. 128.70 129,00.
CSM 96.60 96,70
DAFcert. 18,00 18,00
Delft lustrum. 26.00 25,50
Desseaux 45,00 44,80
Dorp-Groep 43.30 43,80
Draka Holding 25,70 25,70
Econosto 29,40 29,80
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 86,50 86,50
Flexovitlnt. 63,80 64,40
Krans Maas eert. 87.00 87,80
FugroMcClelland 38.10 38.10
Gamma Holding 114,00 112,50
Gamma pref. 5,60 5,60
Getronics . 32,90 32,yu
Geveke 34,50 34,80
Giessen-deN. 98,50 98,50
Goudsmit " ' 39,00 38,50
Grolsch 203,00 d 203,80
GTlHolding 236,50 237,00
Hagemeyer 144,00 143,20
HALTrustß 15,50 15,60
HALTrustUnit 15,50 15,70
HBG 209,00 208,00e
HCS Technology 0,70 0,65e
Heineken Hold. 143,50 144,50
Hoeks Mach. 252,00 252,00
HollSeaS. 0.43 0,4.
Holl. Kloos 450,00 442,00a
Hoop Eff.bank 6,90 7,00
HunterD.pref. 2.30 2,30
IHCCaland 74,00 73,00
Kas-Assooatie 33,80 33,80
Kempen & Co 9,00 9,00
Kiene's Suikerw 1020,00 1020,00
KundorWessels 31,60 31,50
KBB 75.40 75,50
Kon. Sphinx 56,50 54,00
Koppelpoort 300,00 300,00
Krasnapolsky 275,00 275,00
Landré&Gl. 50,50 51,00
Macintosh 38,00 38,30
MaxwellPetr. 120,00 122,00
Moeara Enim 1210,00 1230,00
M.EnimOß-cert. 16250,00 16300,00
Moolen Holding 35,00 35,00
MulderBoskoop 60,00
Multihouse 4,90 b 5,00a
Naeff 525 00
NAGRON 6400 63.80
NIB 595,00 596,00
NBM-Amstelland 910 9,10
NEDAP 364.00 365,00

NKFHolding 186,50 185,50
Ned.Part.Mij 51.20 50,20
Ned.Springst. 7200,00
Nont 22,00 22.40
Nutricia GB 147.00 148,50
Nutricia VB 155.50 156,50
Nutricia VB div92 151.80
Nijv.-Ten Cate 110,00 109,30
OmniumEurope 8,05
OrcoBank eert. 74,00 73,80
OTRA 348,50 349,00
Palthe 60,00 60,00
PirelliTyre 25,30 26,00
Polynorm 175,00 176,20
Porcel. Fles 136.00 136,00
Randstad 44,10 d 45,00
Ravast 26,00 26,00
Reesink 74,00e 74,50
Samas Groep 40,00 40,00
Sarakreek 14,90 15,10
Schuitema 1625.00 1630.00
Schuttersveld 55,00 55,50
Smit Intern. 38,00 37.00 a
St.Bankiersc. 15,20 15,10 e
StadRotterdam c 40.50 40.60
TelegraafDe 87,30 87,30
Textielgr.Twente 90,00 90,00
Tuhp Computers 21.90 22,40
Tw.Kabel Holding 130,00 126,00
Übbink 71,00 b 71.50 b
Union 79,10 79.20
UnDutchGroup . 3.00 3,00
Vereenigde Glas 517,00 517,00
Veitocert. 33.00 33,00
VolkerStevin 66,30 66,50
Volmac 27,60 27.50
Vredestein 18.90 19,00
VRG-Groep 46.00 46,00
Wegener 64,90 65.50
West Invest F. 16.00 16,00
West Inv.F. wb 109,00 109,00
WoltersKluwer 298,00 295,00
Wyers 29,80 29.60
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.K 83.00 85,00
ABNAmro Albefo 49,00 49,00
ABNAmro Amer.K. 70,50 70,30
ABN Amro Eur. K. 77,50 78,40
ABN Amro Kar EK. 52.80 52,60
ABN Amro Liq.Gf 164,00 164,00
ABNAmro Neth.K. 90,00 90,50
Aegon Aandelenf. 36,00 35,80
Aegon Spaarplus 5,20 5.30
ABN Beleg.fonds 65,60 65,90
AldollarßKS 26,40 26,50
Alg.Kondsenbez. 232.00 232.00
AllianceFund 10,30 10,30
Amro North Am.K. 71,00 70,50
Amvabel 78,80 79.10
Asian TigersK- 67,50 67,90
Asian Select. F. 65,30 64,70
AustroHung.F. 4,50 4.30
BemcoRentSel. 56,00 56,00
BeverBelegg. 3.00 3,00
CLNObfDiv.K. 111,70 111.70
CLN Obl.Waardef. 115,50 115,50
DeltaLloyd Inv. 31.30 31,50
DP America GrK. 33.50 33.50

Dp Energy.Res. 41,40
EGFlnvestm. 134.20 134.20
EMFRentefonds 70,50 70,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 50,50 50,50
Esmeralda part. 34,90 34,70
Eur.Ass. Trust 6.50 6,50
EMS GrowthFund 106,50 106,60
EMS IncomeFund 108,80 106.00 d
EMS Oll'sh.Fund 106,40 106.60
EOE IndexFnd 340,00 338,00
Euro GrowthFund 50,80 50,80
Euro SpainFund 7,00
KarEastSel.K 57,80 57,40
Gim Global 52,20 52.60
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 75,30 75.50
Holl. Eur. Fund 52,20 51,70
Huil. Obl.Konds 126,00 126,00
Holl. Pac. Fund 98.90 99,50
Holl. Sel.Fonds 85,40 85,40
Innovest 54,80 54,50
Interbonds 510,00 510,00
Intereffekt500 . 29,00 29,00
Intereffekt wt 77,00 77,70
Investapart. 73,30 73,50
ISHimal.Funds 8,80 8,80
Jade Fonds 153,00 153,20
Japan Fund 19,00 19,00
Jap.lnd.AlphaK 6400.00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr.S 9.00
Mal.Capital F.s 7,60 7,60
MeesObl.Div.F. 112,80 112,90
Mexico Income F. 22,00
MKlnt.Ventures 10.70 10,70
Mondibel 78,10 78,10
Nat.Res.Kund 1225,00 1225.00
NedufoA 108.00 a 107,00a
Nedufo B 108,30 108,30
NMB Dutch Kund 46.50 46,70
NMBGeldmarkt K. 55,02 55,03
NMB Global Kund 47,40 47,00
NMBOblig.K 37,00 37,00
NMB Spaard.K. 103,81 103,83
NMBRentegr.K. 119,40 119,40
NMBVast Goed K. 35,70 35,50
New Asia Kund 5,15
Nomuru Warr.K. 0,64 f . 0,65
Obam. Belegg. 258,70 258.80
OAMKRentefonds 12.75 12.85
Orange Kund 22,60 22.70
Pac.Dimensions 92,50 92.50
Pac.Prup.SecF. 29,20 29,20
PiersonRente 114,50 114,50
Postb.Aand.f. 51,10 51,10
Pustb.Belegg.f 56,80 56,80
Postb.Verm.gr.f. 54,70 54,70
Prosp.lnt.HlPS 3,90
Rentalent Bel. 152,40 152.40
Rentotaal NV 35,80 35,80
RG AmericaK 108,00 107,50
RG Divirent F. 50,10 50.10
RG Europe F. 103,70 103,70
RGFlorente 115.40 115.50
RGPacificF. 96.00 96,50
RG SP Groen 54,70 54,70
RG SP Blauw 51,70 51,80
RG SP Geel 48,90 48,90

Rodin Prop.S 89,00 89,00
Rolinco cüm.p 80.00
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
SciTechJ 12,50 12.50
SuezLiq.Grf. 182.90 182.90
Technology Fund 19.40 f9.40
TokyoPac.Hold. 193,00 196,00
Trans Eur.Fund 84.50 85,00
Transpac.F.Yen 285.00 285,00
Unilnvest 18,50 18,50
UnK._lnv.Fund 79,20 79,70
Unifonds DM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 64,70 64,70
Vast Ned 100,30 100.30
VIB NV 54,20 54.00
VSB MixFund 51,70 51,60
VSBRente Fonds 104,80 104.80
WBOIntern. 68,80 68,20
WereldhaveNV 114,00 b 116,50
Yen ValueFund 76,40 76,90
ZOM Florida F.J 34,30 35,00
Parallelmarkt
Alanhen 28,30 28.30
ABF 108,80 109.00
AustriaGl. 1080.00
Berghuizer Papier 44.10 43,70
Besuuw Van eert. 50,20 49,80
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 98.50 d
Comm.Obl.F.2 98.60 d
Comm.Obl.F.3 98,60 d
De Drie Electr. 13,60 13,70
DeltaLl.Dollarf 63,60 63,90
Delta Uoyd ECU 60,90 61,00
DeltaLloyd Mix 61,50 61,60
Delta Uoyd Rent 54.80 54,80
Delta Lloyd Vast 51.60 51,60
Dico Intern. 86,20 86.20
DOCdata 6,70 6,80
Dutch TakeOv.T. 45.50 45.60
Ehco-KLMKleding 44.70 44,70
E&LBelegg.l 71,90 72.00
E__LBelegg.2 73,50 73,50
E&LBelegg.3 107.00 107,10
ES.LBelegg.4 75,00 75,00
E&LKap.RenteK. 105,80 105,80
FreeRecord Shop 32,00 31.90
GaiaHedgel 101.10
Geld. Papier c. 66,70 d 67.50
German City Est. 35,50 35,30 a
Gouda Vuurvast 71.80 71,80
Groenendijk 46,90 46.90
Grontmij 54.50 54.50
HCA Holding 52,00 51,70
Heivoet Holding 38,70 38,70
Hes Beheer 45,00 45.20
Homburg eert. 0,70 f 0,65 e
Inter/ViewEur. 4,10 3,80
KuhnetHeitz 43,10 43,50
LClComput.Gr. 4,40 4,40
Melle,vannrc 50,60 50.10
Nedcon Groep 65,30 66.00
Nedschroef 85,30 d 85.30
Newavs Elec. 7.40 7,40
New EurHtls DM 18,00 a 17.00 a
Newtron Hold. 2,10 2,10
Pan Pac. Winkel 10,80
PieMedical 6.20 6.10

Simac Techniek 17.70 16,50
SligroBeheer 55,60 55.50
SuezGr.Fund 53.30 53,10
VHS Onr Goed 1,00 1.00
.Vilenzo Int. 33,00 33,20
Welna 294.00 294.00
Wereldhave 4,10
Weweler 50,00 49.00

Wall Sheet
1305 14/05

alhedsignal 59 Vs 58%
amer. brands 48% 47%
amer.tel.tel 42% 43 Va
amococorp 48 47V.
asarcoinc. 26'/. 26%
bethl.steel 14'/_ 14/2
boeingco 43% 43%
can.pacific 15. 15'/_
chevron 67% 67%
chiquita 19V» 18%
chrysler 18*. IBV2
citicorp 19% 20
cons.edison 27% 27/2
digitequipm. 44._ 44/4
dupont nemours 53'/» 53%
eastmankodak 41% 41
exxoncorp 59'/_ 60
ford motor 44V_ 43%
gen.electric 78% TPM
gen. motors 39% 39*8
goodyear 74% 73V2
hewlett-pack. " 78 76%
int. bus.mach. 92% 91%
int.tel.tel. , 67% 67V»
klmairlines 21% 21%
mcdonnell 52% 47'/_
merck co. 147% 145%
mobil oil 62% 62V.
penncentral 22 21%
philips 21'/_ 21V<
primenca 3911 39%
royal dutch 82% 85 Vb
searsroebuck 43% 43'/.
sfrsouth.pac 12% 12V2
texaco uic. 61% 61%
united tethn. 54'/. 53V2
westmghouse 17% 17%
whitman corp 13% IWi
woolworth 29/2 29l/_

Advieskoersen
amerik.dollar ' 1,750 1.870
austrdullar 1.30 1,42
belg.frank(lOü) 5,31 5,61
canad.dollar 1,440 1,560
deensekroon (100) 27,55 30.05
duitsemark(100) 109,90 113,90
engelse pond 3,17 3,42
finse mark(100) 39.90 42,40
franse frank (100) 32.00 34,75
gneksedr.llOO) 0.86 1.06
ierse pond 2,85 3,10
ilal.hrel 10.00(1) 13.95 15.65
jap.yen (10.000) 135.00 141,00
joeg.din.tm 100

Noorse kroon (100) 27.35 29,85
oost.schill.llOO) 15,75 16.25
poitescudoÜOO) 1.26 1.44
spaanse pes. (100) 1,7! 1.88
turkse pond (1001 \ 0,0230 0.0330
zweedsekr.il001 29,70 32,20
zwits.fr. 11001 119,50 124,00

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,81365-1.81615
antill.gulden 0.9990 1.0290
austr.dollar 1.3701-1,3801
belg.frankllOOl 5,4655-5,4705
canad.dollar 1.50825-1.51075
deense kroon (100) 29.120-29.170
duitsemarkllOO) 112,5100112,5600
engelse pond 3.3030-3,3080
franse frank (1001 33.495-33.545
grieksedr.(lOO) 0.9020-1.0020
hongk.dollar(lOO) 23.1250-23,3750
ierse pond 3.0015-3,0115
ital.lin.-(10.000) 14.920-14.970
jap.yen(10.000) 139.345-139.445
nwzeel.dollarllOOi 0.9651-0.9751
noorsekroon (100) 28,825-28.875
uostenr.sch.Uoo) 15.9870-15.9970
port.escudosilOOl K3340-1.3740
spaanse pes. 1100) 1.7965-1.8065
surin.gulden 0,9965-1.0365
zweedsekr. (100) 31.230-31.280
zwits.frank(lOO) 122.730-122.780
e.e.u. 2,3105-2.3155

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loü)
algemeen 212.80 212.60
idexcl.kon.olie 209,10 207,10
internationals 215,50 217,40
lokale ondemem 211,90 209,30
ld financieel 144.20 140.70
id niet-financ. 276.90 275.20
CBS-herbeleggingstndex (1983=100
algemeen 306.20 306.60
id excl.kon.ulie 285.50 283,90
internationals 321.90 324.70
lokale ondemem. 288.30 286.50
id financieel 212.90 211.40
id niet-linanc 358,70 356.50
CBS-stemmingsindex (1990= 100)

algemeen 130.20 128.80
mk-rnation 149.90 149.60
lokaal 126,70 125,10

■fin.ins.ell 120.10 122.4Ü
niet-financ 126.60 125.30
industrie . 136.90 135.80
transpop.l 135,10 132.20

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19.340-19.940 vurige
19,32019,920,bewerkt 21,540 laten, vorige

21,520 laten.

Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270.bewerkt 310 laten, vorige 310 laten.

Oow Jones

Industrie 3.368,86
-23.12

OPTIEBEURS
sent omzet v.k. s.k.

abnamro cjan 37.50 1375 8.20 8,10
abnamro cjan 40.00 785 5,70 5,60
abnamro c j95 45,00 1186 4.40 4,30
cstn c aug 100,00 320 I.loa 1,50
d'fl cjul 185.00 232 3,40 2,50
dsm cjul 115,00 275 2,80 2,70b
coc c mei 300,00 675 15.00 11.80
coc c mei 305.00 662 10.00 6,70
coc c mei 310.00 1098 5,00 2,20
coc c mei 315.00 719 1.10 0.20
coc cjul 320,00 401 4,80 3,80
coc c n93 230,00 305 90,00 a 8750
coc pmei 310,00 641 0.20 0,40
coc pmei 315,00 820 1,40 3,30
coc pmei 320,00 239 5,20 b 8,30
coc pjun 315,00 258 3,30 b 4,90
coc pjul 300.00 223 1.00 1,20
fokker cjul 35.00 424 2.20 1,80
heun cokt 152,00 285 13,50 13.50
mg pjul 50.00 256 0.90 I.oob
nlc c mei 97.00 1000 5.10 a 4,85
nlc pmei 102,00 2500 0.10 0,15
nlf c mei 100,00 3900 3.65 a 3,45
nlf c aug 100,00 3900 3,80 a 3.57
nlv pmei 100.00 1000 0.35 a 0,10
ph.l c mei 37,50 545 1.50 1,20
phil cjul 37,50 291 2,40 2,10b
phil cjul 40,00 490 1,00 0,70
phil cokt 35,00 311 5,20 5,00b
phil cokt 40,00 478 1,80 1,50
phil c 093 30.00 349 11.10 10.80
phil c 094 45,00 274 3,90 3.70
phil c 096 35.00 888 10.50 10,00
phil pjul 37,50 573 0.40 0,50
olie c mei 150,00 1092 0,90 3,00
ohe c mei 155.00 608 0.10 0,20
ohe cjul 145.00 441 5,70 8.30a
ohe cjul 150,00 1399 2,40 3,40
ohe cjul 155,00 1586 1,10 1,70
ulie c okt 135,00 428 15,30 18,00a
ohe c okt 150,00 329 4,30 6,00
olie c okt 155,00 399 2.50 a 3,80
ohe c okt 160,00 210 1.30 2.10
olie c 094 145.00 288 17,10 18,70
ohe pjul 150.00 1225 4,70 3,00
ohe pjul 170,00 10338 25,50 a 21.00b
tops c mei 600.00 205 9,90 9,50
tops c mei 610,00 233 2.30 1,70
tops pjun 620,00 733 12.00 11,70
unü cjul 200,00 .415 2,30 2,40

a laten 9 bieden " ei-div.
b bieden h latentei-div.
c eiclaim k gedaan- h
i ei-dividend I gedaan " g. e gedaan" bieden vk slotkoers vorige dag
1 gedaan . laten sk slotkoers gisteren

economie
Encien CBR

breidenuit in
sjechoslowakije
ÜSSeI - CBR Cementbe-
.^n, waarvan de Nederlandse
jw Ultmaakt, heeft eenI f.6 Stap voorwaarts gezet

»t in yerwerving van 35 pro-n de Tsjechische onderne-
i_tß a Mokra. de belang-. t in cement- en kalkprodu-
iw fuid-Moravië en Zuid-
H 7mffn-Eind 1994 zal dit aan-
fcent ZlJn Ultgebreid tot 72
Vw' ?? bliJkt uit het jaarver-
(P Van CBR.

Wn°,mische situatie in Tsje-
''owakije zal volgens ver-
_de eind dit Jaar een begin-
( verbetering moeten to-
lèn t

Vanaf 1993 zou moeten, tot een heropleving van
w ""Wactiviteit. CBR bekijkt
L 'ke WlJze andere ontwikke-

ter°JKCten in Centraal-Euro-
'orn nd kunnen worden

behaalde vorig jaareen om-
l£. omgerekend f 2,3 mil-
lfj'eruit vloeide een winst195 miljoen voort vergele-

met f 225 miljoen in 1990.
en,. loPende jaar zijn de
'^tzichten onzeker. Het be-
ri denkt aan een licht lager

r ste.
at 'n afwachting van het

ei op de markten waar hetlcern sterk is.

In Limburg zestig mensen en bedrijven over de kop

Meer faillissementen
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het aantal uit-
gesproken faillissementen in
het eerste kwartaal van 1992
bedroeg 1.123. Dit aantal is 15
procent hoger dan dat in de-
zelfde periode van vorig jaar,
toen 980 faillissementen wer-
den uitgesproken. Deze stij-
ging is aanzienlijk lager dan
het overeenkomstige percen-
tage van 45 in het vierde kwar-
taal van 1991. Dit blijkt uit
voorlopige cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statis-
tiek, die gisteren zijn gepubli-
ceerd.

De toename ten opzichte van het
eerste kwartaal van 1991 vond gro-
tendeels plaats in West-Nederland.
Per provincie waren de aantallen in
het eerste kwartaal 1992 als volgt:
Groningen 35 (januari-maart 1991:
31), Friesland 24 (26), Drenthe 29
(28), Overijssel 70 (83), Flevoland 30
(19), Gelderland 130 (101), Utrecht
82 (73), Noord-Holland 216 (165),
Zuid-Holland 256 (218), Zeeland 26
(11), Noord-Brabant 165 (169) en
Limburg 60 (56).

Het aantal uitgesproken faillisse-
menten van ondernemingen in het
eerste kwartaal van dit jaarbedroeg
973 tegen 847 in dezelfde periode
van vorig jaar(plus 15 procent). Het
betrof 440 eenmanszaken (ten op-
zichte van januari-maart 1991: + 5
procent) en 533 vennootschappen
en overige rechtspersonen (+ 25
procent) waaronder 466 met betrek-
king tot besloten vennootschappen
(+ 27 procent).

Sector chemie staat nog steeds fors onder druk

Kwartaalcijfers Shell stabiel
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Nadat een aantal
grote concurrenten over het eerste
kwartaal van 1992 sterk teruglopen-
de winstcijfers presenteerden, blij-
ven de cijfers van Koninklijke/Shell
Groep redelijk stabiel. De netto-
winst steeg marginaal (1 procent)
ten opzichte van het eerste kwartaal
1991 tot 858 miljoen Pond Sterling.
Vooral de sector chemie staat nog
steeds fors onder druk, maar daar
staan wat meevallers (onder meer
met belastingen in de Verenigde
Staten) tegenover.

De internationale olieprijzen liggen
op dit moment zon 3 dollar (per
barrel van 159 liter) lager dan een
jaar geleden. Zou Koninklijke/Shell
de eigen voorraden, deels voor ho-
gere prijzen aangeschaft nu moeten
verkopen, dan zou het nettoresul-
taat met 22 procent dalen. Anders
dan de meeste concurrenten hand-
haaft het Nederlands-Britse con-
cern echter nog steeds de conserva-
tieve manier van boekhouden,
waardoor in dit geval de winstcij-
fers er relatief rooskleurig uitzien. ■
De grootste druk in de chemische
sector lijkt bovendien van de ketel.
Het resultaat in deze voor Shell be-
langrijke industrie was weliswaar

lager dan in het eerste kwartaal van
1991, maar ten opzichte van eind
1991 al weer aan het verbeteren. Ge-
zien de bestaande overcapaciteit in
de hele sector is het voor de bedrij-
ven wachten op het aantrekken van
de economische groei in de belang-
rijkste industrielanden.

Ziekteverzuim
goede kant op

ZOETERMEER - Het gaat de
goede kant op met het ziektever-
zuim en het aantal afkeuringen.
Het ziekteverzuim bleef vorig
jaar met 8,2 procent gelijk na ja-
ren van stijging, terwijl de groei
bij de aaw/wao voor het eerst
sinds 1986 afnam. De instroom
bleef gelijk, de uitstroom groeide
aanzienlijk en er werden steeds
meer mensen voor een deel ar-
beidsongeschikt verklaard.
Dat blijkt uit de gisteren gepu-
bliceerde definitieve cijfers over
verzuim en aaw/wao van de So-
ciale Verzekeringsraad (SVR).
Het ziekteverzuim daalde niet in
alle bedrijfstakken. Zo stond te-

genover een sterke daling in de
bouw, de zuivel en bij de over-
heid een toename in de (omvang-
rijke) sectoren horeca en gezond-
heid. Het gelijkgebleven cijfer
over vorig jaar was het saldo van
een daling van het verzuim bij
mannen en een stijging onder
vrouwen.
Het totaal aantal mensen met
een uitkering wegens arbeidson-
geschiktheid kwam vorig jaaruit
op 903.400 (21.000 hoger dan een

jaar eerder), na herleiding
792.000 uitkeringen. Het aantal
arbeidsongeschikten nam daar-
mee minder toe dan in voorgaan-
de jaren.
Het aantal mensen met een aaw/
wao-uitkering steeg in het vierde
kwartaal van vorig jaar met
7.300, na herleiding4.700 volledi-
ge uitkeringen. Tegenover 28.800
nieuwe uitkeringen werden
21.500 uitkeringen gestopt. Wel-
iswaar was de toename met 7.300
groter (door seizóensinvloed)
dan die in het vorige kwartaal
(5.300), maar lager dan de toena-

I me met 12.000 in het slotkwar-
taal van 1990.

Betaalautomaat
nu draagbaar

AMSTERDAM - ABN AMRO
heeft samen met Datatraffic uit
Hoofddorp een draagbare betaal-
automaat ontwikkeld. Daarmee
kunnen bedrijven bij de consu-
ment thuis elektronisch afreke-
nen. De automaat is vooral be-
doeld voor bedrijven die goede-
ren thuis bezorgen en reparaties
aan huis verrichten.

Het nieuwe doosje is de afgelo-
pen maanden getest door postor-
derbedrijven, meubelzaken en
elektromonteurs. Volgens ABN
AMRO is uit die proeven geble-
ken dat de consument het afre-
kensysteem waardeert, omdat
die geen grote sommen geld in
huis hoeft te houden. De chauf-
feurs zijn positief omdat zij zich
veiliger wanen, zonder contant
geld of cheques op zak.

munt
Punt

De Indonesische president
Soeharto heeft de Beweging
van Niet-gebonden Landen gis-
teren opgeroepen hun aan-
dacht te richten op economi-
sche problemen nu de Koude
Oorlog voorbij is. Soeharto zei
dit in zijn openingsrede voor in
totaal 70 ministers van Buiten-
landse Zaken die deelnemen
aan een tweedaagse conferen-
tie van de beweging op het ei-
land Bali. „Het verscherpen
van de polarisatie kenmerkt
nog te zeer de Noord-Zuidver-
houding. Meer noodzakelijk op
dit moment is het terugbren-
gen van economische kwesties
op onze prioriteitenlijst", aldus
Soeharto.

Prijzen
D66-fractievoorzitter Hans van
Mierlo heeft gisteren in Bus-
surn de 'Effies' uitgereikt. Het
gaat om drie gouden, zes zilve-
ren en negen bronzen prijzen
voor reclamebedrijven die het
afgelopen jaar op opmerkelijke
en effectieve wijze het produkt
van hun opdrachtgever onder
de aandacht van het publiek
hebben gebracht. De 'Effies'
worden sinds 1984 jaarlijks uit-
gereikt door de Nederlandse
Vereniging van Erkende Recla-
meadviesbureaus (VEA) en de
Bond van Adverteerders
(BVA). Dit jaarwerden 82 cam-
pagnes ingezonden. De drie
gouden reclameprijzen gingen
naar de campagnes voor Reaal
(Rijk de Gooijer met 'foutje be-
daaank ...'), de McChicken-
campagne voor McDonalds en
de langlopende campagne voor
Eurocamp.

Afzet en omzet

Landbouw belang
'teleurstellend'

Van onze verslaggever

ROERMOND - Afzet en omzet van
de centrale in- en verkoopcoöpera-
tie 'Landbouwbelang' zijn in 1991
verder gedaald. Zo blijkt uit het gis-
teren verschenen jaarverslag.

De omzet daalde van ’ 539 miljoen
naar ’ 524 miljoen. Het resultaat na
aftrek van de verschuldigde belas-
tingen beloopt ’ 1.780.000,-, bijna

’ 1 miljoen minder dan in 1990. Het
bestuur stelt de algemene vergade-
ring, die op woensdag 27 mei in de
Oranjerie te Roermond bijeenkomt,
voor om dit bedrag aan de reserve
toe te voegen.

'Teleurstellend' vindt de directie de
ontwikkeling van de afzet. Deze
daalde van 1.178.000 ton naar
1.131.000 ton, ofwel met ruim vier
procent. Aan mengvoeders werd 5,2
procent minder verkocht, aan
kunstmeststoffen 8,2 procent.

'Een behoorlijk positief resultaat'
boekte Landwinkel BV. Sinds de
verzelfstandiging van deze bedrijfs-
tak is de omzet nagenoeg verdub-
beld. In bijna alle productgroepen
vond een flinke stijging plaats.

Tijdens de algemene vergadering
houdt drs Jef Mares, voorzitter van
deKatholieke Nederlandse Boeren-
en Tuindersbond, een inleiding,
met als titel: 'Landbouw tussen ze-
kerheid en bedreiging.

Octrooi
Bij de Tweede Kamer is een
wetsvoorstel ingediend voor
een eenvoudiger Octrooiwet,
die de procedure voor het krij-
gen van een octrooi moet be-
korten. Op grond van de be-
staande Rijksoctrooiwet moet
de Octrooiraad een volledig on-
derzoek instellen naar de
nieuwheid en de inventiviteit
van de aangemelde uitvinding.
In de toekomst moet het Bu-
reau voor de industriële eigen-
.dom.

Levend embleem

" Medewerkers van de vliegtuigfabrikant British Aerospace formeren op het vliegveld
van Chester het embleem van hun bedrijf. Deze gebeurtenis vond plaats ter gelegenheid
van defeestelijke oplevering van de duizendste Airbus die defabriek heeft gebouwd.

Foto: EPA

(ADVERTENTIE)

AUTOTELEFOON

Ej Nu v.a.

11 ’ 2345,-
QC3_
soa Exel. BTW(DOS "-» ■ ww

*' Autoservice
*p HALECO B.V.
_s__' Daelderweg 27, Nuth
■_T tel. 045-242192 (t.o. Makro)
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!W?WWW?^rROTOR B.V, HEERLEN Heerlerbaan 229 Heerlen Tel. 045-416!
Meimaand Mei OcCaSIOÜ Hiarkt 180 eerste '\

(I "p| gratis j^i - keus CT j1 1 jaar n■ IV ÏT^TïTOFW^Tf"! I occasions 1 J__r*^ / de alom I I piiipblpm en l __h^w il J bekende J^ II /il SS S |g^| financiering V_._L__i-J
Rotor-garantie # . mogelijk

Die het eerst komt, de mooiste auto voor de goedkoopste prijs

_____! Bl^_ *N®fi—--H®)1*

v_fl __E&...:;::. 1 Nissan Vanettev.a. ’ 18.092-ex. BTW NissanCabstarva. ’21738-ex BTW_____L v "___ ______"*"*"* _—_——_.—____________________________■

ffiiffi^^rrii^NSl^ SCHOENMAKERS
U 'ÏJjmÊ OC^^ B Uw bedrijfswagendealer
I jSr '90 ■ Geerweg 14, Sittard 046-512814
U &U(ii&_!___^!2i^^^ ■
H :—"~~__ I ,_^_______.I ■ h!_&mk
M Nmsuöishi^aif^^^-^^--^^^—^^^^-^S^ 1 """^ AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.M V\N PaSSaUB______—^-—^oT^dJWil^^^:—-; ■ VJk____F Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel 045-724545■\ T^T^iïM^nh^anJ»3ooJon^ ■ Suzuki Swift bwj.'B4■ T7»^ 1 Suzuki Swift GLX aut bwj.'B9■ ___!ï^r-_l___~^^-__^^^ 1 Suzuki Swift GS bwj'Bs1 T^llßJ^r I Suzuki Swift aut bwj.'B6
H Z__\___jJ°-~-- I Suzuki Alto bwj.'B9

PS B\ ASriÓ~ïj[____^^ Peugeot2osXS bwj.'9o

L U\ Peugeo^O____J_i^^^ m^\TZZZZZZZZZ\^M\w_\T__\ —^sï___j_i I 4ba vw Pol° "*' '88
■Min -^^ZiZ^jl-^z^^^—zï_\hi I vw jetta 4-drs bwj.-87

LSsSil ?-^T^^^ ~ 1 Mazda 3231500 bwj.'Bs
J[S_ El\ v\N6£_!i__Eii— ______________\ Citroen AX 11 RE bwj.'B9Il — ,_^^—^^^—^— ■ \_\ Citroen BXI6 TRI bwj. 86

W .^^__«««__ m\\\___W Fiat Uno 45 bwj.'B7
B|p.-..5: Subaru Justy bwj.'B7

■iT/^^^t_ __^^t^^__*^__^____« "*"'">'—■_/ _____P^ W505

jftwjiijj^ M Speciale auto's
l^T'T^^ÈT^TT^!!iLtfn^T\OPA^^^kf __________ Suzuki Samurai metal top .... 10 mnd.

Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 -■ | Renault 19 TF, uitßebouwd... Bw). 89

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een. gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewiig^BE). _?^___<<SS*^ Rijksweg Noord 19, Echt "*<_*sfc£>.J^"^ tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

GEOPEND:
ma. t m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. atspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

"AUTO-PARC^
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
EEN DUIQELIIK VOORBEELO VAM ONEERLIJKE COMCVRREMTIE.

jr i "__» n %_ii__[^^^__i__M_B__i H_
/______ \ \__ _______J_l

Sis%s r* ' ■ __SB_S_i____^*s iflllv Hf^aJl
i__ v __»F ____Rfc______'-_LJ^*,'*_i_____B ____SÉ_k. ■■-,*!**,__^A^^^^r_*_^■■■''' ______tffßV'^_______H__lJA: __'*__ R_n_____fl _______ Whm\ *** _B_B__f*£___.* _. _#■ _-___*)__■__ _S_M_i ____*___*__ f ■ 'nP-_ .^lPs».^ -___j___^*^_S_____Hl _______L_________________ ■ « H_____s_PH _____________ y': 1 f-—-«**. nr*** ___ü !l_p__*l_s_SSÉl ür_________ _. _ B———-_l _■__*__-_ _____P*W*^^__*___l _P_^^ - - _*_____■_ wkv^___^l —^__j ___sP"^^^^^^______«>_S_____ BW^^^ __c_____ __T

De Hyundai Sonata. BfT ... jtil J^^"^"^
*": *_S_ _9f 1 w.h __B____KrMl O. F|l _____

De grootste en meest prestigieuze voor slechts _____"_ HÉ.____ _. '"'«BHyundai. Modern gestileerd op basis f 33.950,-. De voordeligste "UJ IP^
van de klassieke lijnen van de sedan. Sonata en toch zeer compleet uit-^_^ uitvoering, de
Met van standaard uitvoering af een gevoerd (o.a. stuurbekrachtiging, van Sonata CD voor f 57.950,-.

uitzonderlijk hoog uitrustingsniveau. binnenuit verstelbare buitenspiegels en al te veel bijbetalingsbeslommeringen Met standaard voorzieningen als airco,

Natuurlijk is de Sonata 'n verge- een verstelbare stuurkolom). qua fiscus. schitterende lederen bekleding, ABS,

lijking waard met auto's uit dezelfde Vervolgens presenteren we de En dan de Sonata 3.0iGLS. De lichtmetalen velgen etc. etc.

klasse. Maar we zijn een beetje oneer- 2.0 i GLS, uitgerust met de nieuw absolute top. Aangedreven door een Nodig uzelf uit voor een bezoek
lijk geweest. Dat geven we eerlijk toe. ontwikkelde 2 liter zestienkleps motor statige 3 liter zescilinder motor om de Sonata te bekijken en te rijden.

We hebben de prijs van de met 2 bovenliggende nokkenassen. gekoppeld aan een uiterst moderne alle modellen met 3 jaar volledige fabrieks-. . - .... „. r i i _ " i_ ■ i_ GARANTIE. PRIJZEN INCL. BTW AF IMPORTEUR PRIJS-ENHyundai Sonata namelijk zo laag ge- Buitengewoon fel en krachtig maar toch automatische transmissie. modelwijzigingen voorbehouden, de sonata»
is een produkt van hyundai motor company.

houden dat een vergelijking met zuinig en uitermate stil. Standaard vanaf f 48.950,- en

concurrenten eigenlijk bijna zinloos is. Door de prijsstelling (vanaf daarmee de laagst geprijsde V 6in HYLI_TIDF_I
Te beginnen met de Sonata 2.0iGL f 40.950,-) een ideale zakenauto zonder Nederland, oplopend tot de meest luxe HET NIEUWE WERELDMERK

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL 045 - 251644.
HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL 045 - 424010.

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.

■COLLf-RIS
± 60 gebruikte auto's altijd in voorraad

Wij geven minimaal

1500,- / 3500,-
INRUIL VOOR UW OUDE AUTO
ONGEACHT IN WELKE STAAT

Vanaf ’ 7500,-
Mits voorzien van geldige APK-keuring en

kentekenbewijs. Min. 3 mnd. op naam

)
Tot ’ 7500,- Tot ’ 15.000,-
Volvo 340 5-drs. wit 1984 BMW 315 2-drs. blauw
Peugeot 505 GL 2.0 beige 1983 Ford Sierra 1.65-drs wit
Opel Ascona groen 1979 Peugeot 205 3-drs. zilver

Peugeot 205 3-drs. blauw 1*
Vanaf ’ 15.000,- Vanaf ’ 15.000,-
Ford Scorpio 2.0 cc wit 1989 Peugeot 309 XLProf. 3-drs. grijs 1j
Peugeot 405 GLi j1.6 grijs 1990 Peugeot 309 GL Prof. 5-drs. wit 1
Peugot 309 KR 3-drs. rood 1990 Peugeot 405 GLi 4-drs. rood
Peugeot J5combi luxe diesel wit 1988 Peugeot 405 GXi 4-drs blauw 1*
Peugeot 205Accent 3-drs. rood 1991 Opel Kadett 1.6isedan beige 1-j
Peugeot 205 GR 5-drs. bruin 1989 Opel Veetra 1.6iCl 4-drs. rood 1'

de beste!
Inruil en financiering mogelijk

Auto's boven ’ 7500,- 3 mnd. Bovag-garantie —
Schelsberg 45, Heerlen - 045-720202

★ ALU ■ COMPLETTRADER ★ I
Golt/Kadett/Escort 6x14 m. 185/60R14 Ji ï 1 Audi/Omega/Scorpio 7x15 m. 205/60R15 J■ , \ Mercedes 190 bis 300D7x15 m. 205/60R15 '★ NEUE REIFEN ★

lEK_& * RUNDERNEUERTE REIFEN "tssEsPM_r*L^^^EA^^-_^ 2 Jahre Garantie. SR= 180 km H. HR-210 km'H und viele andere Gfofte* 1TJ^jtßS , , jWP^ 5£ > 1555R13 59,- 18570HR14 85,- 18565HR15m^H**ma*mmm*w^f_J_f^^ 175705R13 65,- 19570HR14 92,- 19550HR151 ' 1755R14 70,- 18560HR14 88,- 190/65HR390
195/60HR14 93,.

Aulobahn Aachen, darm Aulobahn nach Luttich. In Aachen-Brand raus. W
Brand bis zurARAL-Slalion HinlerARAL links in die NordslraDe. nach 500

SCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, Nordstraße 78 Tel. 09-492^

Mo.-Fr 8.00-17.00, Sa. 8.30-13.00 Uhr

SUPERIEURE

MAAITECHNIEKJ&?

\__^__^^_^_W^_______________\\

■ Reorganisatieverkoop
fc^wegens VERBOUWING van onze A

■rat. ZAAK teGELEEN Jk
\^^^ perzische en oosterse

__\ Tevens wegens opkoop van een zaak in Den Haag hebben wij in overleg met d'__ curator besloten de overtollige voorraad tegen

ïï kortingen van 20% - 30% - 40% -p 50% - 60%, ja zelfs tegen 70%
Ll_ aan onze clientèle te verkopen. _____
_L_J Levering uitsluitend aan particulieren en a contant

Wie het eerst komt, die het eerst maalt.
Bij iedertapijt certificaat van echtheid met recht van ruil binnen 5 jaar.■ GALERY IRAN

Rijksweg Zuid 209, Geleen. Tel. 046-755003.
Let op het juiste adres!

Vrijdag 15 mei 1992 " 8



Opel Calibra
met nieuw
type turbo

Na de zomer komt Opel met de
Calibra Turbo. Deze sportauto
moet zich met 204 pk vermo-
gen onder de kap meten met
een recent aantal nieuwkomers
in dit segment. De auto, die al
gauw 80 mille gaat kosten, is
de meest krachtige uit de Cali-
bra-serie die 1989 zijn debuut

beleefde. De turbo-versies met
en zonder 4WD kwamen sep-
tember vorig jaar uit.

Bijzonder aan deze Calibra is
de turbo van een nieuwe gene-
ratie. Normaliter is de uitlaat-
gasturbocompressor een apart
staande eenheid. Nu is dat één
onderdeel met het uitlaat-
spruitstuk, waardoor er ge-
wicht en ruimte wordt be-
spaard. De nieuwe bouwwijze
scheelt brandstof en bouwt
sneller de laaddruk op om tot
vol vermogen te komen.

De Calibra Turbo 4x4 heeft een
zesversnellingsbak, ABS, staat
op 16 inch aluminium wielen
met 205/55 R 16 banden, heeft
verder elektrisch bedienbare
spiegels, getint glas en sports-
toelen.

# Met 204 pk vermogen le-
vert de meest krachtige Opel
Calibra een top van 245 km/
uur. Foto: GPD

Noren

'°or__°ei in de lease-markt zit
Uto^ ln leasing van personen-

'r °or QCn zware vrachtauto's,
is de Prognose 465.000

W' ".et een looptijd van 36
B .i»i n Detekent dat een po-
'euu, verko°P van 155.000

We auto's per jaar.
Fat. HF0Mt verschillende vormen
le_l : °Perational lease met een
fepg en calculatie het meest toe-
fen l (67,4 procent). Met geslo-
(.r^j^Jculatie (28,8 procent),
Km. flnancial lease' (3,8 pro-

-1 Marginaal is.
■Wr r_JI . d ue groei in de lease-markt
_r_u Vele modellen stijgt de

*n be!Tentie- Voor vervoer wil-
hUn C*r-Ven en particulieren zo,aarn;ünoBeliJk uitgeven. Maar
'ice ast eist men optimale ser-
"Ooraf61}. exacte berekeningen
Ca _ul' Us wordt er scherp ge-
lflarT,eercl en dat zet b'J groteremv e van auto's de rendemen-
'eur „"de dealer en/of de impor-herdruk.

Fiscalewijzigingen
ei in (je lease-sector komt

vooral door fiscale wijzigingen
die bekend zijn geworden onder
de naam van de bedenker: Oort.
Na hel? doorvoeren van deze
Oort-plannen staan er nog tolhef-
fing, spitsbelasting en registra-
tiebelasting op stapel. Naast de
wisselende brandstofprijzen, on-
derhouds- en reparatietarieven
noopt dat ondernemingen tot het
uitbesteden van deskundigheid
in het beheren van autoparken.
De centrale afhandeling van al-
les wat met s de bedrijfsauto's
heeft te maken, mutaties in ver-
zekeringen en belastingen, scha-
deherstel en verkoop, is door
leasen een hele zorg minder.

Er is fiscaal het nodige geregeld
rond de (lease-)auto van de zaak.
Zo is het bedrag dat uitkomt bo-
ven de f 1.000,- aan brandstof-
kosten bij een auto van de zaak
als aftrekpost op te voeren. De
parkeer- en tolgelden die men
zelf betaalt zijn niet aftrekbaar.
Met een auto van de zaak moetje
kunnen aantonen particulier niet
meer dan 2000 km per jaar te rij-
den om niet onder de 20-procent
bijtelling voor de inkomstenbe-
lasting te vallen.

De lease-auto in de eenmans-
zaak: bij gebruik tussen de wo-
ning en de eigen zaak zijn de
eerste 10 km enkele reis, privé-
kilometers. Daarom ontloop je
hier nauwelijks de 20-procent
bijtelling. Per kilometer geldt 46
cent aan aftrek, voor de kleine
zelfstandige gaat dat ten laste
van de winst.

Uit rekenvoorbeelden blijkt dat
een auto van de zaak een werk-
nemer al gauw 50 et/km scheelt
aan kosten. De werkgever kijkt
natuurlijk naar de totale kosten.
Wordt er een flinke kilometer-
vergoeding gegeven dan kan een
werknemer sinds 'Oort' op een
forse aanslag rekenen. Voor de
werkgever-werknemerrelatie is
het dan beter een (lease-)auto
van de zaak ter beschikking te
stellen.
Het calculeren van lease-tarieven
is met diverse 'veranderingen na
'92' voor de branche geen een-
voudige zaak. Zo hebben belan-
genorganisaties al regelmatig
overleg met ministeries om sterk
aan te dringen op een geleidelijk
vervangen van de bvb. Dat geeft
de lease-maatschappijen de mo-

gelijkheid om de calculaties
stapsgewijs aan te passen.

" Veel Fiat Panda's worden geleasd door uitzendbureau Werknet bij Translease Lage
Landen, één van de tien grote leasemaatschappijenin ons land. Foto: GPD

Veiligheid en comfort voorrang boven design

Mercedes introduceert
vierpersoons cabriolet

DOORSIEMLEEUWENKAMP

%rs Mercedes twee-
de uPé en de zeer prij-aarih.V'iga dan uitgebreid

n keutelen en jekrijgten o)L; On.derschone, veilige
Ir< H°mfortabele cabriolet,

.r£°mer zal Mercedes
4 *f0CE-24, een nieuwer,en .boons cabriolet, kun-
Vj*h cZeren voor een prijsn °»geveer 190 mille

I Cak
1 h_teHS,maken is niet eenvou-
i «_. r_Q

van een sedan afza-
kte fu? 2akt de a"to bij deS>Bla_f e,hobbel door de bo-i _iUen £°f gaat onaangenaam
k _e 2oPil Wordt onbestuurbaar.

' Usvan en torsiestijfheid is
Pé ' fgr°ot belang als van een

r,ak WorLSedan een auto zonder,E-24 k } gemaakt- Bij deze 300als die i _ stabiliteiteven goed
>d ni ? de coupé. Liefst dui-de autn e onderdelen zijn in
ei|ige a

,a,angebracht °m er een
*« a"to van te maken.

r*t dat v.l^et ovl etreft gaat Mercedes
l_}eemt iT een nacht Üs, maar■ 'k te al .CVer ijs OD Noordpool-
t e*n le

ds. maatstaf. De auto heeft
ÏK°uPé i ngere wielbasis dan de
" * sterl Voorzien van een 220I^^ '«e 6-cilinder motor die

goed is voor 230 km/u. Stand-aard zijn ABS, de automatische
gordelaanreikers voorin, de elek-

trische bediening van het dak en
de automatische rolbeugel.
Dat laatste onderdeel wordt ge-

vormd door de twee stevige
hoofdsteunen achterin, die blik-
semsnel volledig uitschuiven als

het noodsignaal daartoe door-
komt. In combinatie met het oer-
degelijke voorruitstijlen voldoet
de Mercedes 300 CE-24 Cabriolet
aan de dakbelasting van een se-
dan." Mercedes heeft met

de 300 CE-24 een
smaakvolle vierzits
cabriolet
ontworpen.

Foto: GPD

Vooral in sectoren personen- en vrachtwagens

Gestage groei van
lease-markt auto's

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

a-t " ase"markt voor auto's groeit nog steeds redelijk en
liit 1S vrywel zeker dat het potentiële volume nog niet is
i. Agagfnut' Enkele honderdduizenden contracten worden er

i&m -.s afgesloten en verkoopstijgingen van 10 tot 20 pro-
I l 2ijn de afgelopen jaren usance geweest.

__m 6
9*abIfeWeldige 6roei is d°or de
gjlairt '^rende economie afge-I (_" Toch verwacht menigeen
S__n 2e veelzijdige marktsector
J^lft Volume dat minstens dele ugroter kan worden dan nu.
F*l u Se~markt maakt een derde
lcj_ j*van de totaalverkoop die
Pnri L?e laatste jaren beweegtPd de 450.000 auto's.

Populaire typen
Vooropgesteld dat elke auto is te
leasen, zijn er toch bepaalde po-
pulaire lease-auto's die het als
zakenauto prima doen. Waar let-
ten lease-maatschappijen op bij
het samenstellen van hun auto-
park. Het blad Automobiel Ma-
nagement houdt elk jaar de ver-
kiezing 'Zakenauto van het Jaar.

In de jury zitten o.m. een aantal
directeuren van lease-maat-
schappijen die ruim twintig
auto's beoordelen die minimaal
18 maanden op de markt zijn.

Bepalend voor een goede score

is de kilometerkostprijs die in
een goede verhouding tot de
aanschafwaarde moet staan, het
succes in de markt, de volledig-
heid van het modellenprogram-
ma, de kwaliteit van de impor-
teurs- en dealerorganisatie, de
rij-eigenschappen en de uitstra-
ling van een auto.

Nabootsen rijden
onder invloed

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
exploiteert sinds enige tijd een
simulator die een groot publiek
laat kennismaken met het 'rijge-
voel' van een beschonken auto-
mobilist. De simulator is de
opvolger van de botssimulator
die na klachten over nekletsel
buiten gebruik werd gesteld. De
alcoholsimulatorzal de komende
maanden dienst doen op vier
grote publieksmanifestaties van
het Regionaal Overleg Verkeers-
veiligheid in Noord-Holland.
De simulator is een cabine die
het dashboard en de bestuurder-
splaats van een auto nabootst en
op een beeldscherm verkeerssi-
tuaties projecteert. Volgens VVN
kan een 'bestuurder' het verschil
ervaren tussen 'nuchter' en
'dronken' rijgedrag. Een compu-
ter vertraagt de reactie van het
stuur, het gas- en rempedaal en
de schakeling en het monitor-
beeld toont een beperkt ge-
zichtsveld.

De vertraagde reacties en de
'tunnelblik' zijn volgens VVN ty-
perend voor een automobilist
met 0,8 promille alcohol in het
bloed. De computer zorgt voor
zowel alledaagse als onverwach-
te situaties op de weg, die een
alerte reactie vereisen. Belang-
stellenden kunnen het traject
eerst 'nuchter' afleggen en daar-
na 'met alcohol.
Een computerprint toont na de
ritten de gemaakte fouten.

Veiling
Waar blijven al die lease-auto's
na afloop van de contractperio-
de? Er is uiteraard de mogelijk-
heid om de auto zelf te kopen,
maar meestal stapt men in een
nieuwe lease-auto als de arbeids-
verhouding blijft bestaan. De
lease-maatschappijen en vaak
ook importeurs zetten die 'com-
pany-cars' weg bij eigen dealers
of vaste afnemers.

Avant-garde
Een trapje lager bevindt zich de
190-serie en daar is voor het af-
tasten van de markt een speciale
serie uitgezet. Eind juni komen
er onder de naam Mercedes 190
Avant-garde 4.000 stuks beschik-
baar voor Europa. Het zijn wat
speelsere modellen ontworpen
door een team van vrouwen dat
zorgde voor aparte aankleding,
laksoorten en kleurrijke accen-
ten.
Op basis van de 190 D 2.5, E 1.8
en E 2.3 is de Avant-garde-serie
leverbaar. De drie typen heten
Verde, Rosso en Azzurro, Itali-
aans voor de kleuren groen, rood
en blauw. Het geeft al aan dat de
Duitse vormgevers wel weten in
welk land de fantasierijke vorm-
gevers zitten.

Terreinauto's
In het terrein is Mercedes actief
met de G-serie. Deze collectie
Gelandewagens krijgt uitbrei-
ding in de vorm van de 350 GD
Turbo. Heel dure auto's dat wel,
de prijzen beginnen voor de
nieuweling bij 162 mille en eindi-
gen tegen de 180 mille. Stand-
aard zit er een automatishe ver-
snellingsbak in en het aanhang-
gewicht ligt op 3,5 ton. Aan de
voorzijde kan bijna 3 ton aan de
haak

De zescilinder motor van 3449 cc
levert 136 pk vermogen. Dat is
meer bedoeld voor trekkracht in
het terrein dan voor snelheid,
want de top ligt op 145 km/u.
Geen echt snelle auto dus vooi
de langere trajecten.'Ook de ac-
celeratie van 0-100 km/u is mei
16 seconden niet flitsend.

Mitsubishi
Eclipse rasecht

sportmodel
DOOR HUUB MEIJER

Coupémodellen zijn fasci-
nerend, opwindend en bie-
den de bestuurder rijgenot.
Jarenlang heeft de sport-
coupé een bescheiden be-
staan gekend, maar de
consument raakt hoe langer
hoe meer gecharmeerd van
deze sportieve 'bolides'.
Mitsubishi stapt nu ook in
dit marktsegment van de
autobranche met de Eclip-
se, een voor Nederland en
de Europese Gemeenschap
nieuw rasecht sportmodel.

Deze auto is het eerste resultaat
van een inmiddels gestaakte
joint-venture tussen Mitsubishi
Motors en Chrysler in de geza-
menlijke fabriek van Diamond
Star in het Amerikaanse Normal.

De Eclipse is een echte 2 + 2, een
auto met twee sportstoelenvoor-
in en twee schaalvormige zit-
plaatsen voor kinderen tot een
jaar of veertien achterin.
Standaard is de wagen uitgerust
met een zestienkleps 2-liter mo-
tor die een topvermogen levert
van 150 pk en een acceleratie van
0-100 km/h in 9,2 sec. bij een top
van 220 km/h.

De motor pakt al een in vroeg
stadium heerlijk op, maar levert
vanaf 5000 toeren nog een portie
extra kracht.

Verder is de wagen standaard

voorzien van onder meer airco
en cruise control, maar ook een
uitgebreide radio/cassette-speler,
elektrisch bediende ramen en
stuurbekrachtiging.

Het instrumentarium mag er ook
zijn, je waant jein de cockpitvan
een vliegtuig. De bestuurder kan
alle belangrijke informatie in een
oogopslag aflezen van onder
meer een toerenteller en de olie-
temperatuurmeter.

Het interieur is modern met veel
aandacht voor de zitpositie.
Voorin hebben volwassenen een
perfecte stoel en volop arm-,
been- en hoofdruimte. De stoe-
len zitten lekker wat vooral op
de lange afstand voor comfort
zorgt. Het stuurwiel is in hoogte
verstelbaar is en dat draagt ook
bij tot een perfecte zitpositie en
minder vermoeidheid. ,
Belangrijk zijn de extra maatre-
gelen genomen ten aanzien van
het milier en speelt Mitsubishi
in op de eisen van de consument
waar het gaat om veiligheid. Niet
alleen is de wagen uitgerust met
volwaardige katalysatortechniek
maar heeft de producent milieu-
vriendelijke kunststoffen ver-
werkt.
Ter verhoging van de veiligheid
heeft de Eclipse extra zware
dwarsprofielen ('side impact
bars') in de portieren voor be-
scherming van de inzittenden bij
zijdelingse aanrijdingen.
De Eclipse is een opvallende
auto en ligt met een prijs van
nog net geen 64 mille op gelijke
lijn met de Honda Prelude
2.0i-16. de Mazda MX-6, de Nis-
san 200 SX en de Opel Calibra.

uitlaatjes
SUZUKI introduceert de Su-
zuki Samurai Blue Lagoon,
een 4x4, die in feite de opvol-
ger is van de Samuari Pepper.
De wagen heeft niet alleen een
fraaie kleur met bijpassende
striping maar is ook voorzien
van een aantal accessoires. De
Blue Lagoon is al te rijden
voor de prijs van nog net geen
25 mille.
De wagen iz afgeleid van de
nieuwste generatie Suzuki Sa-
murai Commercial, de zonnige

cabriolet op grijs kenteken met
1.3 l/motor die 65 pk levert. De
vierwielaangedreven wagen
staat zijn mannetje. De brede
lichtmetalen velgen zijn in
duurzame metallic zilvergrijze
lak gespoten. De 'buil bar'
geeft het front van de Blue La-
goon een stoer aanzien en is
evenals de side bars, uitge-
voerd in roestvrij staal. De grij-
ze softtop contrasteert prachtig
met de blauwe kleur van de
Lagoon. Bij achteruit rijden
waarschuwt de Lagoon de an-
dere verkeersdeelnemers via
een akoestisch signaal. *

# De Suzuki Samurai Blue Lagoon

Resultaat
samenwerking
met Chrysler

Amerika

" De Mitsubishi Eclipse 2.0 GSi-16V
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I Auto Veneken BV
"Occasioncentrum" r^TT___ "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 k»/%l Leyenbroekerweg 27
6191 EE Beek mfa J 6132 CA Sittard
tel. 046-372882 __:.-V-i__i tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 CC 2.3 E, grijsmet 1988 Mazda 323FlBooi 16v GLX,
Audi 100 CC 2.3 E. blauwmet 1987 zwartmet 1991
Audi 100 CC 2.0E, groenmet 1988 Peugeot 205 XS, grijsmet 1987
Audi 801600, groenmet 1990 Opel Corsa 1300 cc, rood 1989
Golf Madison I.Bi, 90 pk, zwart 1990 Opel Kadett 1.3 S, bruinmet 1986
Golf Madison I.Bi, 90 pk. wit 1991 VW Golf GTi, zilvermet 1982
Golf 1300, roodmet 1988 VW Golf Avance Comfort 1300 cc,
Golf Madison, rood, milieudiesel 1990 tornadorood 1987
Audi 80 1.9 diesel, groenmet 1990 VW Golf Manhattan 1300 cc,
VW Jetta 1600, 4-drs., sportief, rood 1987 tornadorood 1990
VW Jetta CL 1000, beigemet 1986 VW Golf Madison 1300 cc, grijsmet. .1990
BMW 316i, 4-drs., zwart 1988 VW Golf Madison 1800i, zwartmet. ..1991
Ford Sierra 2.3 diesel sedan, VW Golf Madison 1300 cc, grijsmet. .1990
grijsmet 1989 VW Golf 1600 cc, wit 1984
Ford Sierra 1600, 5-drs., bruinmet. ..1986 VW Golf 1300 cc, roodmet 1988
Ford Sierra sedan 1.6 cc, zilver 1990 VW Golf 1300 cc, blauw 1986
Fiat Panda 1000, rood 1989 VW Polo 1300 cc, zilvermet 1989
Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Polo 1050 cc, wit 1988
Golf 1600, wit 1987 VW Polo 1030 cc, grijsmet 1989
Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 VW Jetta 1300 cc, blauwmet 1987
Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit...1990 VW Jetta CL, 4-deurs, diesel, wit 1989
Polo, 3-drs., Fox, wit 1990 VW Passat CL 1800 cc,
Honda Civic, 3-drs., 1.5i, wit 1990 90 pk, roodmet 1991
Mazda 323 HB 1.3LX, wit 1988 VW Passat CL 1800 cc,
Nissan Sunny, 3-drs., 1.4LX, grijs. ..1991 5-drs., grijsmet 1989
Golf GTi, groenmet 1989 Audi 801.8 S, 90 pk, grijsmet 1989
Peugeot 205 KR, zwartmet 1990 Audi 80 1.8 S, 90 pk, zilvermet 1988
Passat CL 1800, 90 pk, 4-drs., Audi 801600 cc,
tornadorood en zwartmetallic .........1990 GT-uitvoering, grijsmet 1986
VW Passat, 5-drs., 1600, zilvergrijs .1987 o_o__

iß| OCCASIONS
Suzuki Alto '82-_3-'BB-'B--'9O
Suzuki Swift GA beigemet 1988 22.000 km
Suzuki Swift GS wit 1989 46.000 km
Suzuki Sj 413 L.W.B, zwart 1987 69.000 kmK-^l Suzuki Swift 1.3 GL wit 1989 64.000 km

__^ Zvd^ Austin Mini JetBlack zwart 1988 43.000 km
Fiat Uno 45 zilvermet 1986 79.000 km

'7_£'1* _______ Volkswagen Scirocco GT zilver 1983 110.000 kmC, Opel Corsa I.3TR I.blauwmet 1987 48.000 km
Nissan Sunny Surf wit 1990 20.000 km

_^_\ Toyota Corolla XL rood 1989 32.000 km
Ford Escort 1.4 CL Bravo zwart 1988 65.000 km__
Mazda 323 1.5 Ensign wit 1989 40.000 km

\^B Volkswagen JettaTurbo Diesel 1981 182.000 km
fl| Toyota Carina 1.6XLwit 1988 85.000 km

v_W BMW3lsgroen 1982 140.000 km=Tiß_______r\^^^ Uw Giant Suzuki-dealer
WfmJT SUZUKI H.L.M.

Rijksweg Zuid 212 A bUZUKI
S^^ Sittard »—■HEI bij Toyota Mengelers

- .^_J, ________M___H_H

OFFICIAL DEALER

De Service is spreekwoordelijk !
Tevens uw adres voor autoverhuur en

1^ carrosseriewerkzaamheden!
" I __■_

AUTOMATEN Ford Orion 1.6 CL 90
Ford Escort 1.6 88 Ford Sierra 1.6azur 91

! Honda Accord 2.0 L 87 Ford Sierra 1.6CL 87 88
Volvo 340 86 Ford Sierra 2.0 L 86 87

Ford Sierra 2.0 1 CL 90
DIESELS Ford Sierra Sedan 2.0I CL 88

c.,H «? -^ i~__hi 1a n ao Ford Sierra Cosworth 89Ford Escort Combi 1.8□ 89 n_iD_r_i_(n_c oo
Ford Sierra Combi 2.3 88 " u___ "
Ford Orion 1.8 90 ** ___ _\ "Ford Tran.lt be_,e. 1000 90 .7

Nissan Sunny 1.6SLX 88
BENZINE Mitsubishi Colt 1.5GLX 88

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

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

\. Verenigde autodealers

Mazda 626 2.0 GLX PS coupé aut 1989 Mazda 6261.6 SDX sedan 1982
Mazda 626 1.6 GLX coupé 1985 Mazda 323 1.6isedan 1990
Mazda 626 2.0 GLX coupé 1985 Mazda 323 1.3 GLX sedan 1985
Mazda 626 2.0 GLX sedan 1986 Mazda 323 1.3 VDX sedan 1984
Mazda 626 1.8 GLX sedan (Ipg) 1990 Mazda 323 F 1.6iGLX PS 1990
Mazda 626 2.0 LX sedan (diesel) 1987 Mazda 323 F 1.6iGLX van part 1991
Mazda 626 2.0 sedan diesel 1986 Mazda 3231.3 VDX sedan 1985
Mazda 626 1.8 LX hb 1988 Mazda 323 1.3 HB 5-drs 1988
Mazda 626 2.0 GLX hb 1988 Nissan Sunny 1.3LX HB 1987
Mazda 6261.8 GLX hb 1987 Nissan Sunny 1.3DX sedan 1984
Mazda 626 1.8 GLX hb Ipg 1988

WMf leymbOrgh bV Bornerweg2-8
limbricht Tel. 046-515838

f —^~-2^lZnil___h.s. mazDa ■' 95,'ESSEN RP^K_\ £\ ORIESSEN t___ OCCASSIONS

* MEI AKTIEMAAND *Speciale aktiekorting ’ 1250,-
-bij aankoop nieuwe Mazda 323

(zie aktiereglement)

mazoa DRIESSEN BEEK
MAASTRICHTERLAAN 22-26, TEL. 046-371920 D3

6..

j|&. mazoa mazoa
%U^ Hensgens B.V.

Kruisweide 3 Nieuwstadt Tel. 04498-53055
Een greep uit onze voorraad

Ford Fiësta 1100i. rood '89 Mitsubishi 1.5iLancer Wagon, rood '89
Citroen BK RE, wit '88 Mazda 626 1.8 Wagon, rood '89
Daihatsu Applaus 1.6i, grijs '90 Opel Kadett 2.0 GSi, 3-drs., rood '89
Ford Sierra 1.8, blauw '87 Opel Kadett 1.3 S, 4-drs . wit '86
Ford Escort 1.4 Bravo, rood '89 Subaru Jumbo, 5-drs., blauw '89
Fiat Uno SX, 3-drs., beige '88 Mazda 626 2.0 HB, blauw '88
Honda Civic 1.4 GLautom, 4-drs., wit ....'B9 Mazda 626 2.0 GLX coupé, rood '89
Mazda 626 2.0, 4-drs., autom., wit '89 Mazda 626 2.2iHB GLX, Ares, grijs '90
Mazda 626 2.0 HB autom, wit '89 Mazda 323 1.8 S GLX, rood '91
Mitsubishi 2.0 GLSi Galant, wit '88 Mazda 323 1.6S GLX, wit '80

INRUIL - FINANCIERING - GARANTIE dsm.

Auto's
■ Nissan Sunny 1.4 LX, 4-drs 1990 Opel Kadett 1.6i1989

Nissan Sunny 1.7 LX diesel 1990 Opel Kadert 1986,1984,1983
Nissan Micra SDX 1985 Citroen BK 1986
Nissan Micra March 1989 BMW 316i 1989
Nissan Sunny 1.6 Florida 1988 RenaultsTL 1986
Audi 80 1.8 1989 Renault 5 1.4 inj 1990
Ford Sierra 2.0 Laser 1985 Mitsubishi Galant GTi ÓV 1989
Ford Escort 1983 Toyota Corolla 1.3 SXL 1987
Mazda 323 F automaat, 6000 km 1991

Diverse goedkope inruilers.
| _PTTT-___-T_ Stationsstraat 115, I _jm. _r^^^_s_^^^nl-gl- IkVTi.fll 6191 BC Beek I "W3' f pW-' _ I

Tel. 046-371727 <____

iJMËkf^n -DEALER

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

Fiat Tipo 1.4 1989
Lada 2105 1990
VW Golf Madison 1.6 1991
VWGolfD 1987
Mitsubishi Lancer 1.3 1989
Peugeot 405 GL 1989
Daihatsu Charade 1.3 1991
Wij leveren ook bedrijfswagens

UW APK-KEURINGSSTATION
TEVENS HET ADRES VOOR ELKE REPARATIE

EN ALLE ONDERHOUDSBEURTEN _<*_

Autobedrijf i_____^
COUMANS

Celeen ctya-^vm*^
Alfa Spider 200 Veloce '80
Alfa 1643.0 QV rood '91
Alfa 33 1.7 16V2xrood '91-92
Alfa 33 QV 1.5grijs-rood 2x '86
Alfa 33 1.3 JNR wit 27.000 km '88
Alfa 33 1.3 JNR rood '89-'BB
Alfa 33 1.3 JNR wit/blauw 2x '87-'BB
Citroen Axel 12 TRS rood 18.000 km '89
FordEscort 1.6DCL '88
Ford Escort 1.4GL '86
Honda Civic 1.5GL '87
Lancia Thema 2.5TD '88
LadaSamara 1.3 '87
Mazda 121 1.1 L '88
Mazda 626 Stationwagon 1.8 GLX '90
Nissan Sunny Florida 1.6blauw '89
Peugeot 505 GTD automaat '85
Peugeot 205 GT11.9 130 PK rood div. extra's '87
Seat Ibiza L '86
Peugeot 205 div. uit. 4x '86-'9O
Volvo 340 DL automaat ....; '86
VW Golf 1.8 '88

Rijksweg Zuid 310, tel. 046-756222

RUUD TIEMS
Zaanslraat 18 - Geleen, nabij Borrekuil. Tel. 046-753010 ,
Seat Ibiza GL, diesel 7-'B7
Daihatsu Charade, diesel, nw. motor . '84-'B3
VW Jetta CL, diesel 1-'B9
Mitsubishi Lancer 1.3 EL 2-'B9
SuzukiAlto GL, 5-drs '87-'BB
Citroen AX '87
Peugeot 309 GL Profil 6-'B6
Jeep Wrangier 4x4 8-'B9
Suzuki bus, pers.uitv '81
Daihatsu Feroza 4x4 '91 + 89
Daihatsu Charade 1.0 '84 '87 + '90
Honda CRX '89
Mercedes 230 E automaat '84
Nissan Sunny 1.4 SLX 6-'B9
Nissan Cherry 1.3 Trend 3-'B6
VW Passat 5-drs 5-'B7
Hyundai Pony 1.5GL 1-'9O
Daihatsu Charade GTi '91
Suzuki Swift 1.3 GL '85
Peugeot 205 GL '90
Suzuki Swift sedan 1.6 GLX '92

04592

E__S DAIHATSU

vAb, De beste keuze

OOK VOOR:

Uw onderhoudsbeurten

APK-keuringen
(gratis bij grote beurt)

Originele gegarandeerde
onderdelen

Schadetaxaties en
vakkundige
ondersteuning bij
afwikkeling

.
A autobedrijf

W. KEESf
Dorpsstraat 64, Schinnen >a
tel. 04493-1721 a

Mitsubishi Lancer Wagon 1.8CL diesel
Mitsubishi Galant 1.8GL diesel metpakket _L
Mitsubishi Colt 1300 GL
Mitsubishi Colt 1500 GLX
Mitsubishi Galant HB 1.8 GLS
Toyota Starlet 1.3XLI
Hyundai Pony 1.5GL 3-drs.
Opel Corsa 1.4H.B.
Opel Kadett 1.6sedan rPeugeot 205 1.3GR 1f
Ford Scorpio 2.0 CL LPG 'IL
Ford Sierra 2.0 S Ghia ■Ford Escort
Renault 11 TL
VW Golf CL 40 KW 1*

_—^__^_—^_^^__^__^__^__^__^__^__^___^^

■ AUTOMOBIELBEDRIJF I
Fa. Moorthaemer
Oude Rijksweg Noord 16

i v. kovkrdeallr: Susteren - Tel. 04499-1549 V
F

Ford Escort 1100L rood 19%
Renault 25TS wit 19«t
Mercedes Benz 280S grijs 19?'
Mazda 626 Hatchback 2.0 aut. LI 19.
Opel Kadett HB 1.6 diesel blauw 198-(
BMW 520 I aut beigemetallic 19#
Rover 2200 TC bruin 19^
Austin Maestro 1.6HLS beige 198.1
Austin Maestro Special wit 198'
Austin metro Black Jet 198*
Rover 213 S donkerblauw 19«:
MGMidget rood 1971
BMW 320/6 silver 198'!
Honda Civic autom zilver 199.
Ford Fiësta blauw 19M

940 Turbo, aut , ABS.., airco, alarm 1991
740 GL Turbo-diesel, zilvermet., 56.000km 199}
740 GL 2 3 Wagon, LPG-onderb., gr. kenteken 198'
.40GL 2.3, LPG, antr.met., lichtm. velgen., a.spoiler .198?
740 GLE TD, automaat, electr. schuifdak 198'
740GLSedan, grijsmet 1985
240 GL Estate 2 3. LPG-onderbouw, donkerblauw 1989
240 GL Estate 2 3 LPG-onderbouw. donkerblauwmet. ...199°
240 GL 2.3LPG, antracietmetallic 1985
240 DL Sedan, LPG, wit 1985
480 ES, zwart of blauw-grijsmet 198?
460 GLE, LPG, bruin-met 199°
440 Turbo, smokesilvermet 1989
440 DL, donkergrijs 12.500 km 1991

360 2.0 Sedan, smokesilvermet., lichtm. velg 1988
360 2.0 inj. 5 drs, LPG, rood 198'
340 GL Special aut., 5-drs, smoke-silvermet 1991
3401.4 3-drs. LPG, rood 1988
340 DL 1 7 Sedan, smokesilvermet 198'
340 DL 1.75-drs, zilvermet 198?
3401.43-drs, donkergrijs 198»
340 1.45-drs, wit 1985
DEMONSTRATIE-AUTO'S:
440 DL 1.8inj , smaragdgroenmet., get. glas 01-1992
4401.8 inj, rood, audio 01-1992
440 1.8inj.-, wit, audio 01-199'

" 3 tot 12 mnd. Volvo-Bovag-garantie

" ANWB-gekeurd

" Paspoort voor zekerheid!

Autobedrijf
ED KNOPS bi»
Sittarderweg 10 - Bom
Tel. 04498-53434

Honda Legend ,'
Honda Civic 1.51 ,:
Honda Accord 2.0EX ,
Honda Integra '88,
Honda Civic 1.3 ,
Honda Civic 1.4 GL ,
Honda Prelude 1.8EX ,|
Volvo 440 GLT ,;
Ford Escort 1.4 '87.'
Ford Fiësta 1.6 diesel ~Mazda 323 1.6 ,
Opel Kadett 1.8 \Opel Kadett aut. 1.3 ,
Daihatsu Applause aut

■ -->

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel
045-724943, Rotterdamstr
80a, Heerlen.
Wegens een kleinere wo-
ning te koop: bruin lederen
2-zits BANK, ’50,-; 2 zits
bank als nieuw, ’ 500,-; 3-
zits bank ’ 500,-; slaapka-
mer licht berken; 2 pers. bed
met achterwand, 4-deurs
linnenkast, ’ 250,-. Tel.
045-716085
Te k. wegens omstandigh.
complete WONINGINRICH-
TING nog geen jaar oud. Te
bevr. 045-326569.
Blank eiken EETHOEK,
massief mcl. 6 stoelen als
nw. ’ 1.675,-. 045-323830.
Te koop PARKETHOUT,
essehout, 32 m2. Iste kwa-
liteit. Tel. 045-426934.
Te k. JACHTKAST met
beelden en veel houtsnij-
werk. Mgr. Hanssenlaan 67,
Hoensbroek.
Te k. Mechelse EETHOEK:
tafel, 6 stoelen en kast, i.z.g.
st.; bankstel 4-zits en 2 fau-
teuils, i.z.g.st., pr. ’200,-.
043-644752. voor 16.00 uur

Zonnebank/-hemel
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlarflpen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun
Tel. 04749-4695.

" IBANKSTEL eik./ 375,-;eet-
hoek/ 200,- omaslp./ 550,--;Kouvenderstr.2oB H'broek.

" Te koop grote 4-zits BANK,
■ i.z.g.st. Manzardstr. 6,

Eygelshoven. 045-460106.

i TV/Vldeo
! KLEUREN TV grote sorte-

ring vanaf ’65,-. Nieuwe
jKTV's v.a. ’298,-, betaling! v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV

' van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

" 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's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33

l Heerlerheide. 045-213432.
Huish. artikelen

USK. gasf. ’95,-; wasaut.

’ 175,-; diepvr. ’ 175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Te k. GEVELKACHEL 2kw
merk Dru, 2 jr oud, ’ 200,-;
2 gashaarden tegen adver-
tentiekosten wegens aan-
schaf c.v. Tel. 045-226867.

Braderieën/Markten

Grote Vlooienmarkt
Zondag 17 mei van 10-17 uur.

Drive In Bioscoop Auto Kmo Landgraaf
Aanmelden 040-856693.

Muziek

Gitaristen opgelet!!
Blauwe Fender squier

stratocaster
VOOR EEN SUPERPRIJS van ’ 725,- voor

’ 495,-
Gespreide betaling reeds va. / 30,- per maand.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Vanavond rockconcert in
EXIT-IN-G, Heerlenseweg
162, Landgraaf, door Haert-
hunters uit Amsterdam,
aanv. 21.30 uur.
Piccolo's in hol Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop Peavey VERSTER-
KER 2 x 250 W, lichtinstalla-
tie 3200 W met mengpaneel
85 progr., 8 en 12 kan.
mengpaneel; 2 cd-spelers
TEAC 2DJ draaitafels; mo-
dern tv-stereo meubel zwart
met rolluik. Tel. 045-463072
na 18.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Uitgaanswegwijzer

Wienerbrunchü!
in restaurant Thull

a.s. zondag 17 mei genieten van specialiteiten uit de
Weense Keuken

mcl. Oostenrijkse witte en rode wijn.
Met een 5 man tellend Oostenrijks

Schrammeiorkest
De prijs mcl. wijn ’ 55,- p.p. Begin vanaf 12 uur.

Reserveren gewenst, tel. 04493-1768.

Kunst en Antiek
Te koop unieke SLAAP-
KAMER geheel compleet.
Tel. 045-726018.
Te k. mooi antiek BED, in pr.
staat, lang 1.75m, br. Imtr,

’ 475,-. Tel. 045-444003.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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

Van maandag t/m vrijdag,van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te huur FEESTTENTEN 9 x
4m. Tel. 045-423660.
Te koop Berkel vleessnij-
machine; pluimvee plukma-
chine; PLOEG voor twee-
wielige trekker. 045-241992
Diepvriesweek te k. verse
ASPERGES rechtstreeks
van teler v.a. ’ 2,50 per kg.
Waarderweg 26, St. Odiliën-
berg. Tel. 04744-1296.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-321372.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

06-lijnen

*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versierlijnvan

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 I

Buurmeisjes en buurvrou-
wen die elkaar verwennen

met sex! 37,5 cphm
06-320.320.37

STREELMASSAGE. Meis-
jes 18, zonder slipje. Je kunl
ze zo strelen! 37,5 cphm
06-320.320.52

RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wal

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

Adressen
Ze geven hun ades en tele-
foonnummer, vertellen wat

over zichzelf en wachten dat
jij ze belt., 320.322.23

06/100 c.p.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

GAY-TALK
Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26
I

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:
08-340.340.25 (75 cpm)

vrije meid^Jzoeken sexkont^ ,
06-320.320.55 - 75^,

Slippert*
meisjes zoeken sex\.
06-320-20-6 -]■
Sex voor tv^direkt kontakt met rn«Jen hete huisvrouw];

06-320.330.46 - jOV(
Gewillige meisje* fhuisvrouwtjes willen |

met jou doen. Vraaty
hun tel.nr. voor een

vrijpartij
06-320.330.45 -Jj^

Homo j

Waar gebeurd, ef'4 f
06-320.327.01 -J^y

Nieuw . j

Gay Boys PrJ
Ben je op zoek na*l^
heet afspraakje tf&A

lekkere jongen?<-" j?
opwindend gesprek ".

lekkere knul. Bel ;|I)
06-9614 - 50J_i^.

Onderdanige jonge^
met strenge mee»
S.M. voor Jj

06-320.329.99^J[j_-X

Homokont^J:
Zoek je 'n hete PËf06-320*33018 - s°"



Vrijdag 15 mei 1992 " 11

-Garage meijers, 1.6 GL Coupé 1989
1>übarul.6DL 1989

a<te 2104 stationcar 1987 ""ada2lo7 1.6 1987
] N Panda 750 L 1986
i 'eat Ronda 1.2 1985

Occasions met 2 jaar garantie. D2825

i jfl KOOLWEG 75, ELSLOO
Ml TEL. 046-371088 jfMf/§
| _U___F_U

I RENÉ
LEMMENS

ïJjgjrstraat 28 - Urmond - Tel. 046-331510

[Qrd Scorpio 2000 GL blauw 1985[0rd Scorpio 2000 CL bruin 1987
/ord Escort 1600 BR 5-drs. wit 1984
/ord Escort 1600 BR 5-drs. blauw -..1984
jl0rd Escort 1300 L 3-drs. rood 1985
J0 Orion 1600 L 4-drs. grijs 1985
rPel Kadett GS 3-drs. rood 1990folvo 740 GLE 16V4-drs. wit .....1990
*ord Escort VAN diesel wit 1984
i
■

__K_f»3____>

Regionaal Jaguar Centrum

b.v.

airnier 4.0 gunmetal 1990a mier 3.6 westminster 1987aimler 3.6 dorchester 1987
Jan rSov-2-9 dorchester 1988
jJUar Sov. 3.6 westminster 1988"9uar Sov. 4.2 satln beige 1983

Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840

autobedrijf
PRIMAIR

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

£« Marbella GL Sport '89
rat Ibiza 1.21 GLX, demo '91ju* Ibiza 1.2Sabatlni, '90 1.2Del Sol '88
5* Ibiza 1.2XL met div. ace '89
§:« Ibiza 1.5GLX '86
jjfai Malaga GL diesel '89y^ubishi Galant 2000 GL '87
Fqth fDiesel CL> zonnedak '87
Ail, Sc°rpio 2.0 CL met LPG '86

va'100 CD 101 KW '86

*«.—__ " Seat Terra 1.4 D '91JBIM " Fiat Regata 1600 '86
O^-.-.c". . Lada 1200S '89k^geat-dealer

t*fonn pri
BV |gflß_|

T_?s'Ker>nedysingel 8 - Sittard
Fia.f46-517544
Pia d

nda 750L 2"'87
.ia Landa 1000 CL IE 3-'B9
Pia TandaloooLlEDance 1-'9O. ia I'Po 14 3-'B9
Pia t'Po 1 4 DGT 5-'B9
P ia {'Po 1.4 DGT 6-'B9
Pu '.o 1.4 DGT 1-'9O
Pia ,,lpol-4DGT 1-'9l ,
PordonOl-SSX 6-'9O
opeiK»Hral- 6 5"'86
Penn dett 13GL 3"'85

VoT0 U'tl-4TR """"' 5-'B9
DivefR

keuie u'< ± 50 occasions"^s^^ccaslons tot ’ 5000,- 01470

RENAULTTOP
OCCASION

Fiat Tipo 1.4AGT, wit.. 1991
Fiat Uno SX i.e., grijs 1988
Ford Escort 1.4, wit 1987
Lada Samara 1.3, wit 1988
Mitsubishi Colt 1.2 GL, wit 1987
Mitsubishi Lancer 1.8 GL, blauw 1988
Mitsubishi Lancer 1.5 GLXi, grijs 1989
Mitsubishi Galant 1.8 TD, beige 1990
Mitsubishi Galant 1.6 GL, blauw 1987
Nissan Bleubird, grijs 1988
Opel Omega, wit 1988
Peugeot 309 XL, wit 1989
Renault 5 diverse uitvoeringen en bouwjaren
Renault 9 diverse uitvoeringen en bouwjaren
Renault 11 diverse uitvoeringen en bouwjaren
Renault 19 diverse uitvoeringen en bouwjaren
Renault 21 diverse uitvoeringen en bouwjaren
Renault 25 diverse uitvoeringen en bouwjaren
Saab 900 turbo, blauw.... 1983
VWGoll, rood 1986

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

SCHOENMAKERS
RUIMT OP

van voorvoordeel I
Honda Accord 2.0EX 86 15.750.-10.900.- 4.850,- 1
Ford Sierra 2.0 GL 89 27.900,-24.900,- 3.000,- 1
Opel Corsa 1.2 City 88 15.900,-12.900,- 3.000,-
Patrol 2.8 RD turbo van 90 48.500,-42.500,- 6.000,-
Sunny 1.6 SLC coupé 89 20.900,-19.900,-1.000,-
Cherry 1.7 diesel 84 9.500,- 7.450,- 2.050,-
Mitsubishi Colt GL 87 15.900,-12.900,-3.000,-
Peugeot 2051.4 Accent 89 19.900,-17.500,- 2.400,-
Opel Kadett 1.3i 10-89 20.900,-19.900,-1.000,-
Nissan Silvia turbo 89 32.750,-27.500,-5.250,-
Suzuki Vitara cabrio 91 38.450,-35.750,-2.700,-
Nissan Florida SL 87 15.900,-12.900,- 3.000,-
Nissan Bluebird diesel 87 13.450,-11.900,- 1.550,-
NissanLaurel diesel 88 24.900,- 21.500.- 3.400,-
Nissan Sunny 1 3 87 12.900,-11.500,- 1.400,-
Nissan Sunny 7 diesel 90 22.450,- 21.450,- 1.000,-
N ssan Terrano 2 4 88 39.900,- 37.500,- 2.400,-
BMW3 6 89 27.500,- 26.500,- 1.000,-
Ford Orion diesel 87 12.900,-11.900,- 1.000,-
Ford Sierra 20 GL 88 22.900,-19.900,- 3.000,-
HondaCvc 1 SGL 89 20.900,-19.500,- 1.400,-
Op Ascona 1.8 LS 87 14.900,-12.900.- 2.000,-

lOpelI
Opel Kadett GT 87 16.450,-3.900,-2.550,-
Volvo 340 DL 9-88 14.900,- 13.750,- 1.150,-
VW Golf 1.3i5-drs. 90 22.900.- 21.900.- 1.000,-
Nissan Micra 9-87 10.600,-9900,- 700,-
Peugeot 405 GL 89 21.500,-
Volvo 440 DL '89 9-900,-
Fiat Tipo 89 18.900,-
Toyota Starlet 11-89 15.900,-
Renault 25 GTX 88 19-500,-
Nissan Primera 2.0 SLX, demo _*! 929-"
Alfa Romeo 33 S 10-'B2 17.900,-

Aneen,. GAEAGE SCHOENMAKERS SITTARDB.V.
Geerweg 14 (achterhel slation). Sittard, 046-512814.

Eigen financiering en inruil. [^El^ff_T^l, Donderdag koopavond. \__^____^_^_^_^_^

Verenigde autodealers /

\V e__r
\Q_ Jf/ 1
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~K 'T-. 1 ==
I _ |g|
i auto«own*. hr^n _11 iL____i___ii~ —P P Ti ~j__ï_____rj_M7__>.j.fe>_v--^v

Ford Sierra 2.0 Special combi Austin Metro Magie 27.000 km 88
met of zonder LPG '89 Mitsubishi Lancer 1500GLX 87
Ford Sierra2.oGL 5-drs. schuifd '88 Mazda 323 Limited I.SGLX3-drs 87
Ford Escort 1400 Bravo 3-drs., Opel Corsa 1.3 3-drs. GL 88
schuifdak, sportwielen '89 Opel Kadett 1.3 LS 3-drs 89
Ford Sierra 2.0id.o.h/c. 4-drs.
special schuifd '89 Beneden ’ 7.000,-
Ford Escort 1600 Bravo 5-drs '88 Ford Fiësta XR2 ai

Ford Orion 1400 CL 4-drs. alarm '89 VW Golf ,°4
Ford Orion 1600 CL '87 VW Passat als nieuw 83
Ford Scorpio 2.0 GL schuifdak '87
Ford Scorpio 2.4iCL autom., Diesel:
schuifdak, 50.000km '87 Ford Escort 1.8 CL 3-drs 89

Volvo 340 GL, sp.w., 19.000 km Ford Escort 1.6 8b
1700cc 89 Ford Sierra 5-drs ._________ó_

VOLVO 460 GLE, blauw-grijsmet., 21.000 km '90
VOLVO 440 GLT, wit, 11.000km, mcl. executive pakket '91
VOLVO 440 DL, wit, rood en do.grijs, zeer weinig km's '91
Volvo44oGL, smaragdmet., 14.500km '90
VOLVO 440 GL, wit, 32.000 km, nieuwstaat '90
VOLVO44OGL, donkergrijs, LPG '89
VOLVO 440 GL, blauwmetallic '89
VOLVO 340 GL, 1.7SEDAN, nieuwstaat '88
Volvo34oGL, I.7smokezilvermet '88
Volvo 340 DL, 5-drs., do.grijs '88
OPEL KADETT 1.3 inj., sedan, grijsmetallic 10-'B9
FORD ESCORT STATIONCAR 1.8 CL, diesel '89
MITSUBISHI LANCER GL SEDAN, blauwmetallic 06-'BB
NISSAN SUNNY FLORIDA diesel, smoke-zilver 06-'BB
FORD ORION 1.6, luxe uitvoering, blauw '86
Diverse occasions in de prijsklasse tot ’ 10.000-
Alle occasions mcl. afleveringsbeurt, APK, Paspoort voor Zekerheid,
Bovag-garantie (voor auto's vanaf ’ 7.500,-). Inruil mogelijk.

Rijksweg-Zuid 320 _^!S^^^Êmm.
GELEEN S/X~~Tel. 046-742719 .s" "^JTCWW

_=-j^p^ Autobedrijf i^jpfl~~<>gP^ Jasper B.V- E^j
WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN 046-521944

OFFICIAL PEUGEOT-DEALER
BMW 316 1.8 '87 Peugeot 205 1.8 XLD '91
Citroen KM 2.0 Comf '90 Peugeot 205 1.1 Accent '88-'B9
Daihatsu Charade 1.3TX '90 Peugeot 205 1.4 XS '88-'B9
Fiat Uno 45 S '84-88 Peugeot 309 1.9 GRD '90
Ford Sierra 1.6Laser gas '87 Peugeot 309 1.3GR '87-'BB
Ford Scorpio 2.4 GLI '87 Peugeot 405 GR 1.9 Break '89
Mazda 323LX 1-3 HB '88 Peugeot 405 SRI 1.9 '89-'9O
Mazda 626 LX 2.0 HB gas '87 Saab 900 '85
Nissan Cherry 1.3DX '86 Skoda 130GLS '87-'BB
Nissan Primera 1.6HB !.. '90 Suzuki Alto '85-'B9-'9O
OpelKadett 1.3 NB gas '89 Volvo 340 GL 1.7 '87
Opel Omega 2.0 autom. Station '89 Volkswagen Golf 1.6 '86-'B7. in n - .

De beste keuze

OOK VOOR: Originele gegarandeerde
onderdelen

Uw onderhoudsbeurten Schadetaxaties en »
vakkundige

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

<**~ BETAALBAAR en BETER J%j**
MEIMAAND - VOORDEELMAAND **'Gebruikte wagens : ledere koper van een gebruikte wagen boven

’lO.OOO,- GRATIS 2 dg. bezoek Disney Land
(Parijs) voor 2 pers. per touringcar (bezoekdatum
zelf te bepalen).

Nieuwe Opeis : Actiemodellen
Corsa: Swing Plus 16 mei introdUCtie
Astra: G.S. (Göttgens Spec.) Astl_ Sedan (4-drS.)

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

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

Ook diverse aanbiedingenin werkplaats, magazijn en verhuur
Weth. Sangersstraat 1 (bij Makado) tel. 046-375858

KM NIZETB.V. WZÊ
_______] SITTARD _______\

Citroen BK 14i wit 1990
Citroen BK 16 TGi . rood 1990
Citroen BK TRD turbo rood 1989
Citroen BK 14i rood 1989
Citroen BK 16 TRi grijsm. 1988
Citroen BK 16 RE rood 1988
Citroen AX 14 TRS wit 1988
Citroen AX 11 RE-sd. rood 1989
Citroen ZX Volcane zwart 1991

AUTOBEDRIJF NIZET BV Industriestr. 14, Sittard, 046-511051

AL MEER DAN 45 JAAR CITROEN-DEALER!-___________■_________________________________________________________________■___■■ ■ i «pi_ i i—-■ ■

LOOP EENS BIJ ONS BINNEN
SELEKTIE GEBRUIKT ZEKERHEID VOOR ALLES
Alfa Romeo 33 wit 1987
Daihatsu Charade TX rood 1990 " Leasing op maat.
Fiat Ritmo 60 CL grijs 1987 # Huurauto's vai4Q - n rlFord Orion 1.6CLX grijs 1991 MU"

o". 1/ P
Ford Escort 1.4Bravo rood 1989 excl- BTW' 200km vrlJ-
Ford Sierra 20 ICL wit 1990 " Onderdelen ~ accessoires,
Opel Vectral 6i, 4-drs blauw 1991 Qok op ___ van 10.00-12.30Peugeot 309 Profil blauw 1991 r

Volvo 340 DL wit 1988 uun
Volvo 440 rood 1990 " Service betaalbaar beter.
Opel Omega 2.0i_.
stationwagon blauw 1990 ' " Direct service voor dringende

I AUTO VAN DE WEEK I re Paraties
HUIÜ ¥Hl_ UC «ICCH . Ruime keus in nieuw en

Opel Corsa gebruikt.
3-drs., 13 N, GL, wit ,|o grQ 1 " inruil en financiering mogelijk.

GÖTTGENS 7- i i OPELf^
SITTARD j^^la rr

_r _r "*<_/- 1 j J __ r-r f f ________________■_■ .«_ iy, 'fT?\'- ■ ifIMIVM'

Ford Sierra 2.0iCLX, 5-drs., vele ace. demo 1991
Ford Escort 1300 Bravo, 3-drs 1989
Ford Escort 1.6i5-drs 1987
Ford Escort diesel 1989
Ford Orion 1400 CL 1986 1988
Ford Orion diesel 1988
Ford Sierra 2.0 L Special, 4-drs 1989
Ford Sierra diesel GL 1987
Ford Scorpio 2.0 Cl 1989
Ford Scorpio 2.8 Ghia 5-drs 1986
Volvo 440, 1700i GLT, 5-drs 1989
Renault R5, 3-drs 1987
FSO Prima 1500 SLX, 5-drs 1990
Fiat Panda 1987

Diverse auto's met LPG-installatie of dieselmotor m<

<«§!ti» Q2ggg______3
Rijksweg Zuid 90-100 - Sittard - 046-515200

K^zc-enenKto^e, live tele-

H^oo?" Dolores?;r^__ij__s_cpm)_
tv! ele O've)

live een.^«Ztl °esiree. Carla
r On door de tete-£K_>34^£ Draai dan:

3Ses
2

Q
45

iESier a=en hun telefoon-
9raao v, ~e door en wil-n (sex)afspraakje,^s_________

_tr'ekse sex
;nR z. om 50 cpm

i, ke 'e vr?.et een ri iPe don-ehaam . ,?w' Haar rijpevan opwinding

! ö°* te ?!n bazin °püurf )e!37,scphm06320.320.65

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502
75 cpm

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (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

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm

Rijpe vrouw live met jou in
bed! Sexlesjes. 37,5 cphm

06-320.323.56
Ze geeft

zichzelf, haar adres én haar
telefoonnummer bloot.
06-96385 (100 c.p.m.)

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.
06-320.330.91 - 50 et p/m

Op ze Frans
Debbie: de eerste keer, Oh
wat lekker 06-9664 75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met telnr. (75 cpm)
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

lust. live. lekker
Houd je van lekker, houd je

van snel, bij de heetste
familie doen ze dat well
06-320.330.73 ( 75 cpm)

Monica
06-320.331.07- 75 et p/m
Denk gewoon dat je haar

handen voelt.

Bel Lenie
Voor gratis sex per telefoon

of bij haar thuis.
06-320.324.96 - 75 et p/m
Toe maar, het mag. Hoger

met je hand Basje. Zal ik jou
eens...? 50 et pl/2m

06j20.321.32
hoger die benen

Het wandrek, de blonde
meid en de strenge man.

06-320340.25 - 50 et p l/2m
Inge boeit een inbreker.

Naakt ondergaat hij zijn straf
50ct.p.y2 m.

J)6-320.340.69.
Na de champagne. 5 meis-
jes en de hoogtepunten met

5 mannen. 50 ct.p.V_ m.
06-320.340.01.
Glamour-feest

2rijpe dames met een arme
knul die ze allebei...

06-320.340.33 50 ep Vz m.

Extase
een stel doet het buiten. Ze

weten dat er twee mannen...
06-320.323.85 50 ep Vz m.

Livesex
wij zijn Simone en Linda, 2
meisjes v. 18 jr, wij hebben
onze eigen 06-lijn en vertel-
len jou over onze allereerste

sexavonturen.
06-96.70 (50 et. p. V_ m.)

Bevend bukt ze over de tafel
Tergend langzaam trekt hij

haar slipje... 50 cpVim
06-320.330.51

Pascale bovenop de tafel.
Keukensex

Bel 06-9602 - 75 et p/m

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 - 50 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

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen.
06-320.330.87 - 50 et p/m

Sexkontakt
zoek je tel.nr. van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Zwembad. De blonde vrouw
geeft zich aan een meid met

zon klein nat slipje.
Lesb. 50 et.p.'/2 m.

06-320.340.88.
Kontakten Klubs

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

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

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals. Tel. 04454-1195

Maandag t/m vrijdag vanaf 11.00 uur.

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
Tevens dames gevraagd.

!Privé/Escort!
Simply the Best!

LAngel en Boy!
- 5 meisjes en 6 jongens vanaf 18 jaar.- meester(es) en slavin.

- transsexueel/travestiet

Deze week:Superstunt!
Into: S 045 - 27 45 87.

Open van 11.00 uur tot 02.00 uur, (zond, gesl.)

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.
Binnenkort luxe bubblebad en sauna.

Paren- en alleenstaanden

Club LC
De eerste Club in Belgisch/Limburg voor tolerante paren en

heren, heden 15 mei speciaal voor de dames lesbische
show. Zaterdag 16 mei parenavond, zondag 17 mei ter

kennismaking van de Club kleding naar keuze, met gratis
penning voor koppels op woensdag.

Hertenweg 5, Zutendaal (B). Tel. 09-3211713323

Club Casa Rossa
t Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 09-32.11.76.64.94

Openingstijden va. 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

Porky's Pretpark!!
Manuela, Corina, Renee, Ginger, Jennifer, Daniella, Kelly,

Nathalie, Sandra en Karin.
- S 045-228481

Sacha's Escort
7 dagen per week geopend

Nu 24 uurs service!!
met verschillende dames tussen 18-38 jaar

Info: S 06-52980255
Tevens meisjes gevraagd voor dag- en/of avonduren.

CÏub2ooo
JE WEET NIET WAT JE MIST!

Rijksweg Nrd. 22, Geleen, 046-742315.

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147,Kerkrade. Tel. 045-463323.
Voor Piccolo's zie verder pagina 13
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Duitsland 1
09.00 Heute.
09.05 Der Denver-Clan (Dynasty).

Amerikaanse soapserie.
09.45 Medizin nach Noten IX 5.
10.00 Heute.
10.03 Der achte Tag der Schöpfung,

reportage, (herh.).
10.50 Hundert Meisterwerke. Der

Garten der Lüste. (herh.).
11.00 Heute.
11.03 Music-Box, compilatie uit Ver-

stellen Sic Spass? (4).
11.25 "" Liebe auf den ersten Bliek.

Spelprogramma met El mar Horig.
11.55 Widerspenstige Victoria. Duit-

se tv-film van Eberhard Itzenplitz.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse.
14.30 Schön, selten und bedroht,

documentaire over wilde orchideeën.
15.00 Tagesschau.
15.03 ARD-Sport extra: Open Duitse

tenniskamp. Kwartfinale dames en-
kelspel vanuit Berlijn.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.35 Drei Damen vom Grill, serie.
18.30 Hier und Heute, actualiteiten.
18.45 "" Hast du Worte.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Eine welt für alle: Wo ist mem
Land? Engelse tv-film van Diarmiud
Lawrence, uitgezonden in het kader
van de media-actie One World.

21.44 Tagesthemen-Telegramm.
21.45 Plusminus, econ. magazine.
22.30 Tagesthemen.
23.00 (OO) Golden girls, Amerikaan-

se comedyserie. Afl.: Liebe ist nicht
blind. Blanche komt er achter dat
haar nieuwe aanbidder blind is.

23.25 Sportschau.
23.50 Hallo, ich mag Dich (Cause

toujours...tu m'intéresse). Franse
speelfilm uit 1979 van Edouard Moli-
naro. De gescheiden journalist Fran-
cois draait in een eenzame bui een
willekeurig telefoonnummer en leert
zo Christine kennen.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Zuschauen - Entspan-

nen - Nachdenken. Augenblicke in
der Wüste: Der Baum.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 2
14.30 Intimitaten. Komedie van
Paul Martin uit 1944, met Viktor de
Kowa, Greti Schorg. Toneelspeler
wordt jaloers op oude rijke aanbid-
der van zn verloofde.

BBC 1
15.15 Bad day at black rock. Wes-
tern van John Sturges uit 1954.
Eenarmige Spencer Tracy is op
zoek naar een Japanse boer en
stuit op een hoop ellende in een
kleine gemeenschap. Ernest Borg-
nine is zijn voornaamste tegenstan-
der. Ook met Robert Ryan, Arme
Francis.

BBC 2
17.25 White Corridors. Ziekenhuis-
drama over een jonge onderzoeker
die een onbekende infectieziekte
oploopt. Gelukkig is er een besluit-
vaardige vrouwelijke arts. Regie in
1951 van Pat Jackson, met Googie
Whiters, James Donald.

RTL plus
20.15 The birds. Beroemde thriller
van Hitchcock naar het boek van

Daphne du Maurier. Blonde Tippi
Hedren (moeder van Melanie Grif-
fith) word. aangevallen door
meeuwen. Die beesten weten niet
van ophouden. Ook met Rod Tay-
lor. Uit 1963.

RTL4
22.05 Seems like old times. Niet te
beste komedie van Jay Sandrich uit
1980. Goldie Hawn heeft als advo-
cate heel wat te stellen met haar
ex-echtgenoot die alles doet om
haar leven in de war te schoppen.
Ook met Chevy Chase, Charles
Grodin.

Duitsland 3 West
22.30 El esqueleto de la senora
Morales. Mexicaanse film uit 1959
van Rogelio Gonzalez, met Arturo
de Corova, Amparo Rivelles. Ma-
niakale vrouw maakt echtgenoot
het leven onmogelijk.

Nederland 2
23.41 Lassiter. Juwelendief wordt
gepakt en door Scotland Yard ge-
chanteerd om mee te werken aan
een operatie tegen Duitse spion-
nen, aan de vooravond van de
Tweede Wereldoorlog. Regie van
Roger Young, met Torn Selleck,
Jane Seymour, Lauren Hutton. Uit
1984.

Duitsland 1
23.50 Cause toujours, tv m'interes-
ses. Gescheiden man draait wille-

keurig een nummer en krijgt zo
kontakt met een eenzamen vrouw.
Beiden zijn bang voor een echte
afspraak. Drama van Edouard Mo-
linaro uit 1978, met Annie Girardot,
Jean-Pierre Marielle.

" Goldie Hawn en Chevy Chase in 'Seems like old times',
(RTL4- 22.05 uur).

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

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

kenfilmserie, (herh.).
18.47 Wetenswaardevol met Wubbo

Ockels, populair-wetenschappelijk
magazine. Vandaag: Pijnbestrijding.

19.13 TV Dokter. Medische tips.
19.14 Foto feest '92. Amusements-

programma in het kader van de Foto-
feestweek vanuit Noordwijk. Gasten:
Claudia Schitter, Lois Lane, Frank
Boeyen en Kim Wilde. Presentatie:
Ralph Inbar.

20.14 TV Dokter, medische tips.
20.19 (TT) Geluk bij een ongeluk,

blijspel van Dave Freeman. Met: Piet
Bambergen, Johnny Kraaykamp jr.,
Ingeborg Ansing e.a. In deze vrolijke
theater-registratie speelt Piet Bam-
bergen de mede-eigenaar van een
afslankfarm. Voorheen was hij assu-
rantie-makelaar en in die hoedanig-
heid heeft hij ooit een levensverzeke-
ring verkocht aan JohnnyKraaykamp
jr. Kort daarna doet zich in Italië een
vreselijk ongeluk voor waarbij het
slachtoffer niet of nauwelijks geïdenti-
ficeerd kan worden. Bekend is dat
Johnny in Italië met zijn auto van de
rotsen is gereden....

22.06 Billionaire Boys Club. Twee-
delige miniserie van Marvin Choms-
ky. Met: Judd Nelson, Barry Tubb,
Fred Lehne, e.a. Afl.2. Joe Hunt leidt
de bizarre Billionaire Boys club, een
groep van dertig jongelui uit Beverley
Hills, die zich op de geldhandel heeft
geworpen. Zwendel en moord kun-
nen niet uitblijven.

23.41 Weekendspeelfilm: Lassiter.
Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
Roger Young. Met: Torn Selleck, Ja-
ne Seymour, Lauren Hutton e.a. Lon-
den, 1939: Nick Lassiter is gespecia-
liseerd in het stelen van juwelen van
de rijke aristocratie. Zijn vriendin Sa-
ra weet dat, maar heeft er vrede mee.
Wanneer Tsjechoslowakije door de
Nazis wordt binnengevallen, schake-
len de Tsjechen Lassiter in om een
groot spionagenet te financieren.

01.16-01.21 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.30 Intimitaten, Duitse speelfilm uit

1944 van Paul Martin. De acteur Pe-
ter Korff is helemaal weg van Erika,
maar zij ziet meer in de stille aanbid-
der die haar bloemen stuurt.

15.40 "" Grün und bunt. Tuiniertips.
Vandaag: Broeikassen.

16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachtse Jahrhundert (Star Trek:
The next generation). Amerikaanse
sf-serie.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Die Simpsons. Amerikaanse
tekenfilmserie. Afl.: Frische Fische
mit dreiAugen. WanneerBart en Lisa
een vis met drie ogen vangen, is
iedereen toch wel overtuigd van de
schadelijke effecten van de atoomfa-
briek van Burns.

18.25 Die Simpons. Am. tekenfilmse-
rie. Afl.: Drei Freunde und ein Comic-
Heft. Aansl.: Programma-overzicht.
(VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 Felix und zweimal Kuckuck,

serie. Afl.6: Das Konzert.
20.15 (TT) Der Alte, Duitse misdaad-

serie. Afl.: Der Tod ist kein Ende. De
uitgever Helmut Filtscher wordt in zijn
kantoor vermoord gevonden. Hoofd-
verdachten zijn de ex-man van Filt-
schers minnares en de ex-bankrover
en schrijver Tilo Burg.

21.15 Die Reportage: Der kalte Ent-
zug, reportage over een groep ver-
slaafden die in de CIKADE kliniek
afkickt door cold turkey en therapie.

21.45 Heute-journal. Aansl.: Politba-
rometer (VPS 22.10).

22.20 Ein verrücktes Paar, humor en
sketches.

22.50 Die Sport-Reportage, sportpro-
gramma met o.a. Bundesliga-voetbal;
Wielrennen: Vredeskoers voor ama-
teurs; Zeilen: America's Cup.

23.20 Allein gegen die Mafia (La pio-
vra). Italiaanse misdaadserie. Af1.19.

00.55 Heute.
01.00-02.15 Mörderspiel, Duits/Fran-

se speelfilm van Helmuth Ashley.

RTL plus
0.40 Jigsaw. Thriller van James
Goldstone uit 1968. Wetenschap-
per ontwaakt in vreemd apparte-
ment en vindt het lichaam van een
vermoorde vrouw. Het blijkt dat hij
aan geheugenverlies lijdt. Samen

met een detective gaat hij op zoek
naar zijn identiteit. Met Harry Guar-
dino, Hope Lange.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-09.30 Huisje, boompje, beest-

je, af1.45.
10.00-10.30 (TT) Nieuws uit de na-

tuur, af1.27.
11.00-11.30 (TT) Schooltv-weekjour-

naal, af1.29.
13.00-13.12 en 17.55 Nieuws voor

doven en slechthorenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Honeymooners. Comedyserie.

Afl.: Broer Ralph. Als Ralph geen
baan meer heeft, gaat Alice op kan-
toor werken. Daar krijgt ze een aardi-
ge en knappe baas en thuis vertelt ze
dan ook met veel enthousiasme over
haar werk...

19.25 Turquoise. Documentaire serie
over de oorsprong van de Turkse cul-
tuur. Vandaag: De provincie Xinjiang
in China.

19.55 Uitzending politieke partijen:
De PvdA.

20.00 "" Journaal.
20.25 Verhalen van verre (Develo-

ping stories). Serie films van regis-
seurs uit Derde Wereld-landen.
Vandaag: Het zaad van overvloed en
verdriet, van de Indiase regisseur
Manjira Datta.

21.15 Gitaar giganten: Rock met een
Spaans tintje, fragmenten uit een in-
ternationaal muziekfestival vanuit
Sevilla. M.m.v. Phil Manzanera, Vi-
cente Amigo, Miguel Bose, Joe Coc-
ker, Jack Bruce, Bob Dylan en Keith
Richards.

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

tie uit binnen- en buitenland met om
23.00 Wekelijks gesprek de minister-

president.
23.10 Olympisch kwalificatietoer-

nooi volleybal. Verslag van dit toer-
nooi in Rotterdam met o.a. beelden
van de wedstrijd Nederland - Bulga-
rije.

00.00-00.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengym. 09.10 Schooltv
09.40 Cursus natuurkunde. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben, soapserie. 12.15 WM-
Wissenschaftsmagazin. 13.00 Zu Gast
bei: Helmut Selje - Puppenspieler.
13.45 Die Dienstagsreportage: Das
deutsche Haus. 14.15 West 3 Aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.40 Tagesge-
sprach. 15.55 Sport Aktuell. 16.00
West 3 Aktuell. 16.05 Drei im Morgen-
land, serie. 16.30 Schooltv. 17.30 Cur-
sus biologie. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 (TT) Die Herren des Strandes.
jeugdserie. 18.25 Six-Teen, praatprogr.
18.57 Progr.-overz. 19.00 Aktuelle
Stunde met om 19.45 Raamprogr.
20.00 Adiós amigo! 20.45 Ein deut-
sches Schicksal - Nachdenken über
Robert Havemann, portret.2l .3o West
3 aktuell. 21.45 ZAK. 22.30 (ZW) Das
Skelett der Senora Morales Mexicaan-
se speelfilm uit 1959 van Rogelio A.
Gonzales. 23.50 Laatste nws. Aansl.:
Linie K.

RTL 4
06.55, 07.25 en 08.00 Nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold& the beautiful, serie.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H., comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin, (herh).
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.04 RTL 4 Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Hitbingo. (herh.).
11.50 Teletext.
12.30 Love with a perfect stranger,

Amerikaanse speelfilm uit 1986. Re-
gie: David Chuliffle. Victoria Ducane
is een succesvolle zakenvrouw die
een aantal modehuizen runt aan de
Amerikaanse oostkust. Sinds de
dood van haar echtgenoot is haar
liefdesgevoel diep weggezakt.

14.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.00 De draagmoeder. Serie.
15.30 The bold and the beautiful,

Amerikaanse soap serie.
15.55 Telekids, kinderprogramma.
16.15 My two dad's (start).
16.40 Liefde op het eerste gezicht.
17.25 Wie is wie. 'Spelprogr. (herh.).
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL 4 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? Spelprogr. waarin

twee teams, aangevoerd door de
captains Ron Brandsteder (Jan Lam-
mers en Hein Simons) en André van
Duin (Gerrit den Braber en Bart de
Graaff) het tegen elkaar opnemen.

21.10 De prins van Bel Air, serie.
21 .35 Nurses. Am. comedyserie.
22.05 Seems like old times. Ameri-

kaanse, speelfilm. Regie: Jay San-
drich.

23.50 Laatste nieuws.
00.05 Carol & Company. Serie.
00.30 M.A.S.H. Am. serie. (herh.).
00.55 The Oprah Winfrey Show.
01.40 De draagmoeder, (herh.).
02.05 Boot hill. Ital. western uit 1969.
03.35 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

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

the world turns). Af1.27.
09.50 Reich und schön (The bold

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

kaanse serie. Afl.: Der letzte Tanz.
11.10 Lassie (New Lassie). Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Werbespot.
11.35 Tic tac toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig, middagmagazi-

ne.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children). Amerikaan-
se serie.

13.20 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.10 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

14.55 Der Chef (Ironside), serie. Afl.:
Ein verbrecherisches Vorbild.

15.45 CHiPs, Amerikaanse serie,
(herh.).

16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten,

serie. Afl. 5.
20.15 The birds, Amerikaanse horror-

film uit 1963 van Alfred Hitchcock.
Met Rod Taylor e.a.

22.20 Heisses Pflaster Ibiza. Duitse
softsexfilm uit 1980 van Reiner Brön-
neke. Met: Gina Jansson, Paolo,
Jack C. Prousse e.a.

23.50 Tutti frutti, erotische spelshow.
00.45 Mitternachtsstrip.
00.50 Jigsaw - Die nackte Tote (Jig-

saw). Amerikaanse misdaadfilm uit
1967 van James Goldstone. Met:
Bradford Dillman, Harry Guardino,
Hope Lange e.a.

02.30 Geheimakte Viper (Viper).
Amerikaanse thriller, (herh.).

04.00 Liebe Eltern (Dear parents).
Italiaans/Franse speelfilm uit 1973
van Enrico Maria Salerno. Met: Maria
Schneider, Florinda Bolkan, Catheri-
ne Spaak. e.a.

05.30 Captain Power (Captain Power
and the soldiers of future). Ameri-
kaans/Canadese sf-serie.

" Tippi Hedren. (RTL Plus
-20.15 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymn. Af1.59. 08.30 Cursus
biologie. 09.00 Schooltv. 10.40 Cursus
dataverwerking. 11.10 Non-Stop-Fern-
sehen. 14.00 This week. 14.15 Actuali-
tés. 14.30 Schooltv. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Auslandsgeschichten.
15.30 Guten Abend. 16.30 Solo für 12.
17.00 Cursus biologie. 17.30 JimKnopf
und die wilde 13. 17.59 Der Doktor und
das liebe Vieh. 18.26 Das Sandmannc-
hen. 18.30 Das Südwest-Journal.
19.00 Hallo, wie geht's? 19.15 Was die
Grossmutter noch wusste. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Kopfnuss. 21.00
Journ. 21.15 Portret van een vuilnis-
man. 22.00 Harald und Eddi. 22.30 Der
Lautlose (The liquidator), Engelse
speelfilm uit 1965 van Jack Cardiff.
Met: Rod Taylor, Trevor Howard, Jill
St. John e.a. Boysie Oakes geloofd zijn
oren niet wanneer hij verneemt dat hij
door de Britse Geheime Dienst als
sluipmoordenaar ingezet word. Boysie
huurt in het geheim een professtionele
moordenaar in die in zijn plaats de fata-
le opdrachten uitvoert. 00.10 Aktuell.
00.12 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 2
1.00 Le jeu de la verité. Aardige
thriller van Robert Hossein uit
1961, met Mare Cassot, Nadia
Gray. Op een schrijversavondje
duikt een onbekende man op die
2egt in het bezit te zijn van een
voor een der aanwezigen compro-
mitterende brief. Het licht valt uit en
de man wordt vermoord.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
NCRV
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.05 Tekenfilmfestival.
16.24 (TT) Service salon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.
Karin de Groot.

17.31 Parker Lewis, serie. Parker
probeert King Kong Kubiac te helpen
bij het halen van zijn wiskunde proef-
werk, maar Kubiac kan absoluut niet
rekenen.

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

18.29 (TT) Weg van de snelweg Eu-
ropa. Toeristische tips. Afl.: La Rioja.

18.58 Zo vader zo zoon. Quiz met
Gerard van den Berg. Panel: Marlous
Fluitsma, Marga Bult en Wim Bos-
boom.

19.28 Cosbyshow. Amerikaanse co-
medyserie. Wanneer Rudy's goudvis
sterft, besluit Cliff een indrukwekkend
afscheid te organiseren.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.26 (TT) Rondom tien. Thematisch

praatprogr. Vandaag: Jaloezie.
21.13 Cheers. Amerikaanse comedy-

serie. Sam raakt in paniek als hij
hoort dat zijn kapper in het zieken-
huis ligt. Woody biedt aan Sams haar
te knippen.

21.41 De stoel over zee. Rik Felder-
hof praat met opmerkelijke mensen
op Curacao. Deze keer is dat Sonia
Garmers die enkele interessante le-
venslessen over mannen geeft, met
de heupen danst en bijgeloof 'preekt'
in de Stoel. Tevens rookt ze samen
met een vriendin de sigaar, dat een
Caribisch gebruik is om voorspellin-
gen te doen.

22.11 Dokument: Overleven in de
huid van de vijand: Hitlerjunge Salo-
mon, portret van de joodse Salomon
Peres die de oorlog als Duitse sol-
daat de oorlog overleefde.

23.01 The commish. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Racisme. De komst
van de leider van de racistische be-
weging, Sullivan Godfrey, zorgt voor
onrust onder de zwarte bevolking.

23.48 Miniatuur. Improvisatie.
23.56-00.01 "" Journaal.

België/TV 1
14.30 Schooltelevisie. Aardrijkskun-

de: Afl.6: Grafieken en problemen
oplossen.

14.50 Geschiedenis: De vergissing
van Columbus. Afl.3: 500 jaar lang.

15.00-15.30 Verkeersopvoeding: (3).
17.30 Er was eens Amerika, serie.
17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 135.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Af1.425.
18.35 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.849. Mr. Muir betrapt
Mike die een leerlinge in een tedere
omhelzing houdt. Mike vreest voor
zijn carrière.

19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer. Am. comedy-

serie. Af1.32: De Hammeroïde.
20.25 Baraka, spelprogr. waarin drie

teams om een wereldreis spelen.
21.40 Matlock. Am. serie met Andy

Griffith e.a. Afl.: Talk show. Aansl.:
Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De advertentie (Good salary

prospects free coffin), Engelse thriller
van J. Scholz.

00.00-00.05 Coda. Hedwig Speliers
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Portret van een grootmoeder.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica. Serie.
19.30 Het Capitool (Capitol), serie.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Vlaanderen Vakantieland.

Toeristische portretten uit binnen-
(Dijleland) en buitenland (De Floriade
en Den Haag).

20.35 Kijk uit! Vandaag: Bevlogen.
20.40 Magische wereld, serie. Afl. 10

(slot): Geesten in de stad.
21.35 Journaal en Sport.
22.05 Affiche, kunstmagazine.
22.25-23.15 Concert. Glagolitische

Messe, van Janacek, uitgevoerd door
het Berliner Sinfonie-Orchester en
het Rundfunkchor Berlin.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1, ontbijttv. 08.30 Be-
zaubernde Jeannie (I dream of Jean-
nie), Am. serie. Afl.: Die Marsmen-
schen. 09.00 Nieuws. 09.05 Die Ver-
schwörer - lm Namen der Gerechtig-
keit. (herh.). 10.00 Ulrich Meyer:
Einspruch. (herh.) 10.55 Schreinema-
kers live. (herh.) 11.55 Glücksrad.
(herh.) 12.40 Tip des Tages. 12.45
Tele-Börse, met Nieuws. 13.35 Sport
live. Tennis: ATP toern. vanuit Rome.
17.05 Geh aufs Ganze!, spelprogr.
17.45 Reg. progr. 18.15 Bingo, spel-
progr. 18.45 Nieuws. 19.20 Glücksrad,
spelprogr. Aansl.: Weerbericht. (VPS
20.05). 20.15 Der Smaragdwald (The
emerald forest), Engelse speelfilm uit
1985 van John Boorman. 22.20 ...und
morgen fahrt ihr zur Holle (Dalle arden-
ne allinferno), Frans/ltaliaans/Duitse
speelfilm uit 1968 van Alberto de Marti-
no. Met:Curd Jurgens e.a. 00.15
Nieuws. 00.25 Sport. Tennis, samen-
vatting ATP toernooi in Rome. 00.40
Magdalena - vom Teufel besessen,
Duitse erotische speelfilm uit 1974 van
Michael Walter. 02.10 Programma-
overzicht. 02.20 SAT 1 text.

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af-
deling nieuws (7.30 Nws). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat.
10.05 Standplaats Tanzania. 11.05
De documentaire. 12.05 Afdeling
nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 Infor-
matie voorde vissers. 12.55 Mede-
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 Veronicas 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. 1530 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... 22.00-7.00Zie Radio 1.

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-

eert 1. 8.00 Nws. 8.04 Vroeg och-
tendconcert 2. 9.00 Ein deutsches
Requiem opus 45, Brahms. Monte-
verdi Koor en OrchèstreRevolutio-
nair et Romantique 0.1.v. John Eliot
Gardiner met sol. 10.10 Fanta-
sieën. 11.05 Schmitt, Ravel en
Debussy. 12.30 Jazz op vier-con-
cert. 13.00 Nws. 13 04 Operette.
14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00 Klein be-
stek. Muz. voor viool en piano.
15.00 Uit de schat der eeuwen.
16.15 Crème du baroque. 17.00
De psalmen. 17.20 Concertante.
18.00 Nws. 18.04 Muziekjournaal.
19.00 Uit het muziekarchief. 20.00
Nws. 2002 Supplement. Radio Ka-
mer Ork. met tenor en fluit.
23.00-24.00 Hoorspel: Zoals wij nu
leven.

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 D'66. 18.30

Homonos. 19.00 Nieuws en actua-
liteitenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
13.00 Journ. 13.35 Houla-houla, Frans-
Ital. komedie van Robert Darené. 15.05
Plein cadre, actuele report. 16.05 Au-
tant savoir. 16.30 Clips a la Une. 16.40
Nouba nouba. 17.35 Supercopter (Air-
wolf). 18.25 La fete a la maison (Full
house). 19.00 Ce soir. 19.30 Nws.
20.05 Jeunes solistes, 21.20 Verkeers-
tip. 21.25 Mad Max 11. Austr. avontu-
renfilm van George Miller. 23.05 Vidèo-
thèque. 00.00 Laatste nws.
00.25-00.30 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Cursus Nederl. 14.30 Cursus
Engels. 15.00 Muzzy in Gondoland.
16.45 Documentaire over de Lobi-stam
in Burkina Fasso. 17.40 Nouba nouba.
18.30 Terre et soleil. 19.00 Radio 21.
19.30 Journ. 20.00 Documentaire over
de invloed van vervuiling en multinatio-
nals op de Filipijnen. 21.30 Laatste
nws. 22.05 Un seul monde: documen-
taire over de milieu-conferentie in Rio
de Janeiro. 22.50-23.15 Ce soir.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nws. 13.30
La bonne aventure. 14.00 Le monde
est a vous. 15.30 Le défi. 16.00 Nws.
16.15 Faut pas rever. 17.15 Bonjour
mon appetit. 17.40 Methode Victor.
18.00 Questions pour vn champion.
18.30 Nws. 18.50 Affiches, culturele
agenda. 18.55 Clin d'oeil. 19.00 Trente
millions d'amis. 19.30 Nws. 20.00 Au
nom de la loi. 21.00 Nws en Eur. weer-
ber. 21.30 Stars 90, am.progr. 23.00
Nws. 23.25 Media Sud, persoverzicht.
23.30 Nord-Sud, actueel magazine
voor mensen van het Zuidelijk halfrond.
00.05-01.30 Sauve qui veut, discussie.

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 TG 1 linea notte.
23.15 Le interviste di Enzo Riagi. 00.00
Telegiornale uno - Che tempo fa. 00.30
Mezzanotte, al tennis e dintorni. 02.15
DSE. 02.45 Telegiornale uno - linea
notte. 03.00 Una storia importante.
04.30 Stazione di servizio. 05.00 Tele-
giornale uno - linea notte. 05.15 Diver-
timenti. 06.05 Giuro di dire la verita.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. 10.50 Hot chefs.
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 Ru-
pert the bear. 11.35 Gibberish. 12.00
Nws. 12.05 Health UK. 12.30 Dear
John: USA. comedyserie. 12.55 Travel
show traveller. 13.00 Nws. 13.05 Hot
chefs. 13.15 Pebble Mill. 13.55 Reg.
nws. 14.00 Nws. 14.30 Neighbours.
14.50 Turnabout. 15.15 Bad day at
Black Rock. Am. speelfilm uit 1955 van
John Sturges. 16.40 Lifeline. 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. 21.00 Bruce's guest
night. 22.00 Nws. 22.30 Friday on my
mmd, serie. 23.20 Major league. Am.
speelfilm van David Ward. 01.00 The

desperados. Am. speelfilm
Levin. 02.30-02.35 Weerbei

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8 00Radio
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. 8.00 Nieuws8.10 Het leven is
mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Platen-
poets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00Het Algemeen Belang. 17.00

Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-
diofrühstück + Spiel 'Glückstreffer'

(6.15 Wort in den tag; 6.45 J*j
grusslotterie; 7.15 Verai
kalender; 8.30 PresseschauK
Gut Aufgelegt. Tips und Tll .
am Vormittag. 12.05 Musil1 ;
carte (12.30 BRF Aktuell) 3
Presseschau. 13.05 Mus'f'
16.05 Popcorn. 18.05BRF-'V

(Aktuelles am tage). 18.40*
Jazz.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit»
Breakfast news. 09.15 Westß
10.00 Reviving antiques. Ij
Schooltv. 14.20 Brum. 14.30
ventures of Spot. 14.35 Dilly th
saur. 14.40 Schooltv. 15.00 Nw
Weekend outlook. 15.20 Paart
(16.00 Weerbericht. 16.50 Nws
(ZW) White corridors, Engelsi
film uit 1952 van Pat Jacksol
Thunderbirds. 19.50 One Wo
Ed Case showcase. 20.20 Or*
Rainbow reports. 20.30 Spain 0
te. 21.00 Public eye. 21.30 Gal
world. 22.00 Rory Bremner. 2
and under. 23.00 Have I got r
you? 23.30 Newsnight. 00.15 VI
papers say. Weekoverzicht.
Scrutiny. 01.00 Weel
01.05-02.40 Discovering Latm
ka: Macu, the policeman's wife
film van Solveig Hoogesteijn. I

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 The coutf
Jack built, golfcursus. 09.30 Aüfl
DTM Duitse touringcar kamp
Auto-/motorsport: 11.00 Golf.
Nws. 11.30 Eurobics. 12.00 I*
hockey 1991/92. 14.00 Eurobics -
Paardesport. 17.00 Argentijns"
18.00 Truckracing. 18.30 -motorsp. 19.30 NBA action.
World sports special. 20.30 Go
Kickboksen. 22.30 NBA baL
1991/92. 00.00 Boksen. 01.30
motorsp. 02.00 Atletiek. 03.00 N
hockey 1991/92. 05.00-07.00 So_

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Bü?
morning. 13.30 Business day. !
Larry King. 16.00 World day. !
Crier and Co:. 20.00 World bv?
tonight. 21.00 The international'
23.00 World business tonight. '
Showbiz today. 00.00 The world P
01.00 Moneyline. 01.30 Cro*
02.00 Prime news. 03.00 Larry
05.00-07.30 Showbiz today.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Mf**)
melodie. 8.07 Morgenmelod'^
Wetterbericht. 905 Musikpajj
12.00 Nachrichten und »* ,
12.05 Zur Sache. 12.07Gut i".
legt (13.00 Mitmenschen)■ 'jjjj
Nachrichten. 14.05 Stichworf \
schaft. 14.07 Auf der Pron^15 00 Café-Konzert 16.05H«
melodie. 17.00 Der Tag urri j

17.07 Musikexpress. 20 00 *richten. 20.05 Zwischen Bto&fund Kudamm 21.00 MusiK^
traurnen. 22.30-4.05 Na"
press.

Eurosport
09.00 Tennis. ATP tour. 12.00'
cross. (herh.). 13.00 Autosport-
Prix Fl. 14.00 Voetbal. (herh.K
Truckraces. 16.00 Tennis. AÏI
samenvatting. 17.00 Trans world
18.00 Tennis. ATP tour. 21.30
sportnws. 22.00 Boksen. 23.30
sport. Grand Prix Fl. (
00.30-01.00 Eurosportnieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerulloc
Super shop. 06.30 Business iW
07.00 Business tonight. 07.30 &
reports. 08.00 ITN world news-fc
Supersports news. 08.35 Thee
09.00 Channel E. 09.30 Super -,
10.30 The mix. 11.20 Sotheby's,
tion. 13.30 The mix. 14.00 All l
up. 14.50 Music news. 15.00 W
16.00 On the air, live. 17.50Jnews. 18.00 Wyatt Earp, westerjj
18.30 I spy, detectiveserie. 19.3"1
de edition. 20.00 Prime sport. JWild America, natuurdocumel
21.30 Media Europe. 22.00 NwsJUS market wrap. 22.45 Europe A
22.55 Supersports news. 23.00]
At war with the army, Am. speetö
1950 van Hal Walker. 00.50 j
news. 01 .00-Blue night. 01 .30 -.
shop. 02.00 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. i
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 T
test hits. 17.00 Report. 17:15 n
movies. 17.30 News at night. Il
From 1. 18.00 Yo! Raps today. ï
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 J
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.0flport. 23.15 At the movies. 23.301
at night. 23.45 3 From 1. 00.00 r_
ne Backer. 01.00 The pulse. fl
Kristiane Backer. 03.00-08.00 NÜrl
deos.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws.
07.03 Geeuwen met Van Le«^y
Bart van Leeuwen. 10 03
kringen, Jan de Hoop J
Goeiemiddag Nederland. Ma<-j
cobs. 14.03 Oorwarmers. P°\ j
schop. 17.03 Vrijheid-Bli|he|<y
van de Putte. 19.00 Seven <> ,l
rock. 22.00 RTL Megahits "RTL Nightshift.
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.1 1. ! :Kontakten/Klubs

'°. ’ 50,- all-in
*■ Tel. 045-423608

3 Nieuw privé Candy

' -JS!_O45-212616 of 211391, meisjes gevraagd.__ r_

l^ro-JanineJ^-_9_321 1-758854
■^ 's het toch fijn om eens

'd Sandra
T> W3Vm vr 10-22 uur
ld t!i end geslotenfl^lg___o46-757517.
1 Club
'Mercilteliseß^' also,hetde
JGbil Rl lksweg Zd. 241,]p^2l__o46-745814__

Scort-Service all-in

"sShirley privé
/a -J_4s-727538.
Ij Contactburo
i Sittard
$046-523203.
j^!!__vejnschr. gevr.
Jj meisjes bijiYDIA
M>ve escort

i^ro Geleen
>:-S____!yoJ)4_-748768.
e9gy privé en

k escort
"a-vr .f^'Poezenaanw.
kit lo ilP0"22-:» uur. Wo

L046-374393

?M Rachel
!274810__

ej6 B'J Daisy

Grieks Grieks>xtra speciaal!!!,Natascha"

ten ,nde meisjes ver-
,'nPooi i. Speelkamers,

blebad. Grieks&k_°ude Rijks-
-56' SuSteren

La Tropical
Industriestraat 74

Kerkrade-W. geopend
ma. t/m vrij. v.a. 16.00 uur. 's

Zaterdag v.a. 21.00 uur.
In den Hook, V'daal, Kerk-
plein. Dagelijks geopend

v.a. 20.00 uur.
Tevens nog enkele

bardames gevr.
045-421641 v.a. 16.00 uur.

Topmassage
Nikki

09-32.11.304785
Totale ontsp.massage

door (nieuwe)
leuke meisjes

045-353489

Monika escort
bel dan.. 045-727854

Privé
Heerlen-Centrum van 11.00
tot 18.00 uur, 045-714707.

Nieuw Escort
Kimberly, snel bij u

thuis of in hotel.
_g 045-418606

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543.
Escort La Femme.

Dringend meisjes gevr.
g 045-225333

Boys voor heren en dames.
_? 045-225333

Karin
g 045-228481
Nieuw escort

van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw Loes uit
Voerendaal en Brigitte
11-23U045-254598.

Brigitte
va. 10 u. ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Leuk meisje
gevraagd. Tel. 04499-3828.

Angelique
privé, tel. 043-639410

Jack en Brigit
Privé, voor dames, heren en
echtparen. Tel. 043-248498

)-______Wh: - ~
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ÉÉN DIE
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mk Provincie Bureaußibllotheek
_»_5 Li mhura postbus 5700

\JiU__) L_ 1111V UI VJ 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbeschermingLim-m 163/20-92 burg 1989.Kennisgeving van diverse be-
schikkingen naar aanleidingvan aanvragen
om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 5 mei 1992
-onder voorschriften- ontheffing verleend aan:
1. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg,
Postbus 1060 te Maastricht en zulks voor het
oprichten van een pompstation annex reinwa-
terkelder en spoelwatervijver op het adres
Balderstraat (ongenummerd) te Hunsel (BU
9507/92/15300); 2. J.H. Faassen-Hekkens
8.V., Heideweg 11 te Reuver en zulks voor het
maken van een boring aan de Heideweg te
Reuver (BU 51971); 3. J.J.H. Gielen, Vonkel-
weg 1 teBroekhuizenvorst en zulks voor het
maken van een pompput op het perceel hoek
Lottumse- en Stokterweg te Broekhuizen (BU
11344/92/17657); 4. M.L.J. Vaes, Eind 47 te
Nederweert-Eind en zulks voor het maken van
een grondboring op een perceel aan de Visdijk
te Nederweert-Eind (BU 54193); 5. A.M.C.
Peeters-Berghs, Bosstraat 2te Baexem en
zulks voor het maken van een beregeningsput
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Baexem, sectie A, no. 1453 teBaexem (BU
10212/92/17650); 6. Maatschap J. en P. Ver-
linden, Dekeshorst 1 te Helden en zulks voor
het maken van een pompput op het perceel
kadastraal bekend gemeente Helden, sectie
D, no. 4625 te Helden (BV 244/92/17649);
7. P.J. Tholen, Lozerweg 6 te Baexem en
zulks voor het verrichten van een grondboring
op het perceel kadastraal bekend gemeente
Baexem, sectie E, no. 755 te Baexem (BU
9382/92/17648); 8. J.A.M, op 't Root, Pasweg
17te Bunde en zulks voor het oprichten van
een handels- en dressuurstal op het adres
Bonaertsweg (ongenummerd) te Bunde (BV
449/92/17647); 9. J.J.H, van Kan, Toustruwe 6
te Maastricht en zulks voor het hebben van
een champignonkwekerij op het adres Tou-
struwe 6 te Maastricht (BU 10597/92/17645).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 18 mei 1992
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Hunsel (ad 1.),Beesel (ad 2), Broekhui-
zen (ad 3.), Nederweert (ad 4), Heythuysen
(ad 5. en 7.), Helden (ad 6.), Meerssen (ad 8.)
en Maastricht (ad 9.) tijdens de werkuren en
daarbuiten op de in deze gemeenten gebrui-
kelijke plaatsen en tijden, tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemenebepalingen milieuhygiëne kan
tot 18 juni 1992 beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs;
c. degene die overeenkomstig artikel 20, 21 of
22 tweede lid, of 28, eerste lid, onderc, van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
bezwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende dieaantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,eer-
ste lid, onder c, van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de be-
roepstermijn van kracht, tenzij voor deze da-
tum beroep is ingesteld en mettoepassing van
artikel 107van de Wet op de Raad van State
een verzoek is gedaantot schorsing van het
besluit dan wel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Het beroepschrift en het ver-
zoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening moeten worden gericht
aan en in tweevoud worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen
van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Graven-
hage.

Provincie
S%s Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 157/20-92 burg 1989.Kennisgeving van een aanvraag

om ontheffing.

Aanvraag van:

" Elka Nobel Paper Chemicals and Resins BV,
Ankerkade 81 te 6222 NL Maastricht d.d.
07-04-1992 om ontheffingvoor het wijzigen
van een chemische fabriek met een nieuw
stookhuis op het adres Ankerkade 81 te
Maastricht (Bv 3650).

Tervisielegging.
De aanvraag ligt ter inzage vanaf 18 mei 1992:
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuize van Maas-
tricht tijdens de werkuren en daarbuiten op de
aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 18 juni 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 11 juni
1992mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Ij . . .

mjft Provincie Bureaußibllotheek
I imhurn Postbuss7oo

l__L^l L I lilDU iy 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening bodembeschermingsgebied
m 164/20-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van diverse

beschikkingen naar aanleiding van aanvra-
genom ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 5 mei 1992
-onder voorschriften- ontheffing verleend aan:
1. E. Knols, Grote Bosweg 3 te Slenaken en
zulks voor het bouwen van een mestopslag op
het adres Grote Bosweg 3 te Slenaken (BU
9757/92/17642); 2. Maatschap Lemmens,
Groot Haasdal 7 te Nuth en zulks voor het
maken van een mestopslag op het adres
Groot Haasdal 7 te Nuth (BV 669/92/17643).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 18 mei 1992
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Wittem (ad 1.) en Nuth (ad 2.) tijdens de
werkuren en daarbuiten op de in deze ge-
meenten gebruikelijke plaatsen en tijden, tot,
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 18 juni 1992 beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs;
c. degene die overeenkomstig artikel 20, 21 of
22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eer-
ste lid, onder c, van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloop van de be-
roepstermijn van kracht, tenzij voor deze da-
tum 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 voorlo-
pige voorziening. Het beroepschrift en het ver-
zoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening moeten worden gericht
aan en in tweevoud worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen
van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Graven-
hage.

I . 1r "** iWINNENDE
STAATSLOTEN
ie EN 2e TREKKING

MEI '92
829eStaatsloterij, le en 2e trekking 14 mei 1992

In de 1e trekking ruim 490.000 prijzen samen
zon ’ 9.500.000,

22 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 031805
22 prijzen 5.000,- op alle lotnummers 078010

van ’220 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 8337
2200 prijzen 250,- op alle eindcijfers 266

van ’2200 prijzen van’ 100,'- op 432
alle eindcijfers

2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 025
22.000 prijzen 50,- op alle eindcijfers 22

van ’22.000 prijzen van ’ 50,- op 94
alle eindcijfers

220.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 7
220.000 prijzen 10,- op alle eindcijfers 6

van ’In de 2e trekking ruim 290.000 prijzen samen
zon ’ 11.000.000,-

-22 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 016666
22 prijzen 20.000,- op alle lotnummers 005352

van ’22 prijzen van ’ 2.000,- op 094746
alle lotnummers

220 prijzen van ’ 1.000,- opalle eindcijfers 3763
2200 prijzen 250,- op alle eindcijfers 847

van ’2200 prijzen van ’ 250,- op 600
alle eindcijfers

2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 407
2200 prijzen 100,- op alle eindcijfers 404

van ’22.000 prijzen van ’ 50,- op 78
alle eindcijfers

22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 56
22.000 prijzen 50,- op alle eindcijfers 43

van ’220.000 prijzen van ’ 20,- op 3
alleeindcijfers

Zetfouten voorbehouden.
De derde trekking wordt live uitgezondenop TV.

Kijk a.s. maandag naar de Staatsloterijshow,
aanvang 21.15 uur, TV2. In verband methet late tijdstip

van de trekkingzal de trekkingsuitslag met
op 15 mei maar op 16meiin dit ochtendblad

gepubliceerdworden.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

1 I

Die schönste Verbindungvon Leben undWohnen

f
n^*^*^m" _PQ-^mw^*\ 7"/^\_nP_f_" I veren '8'n8 van ouders

_U^_^^ \/C IV'V' en verwanten van mensen
WÊkW V \Jf**} j**\ I met een verstandelijke handicap

(?)

| De VOGG maakt zich sterk voor belangen-
rj^R behartiging. Dat gebeurt als landelijke vereniging,

bijvoorbeeld om de rechtspositie van mensen met
een verstandelijke handicap en de kwaliteit van de

% zorg te verbeteren. De VOGG is ook een pressie-
groep naar overheid en instellingen.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:

fOOfHM s,°°
—»■«-" ~McHmbon***T^*,±* VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.

__________■___■ ~kfon 0949-241/407919-20 Telefoon 030-36 3744.__ 1,,, ~_rkli_-, «iriJi,_,„i,jr./,„_/,V L

Komfortabel kunnen zit- I ___r^Jr____^__iii____ ver e Montèl z'*"
ten, ontspannen en op je I meubelen valt heel veel ■gemak, wie wil dat niet? I BV W*M VH te vertellen. Over de

Montèl zitmeubelen ■^"7^4» »7| _T^^l* I exclusieve ontwerpen, de
bieden datkomfort. En K^B ____{ ■■■■■U uitvoering, de afwerking,

dan in een veelheid van I __^_ w^m enz' enz' een over e
modellen. In leer en in I | _{"] ___* I_. . iT^J Pr'is kunnen we heel kort

stof, in prachtige kleuren I zijn: verrassend voor-
en aparte dessins. I Bta^^t___^l^.^t^_/_tl delig! En dat geeft ook "Gegarandeerd dat ook I een komfortabel gevoel,

üw smaak en voorkeur I Dus... kom in aktie, kom I
erbij zit. I kijken!

BB__E___z__ r-r-rv::.;■:■;■ .■:■■■ —-————- - ->- —~t^T-;^m*:,'.' ""v*I.■<.7^_«^_>V:rjr.ï". "i'^/-*" ___> ":T.■'.■'■'""'■'■

\\\___\____t. ... ... _4____i__M. r^iï M*^?_JSs___S__M
___ff # ! IIIMHB ___

Moderne hoekset met optimaal zitkomfort door o.a. de hoog- OQQCwaardige kwaliteit van het binnenwerk, de perfekte afwerking en het eerste- 3+2-zits _.//J,"
klas rundleer. Keus uit een geheel nieuw kleurenprogramma.

P^^^^üH__ü^üüü___f-________________l
üf __4-_i-_rrci

I klassieke hoekset in Chesterfidd-stijl.
I Komtortabele 'hoekzit' door de hoge,

#|K»i I in de rug dooHopende armleggers
I en de extra dikke vulling.

*__S(Hp§ÉiÉ&; h <'es'9n' s,ra'( en van ''in-maar
toch uiterst komfortabel. Fferfekl

rTrJlÈSSËfêfrï,,,, bekleed met mooie kwaliteit rundleer._ Een topper! r\QQr
t+7-zits Z.7JJ,--1 __ ; __ ,—-—_J-

/HONTËL ssiete». Gw ■ |j|

Exclusief en betaalbaar zitkomfort I

/rlv/IMI EL ss_3^>
In de Cramer 178 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon(045) -754208

MONTtL MEUBELENThEERENVEEnT UTRECHT ARNHEM BEVERWIJK OLDENZAAL LEIDSCHENDAM SON/EINDHOVEN
VINDT U IN: nJÖnJPJÜTI HÊËRIÏN j ■ AXEL ZUTPHEN ~*~ HILVERSUM j GRONINGEN STEENWUKSMOER

Vrijdag 15 mei 1992 "13$__rurgs Dagblad



GEAFFICHEERD

15-19-21 MEI

* 0.0.V. voetbaltoernooi,
sportcomplex Houserveld
RKBSV, Brunssum.

16MEI

* Optreden Fietsefreem,
HKB-gebouw Heerlen,
aanvang 20.00 uur, entree

’ 7,50, organisatie J.C.L.
en Spaarclub "De Gulde
Gleuf".

* Jazzconcertmet Sybil
Smoot (USA), Max Pal-
chetti (Italië) en The David
Livingstone Jazzmessen-
gers. Casino Brunssum,
aanvang 20.30 uur, entree
’12,.

* 14e editie Internationale
jeugdvoetbaltoernooien,
organisatie RKSV Groene
Ster 161723243031 meien
5 juni. Sportpark Pronsen-
broek, Heerlerheide. Toe-
gang vrij.

* Rommelmarkt van 10.00
tot 17.00 uur rondom de
kerk van H. Michael, Eiks-
ke Schaesberg. Op-
brengst t.b.v. de kerk.

16+ 17MEI

* Jubileumfeesten (55 jaar)
Fanfare St. Caecilia,
Nieuw-Einde / Versiliën-
bosch. Zaterdag 19.30 uu.
receptie, 21.00 uur bal,
restaurant sporthal Varen-
beuk. Zondag 11.00 uur
(Sportveldencomplex Va-
renbeuk) Frühschoppen,
14.00 uur populaire con-
certen, 17.00 uur showop-
tredens, 19.00 uur opstij-
gen heteluchtballon.

Bovendien de hele dag
helikoptervluchten.

17MEI

* Drumbandfeesten in café
Kurzaal, St. Pieterstraat 24,
Valkenburg a.d. Geul. Or-
ganisatie Harmonie Kur-
kapel Falcobergia, entree
gratis.

* "Burgemeester Persoon In-
vitatietoernooi"voor jeugd
t/m 10 jaar. Georgani-
seerd door de Bocholtzer
Badminton CLub 88C'77.
Sporthal Bocholtz
10.00-18.00 uur.

* Optreden van Volksdans-
theater Cramignon in
Wijngrachttheater Kerkra-
de. Aanvang 14.30 uur.
Entree ’ 7,50 (mcl. koffie).

* Wiel Heekmans voetbal-
toernooi (t/m 30 mei) voor
CDEF jeugd en meisjes.
Sportcomplex RKVV
W.D.Z. te Neerhagerbos,
Bocholtzerheide.

* Fancy-Fair Basisschool
"De Schacht" Rennemig-
Heerlen. Van 11.00 tot
16.00 uur. Organisatie

feestcomité 10-jarig be-
staan "De Schacht".

■*■ Dé Kreativiteitsbeurs in
Stadsschouwburg Heerlen
van 10.30 tot 16.30 uur.
Entree ’ 3,50 (volw.)

’ 2,50 (65-plussers) en

’ 1,- (kinderen t/m 12
jaar).

* 100-jarig Bibliotheekwerk
in Nederland. Viering in
openbare bibliotheek
Schinveld, diverse aktivitei-
ten tussen 11.00 en 14.00
uur.

ZUIDNEDERLANDSE
OLDTIMERBEURS

RODAHAL
Pakweg honderd standhouders zijn komend weekend verte-
genwoordigd op de tweede Zuidnederlandse Oldtimer-
beurs in de Kerkraadse Rodahal. De organisatie koos voor
Kerkrade om in ieder geval verzekerd te zijn van voldoende
parkeergelegenheid, dat gemis was verleden jaar, toen de
beurs in Valkenburg werd gehouden, een onprettige bijkom-
stigheid. De Rodahal zal bol staan van nostalgie. Auto's uit
de jaren vijftig, zoals de pink Cadillac, Ford Fairlane Che-
vrolet, Bell Air, en de sportieve merken Lotus, MGB, Jaguar,
Fiat en Lancia. Ook zijn er diverse antieke motoren, brom-
mers en scooters te bewonderen en er staan maar liefst 50
kramen met miniatuur auto's. Uitgebreide lektuur, waaron-
der natuurlijk ook autofolders, boeken en onderdelen vindt
U eveneens op deze beurs. De Keverclub èn de Opelclub
geven eveneens acte de présènce. Om het geheel nog
meer vijftiger jaren uitstraling te geven staan her en der ver-
spreid ook nog een aantal fraaie jukeboxen. Kortom een
veelzijdige beurs waar liefhebbers hun ogen zullen uitkijken.
De entreeprijs bedraagt voor volwassenen / 11,50 , jeugd
en 65+ betalen / 6,50, terwijl kinderen tot één meter gratis
binnen mogen.

SPECIALE VRIENDENKORTING
Vrienden van het Limburgs Dagblad genieten een extra kor-
ting. Op vertoon van onderstaande bon aan de kassa van
de Rodahal betalen volwassenen ’ 10, i.p.v. ’ 11,50.

Sport & Spel
Groot en klein kunnen zich uitleven in de accomodaties die
Uw vakantieadres biedt: een sportcentrum met overdekt
zwembad, zonneweide, een sportbar, massageruimtes, sau-
na, solarium, squashbanen, 2 tennisbanen buiten en 4 bin-
nen, een tennisschool (MET SPECIALE AANBIEDING) èn een
surfschool. U kunt er vissen, mountainbikes huren, bowlen,
kegelen, minigolfen, tafeltennissen, wandelen en voor de kin-
deren is er een crèche. Tijdens Uw verblijf kunt U bovendien
inschrijven voor een tenniscursus tegen speciaal tarief en met
diverse extra's. Meer informatie daarover kunt U ter plaatse
inwinnen.

Accomodatie
De kamers van sporthotel Südeifel zijn aantrekkelijk inge richt
Vaakbeschikt U over een eigen balkon of terras met uitzicht
op het stuwmeer. Natuurlijk is er douche/toilet, radio, tv en
tefefoon in Uw kamer aanwezig. Het karakteristieke café "Bit-
stube" zorgt voor de nodige gezelligheid en het restaurant
staat garant voor voortreffelijke maaltijden.

Arrangementen
U heeft de keus uit twee mogelijkheden, óf U kiest voor een
midweek (elke zondag tot vrijdag), óf U houdt het bij een
weekendarrangement (elke vrijdag tot zondag).

INFO MIDWEEKARRANGEMENT
Periode: 1 juni tot 31 juli 1992 (elke zondag tot

vrijdag)
Arrangement: * 5 overnachtingen in kamers, van al-

le gemakken voorzien;

* 5 maal het uitgebreide DORINT ont-
bijtbuffet

* 5 maal een uitstekend 3-gangen
keuzemenu.

Prijs: DM 425,- p.p. in een 2-pers. kamer
DM 125,- toeslag op een 1-pers. ka-
mer. U dient ter plaatse in DMarken te
betalen.

KIOSK
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.

SPECIALE ZOMERAANBIEDING
DORINT SPORTHOTEL SÜDEIFEL BIERSDORF

Gezien het suksês van onze lente-aanbieding hebben wij nu
ookvoor de maanden junien julieen prima Dorinf'special".
Dit keer gaat het om het prachtig aan het stuwmeer gelegen
sporthotel Südeifel in Biersdorf. Temidden van het natuurpark
en ten noorden van Trier ligt dit sporthotel. Het schilderach-
tige Bitburg ligt op een steenworp afstand, terwijl de omge-
ving grotendeels bestaat uit bossen en kratermeren, die op
natuurlijke wijze met regenwater gevuld zijn. Talrijke beziens-
waardigheden als het Eifelpark in Gondorf met dierentuin, het
mooie plaatsje Kyllburg en devroegere Benediktijner abdij in
Prüm vindt U op Uw pad.

INFO WEEKENDARRANGEMENT
Periode: 1 junitot 31 juli 1992 (elke vrijdag tot

zondag)
Arrangement: * 2 overnachtingen in kamers, van al-

le gemak ken voorzien;

* 2 maal het uitgebreide DORINT ont-
bijtbuffet;

* 1 maal een uitstekend 3-gangen
keuzemenu;

* 1 maal een koud/warm specialitei-
tenbuffet

Prijs:' DM 248,- p.p. in een 2-pers. kamer
DM 50,- toeslag op een 1 pers. kamer.
U dient ter plaatse in DMarken te be-
talen.

SPECIALE KINDERKORTING
Voor beide arrangementen geldt de volgende kinderkorting
★ Kinderen tot 12 jaar(mits op de kamer van de ouders)
LOGEREN EN ONTBIJTEN GRATIS met een maximum van
twee kinderen.
RESERVEREN
Heeft U de smaak te pakken en wilt U er in juni of julieen
paar dagen (met eigen vervoer) tussenuit, vul dan de bon in
Binnen tien dagen ontvangt U van Dorint een bevestiging,
routebeschrijving e.d.

RESERVERINGSBON
DORINT-SPORTHOTEL SÜDEIFEL, BIERSDORF
Naam aantal volwassenen ....
Aantal kinderen leeftijd(en)
Adres Tel
Postcode Woonplaats
Aankomstdatum 2e keus
Mijn keus is D weekendarrangement D midweekarrangement
Kamer D 2-pers. kamer D 1 pers. kamer
Deze bon uitknippen en zenden aan: LIMBURGS DAGBLAD,
AFD. P.R. Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.

WANDEUNGEN
16+ 17MEI
Bloesemwandeltocht WSV
EHS, Venlo
5-10- 15-20 km.
Inl. 077-510712
17MEI
lOth Annual International
Walk, Brunssum
5- 10- 15-20 km.
Inl. 045-719066
LentetochtWV Wijlre
10- 15-20-30-40 km.
Inl. 04450-3162

Wandeldag Diepenbeek
6- 12- 18 km.
Inl. (09-32)12451291
18MEI
Zomeravondwandeling3
WSV Echt
lOkm.
Inl. 04754-84593/82431
19 t/m 22 MEI
Internationale A 4 D A^
pella, Swalmen
5-10-15 km.
Inl. 04740-2771

TRIPTIPVAN DE WEEK
EXPRESSIONISMEFESTIVAI

IN MAASTRICHT
Nog tot en met 24 mei kunnen
liefhebbers van het expressio-
nisme hun hart ophalen in
Maastricht. Het expressionis-
me in de muziek krijgt in dit
festival de meeste aandacht.
Componisten als Schönberg,
Berg en Webern, wiens mu-
ziek pas later als "expressio-
nistisch" werd betiteld komen
uitgebreid aan bod. Maar

L;

ook lezingen en films over'
expressionisme en een cuf*
"Lied en Cultuur" staan op*1
programma. Een en ande'
vindt plaats in diverse lokO'
ties, voor meer informatie
over tijdstip, entreeprijs en v
katies verwijzen wij U naa'.
festivalsecretariaat, te be<&'
ken onder telefoonnumme'
043 253453.

INTERNATIONAAL
ATLETIEKGALA

KERKRADE
Zaterdag 30 mei is voor een groot aantal sporters een spa
nende dag. Zij zullen zich verzamelen in het gemeentelij*
sportpark in Kerkrade om deel te nemen aan het Interat^
naai Atle tiekgala. In het nog prille atletiekseizoen is dit vo
de internationale en nationale top atleten de eerste m<_|
lijkheid hun vorm te testen. De KNAU heeft de wedsttr
bovendien aangewezen als officiële limietwedstrijd v"°f
deelname aan de Olympische Spelen in Barcelona! In Kef*
rade worden niet alleen spectaculaire loopnummers (sprlll'
midden en lange afstand) geboden, maar ook interessoM
technische disciplines als verspringen en discuswerpen. 'M
leten, bekend van de Olympische Spelen en de wereldkö^i
pioenschappen zijn in Kerkrade present: Paula Ivan (R°
menie) op de 1500 meter (goud in 1988 in Seoul), He1"
Drechsler (Duitsland) op de 100 meter (zilver in 1988'
Seoul en zilver bij het WK in Tokio in 1991), onze eigen <^_
cuswerper Erik de Bruin (zilver in 1991 in Tokio) en vele tic
tallen anderen. Meer dan tien naties hebben hun sport"
den aangemeld en natuurlijk is de gehele Nederlandse *#
aanwezig. Het voorprogramma start om 17.00 uur en °i
hoofdnummers staan vanaf 18.00 uur gepland. De entre
prijzen zijn: ’ 15, (overdekte zitplaats) en / 7,50 (sta^
plaats). Jeugd t/m 12 jaar betaalt ’ 3,50.

KORTING VOOR VRIENDEN VAN
HET LIMBURGS DAGBLAD_ _
Speciaal voor de vrienden hebben wij een korting van i

2,50. kunnen bedingen op de overdekte zitplaatsen. Te 9.
inlevering van de hieronder staande bon betaalt U in
voorverkoop ’ 12,50 i.p.v. ’ 15, . De entreebewijzen (alle6

zitplaatsen) zijn overigens vanaf maandag 18 mei te ko *j
bij alle Limburgs Dagbladkantoren en de VVV Vaals en »

Simpelveld.

Heike Drechsler

zaterdag 30 mei 1992 ★
Gemeentelijk Sportpark Kerkrade *^ "~\*
aanvang: 17.00 uur voorprogramma / _ .., \
18.00 uur hoofdprogramma / \
INTERNATINAAL / =olaSSiC^ _
ATLETIEKGALA ★ I^^^^ *Officiële limietwedstrijd voor Bar- ! iS__ ___-*_—_
celona, met vele nationale en inter- . _J_f__^ *__\ _W .
nationale vedetten die deze wed-
strijd aangrijpen als een eerste test + -^_bv

voor de Olympische Spelen. *
VRIENDENPRUS’ 12,50 * (over- plaats ’ 3,50 jeugdt/m 12 jr.Alléén
dekte zitplaats) i.p.v. ’ 15,-. zitplaatsen in voorverkoop.
Overige entreeprijzen: ’ 7,50 staan-. Start verkoop 18.00 uur.

bon: ATLETIEKGALA KERKRADE
Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 2 pers.

* kaartverkoop bij alle '' ,burgs Dagblad-kantoren ef |
VVV Vaals en Simpelveld
** Kaartverkoop aan dek' I-

van theater. .■

Op vertoon van Vriende°F,
en ingevulde bon, ontva_s |
de aangegeven korting-
Wilt U lid worden van de v j

eniging "Vrienden van A
Limburgs Dagblad", bel
de service-afdeling 045-73"
(tijdens kantooruren). A
Voor lezers van het Limb ü

Dagblad is dit lidmaatsd1

geheel gratis.

Vrienden^iihet^^

Woensdag 17 juni 1992
Stadsschouwburg Heerlen

RsK.vl' ■. .§. ______i'9. ift *'m J. ':
Het verhaal van Butterfly, de Ja- Jta_______LA_ l«M\mS
panse geisha die hopeloos verliefd HB ffc __;;! i-■ "*> < 9 _NBal|
raakt op de Amerikaanse luitenant !JfJo*__*______m3
Pinkerton en alles op alles zet om ytf________i_i
met hem te trouwen. Deze emotio- ■H__B_H_BHB_BÉsB

nele opera behoort tot een van de VRIENDENPRUS "meesterwerken van Puccini. r __"" j_v’■75 __
bon: MADAME BUTTERFLY
Naam:

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

Zaterdag 16 mei +
zondag 17 mei 1992

RODAHAL W*P>"ji MjÈWJE
kekrade jA___S____S__LJsl!_BpTC
ll».mi is (Hl uur ESBB_m- """"„j* """ *J*' .K^jlfil
Zuidnederlandse *^_k~~—-———__ .A________P_o___l
OLDTIMER BEURS
Beurs voor oldtimers, klassiekers,
ear styling, motoren, onderdelen,
boeken, jukeboxen, miniaturen en ~~"""—-<*automobilia. „**

Overige entreeprijzen:
VRIENDENPRUS" kinderen en 65+ ’ 6,50

’ 10, i.p.v. ’ 11,50 (volwassenen) kinderen tot 1 meter gratis.

bon: OLDTIMERBEURS
Naam: :

Pasnr.:

Aantal pers.: max. 2 pers.
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V»ii;KENBURG - De gemeente
moet Jo Bertholet

20 rinn orschotbedrag betalenvan
te_l gulder»- Bertholet daaren-
gen h m°et'binnen veertien da-
Va de koopacte voor de bouw
ValJIJn woning in het plan 'De
vonri n Passeren. Tot deze
beid lge scnikking kwamen
deh 6 Part' Jen tijdens de behan-
de _? Van net hoger beroep dat
ree. y^kenburger bij het Ge-
ged.e 'n Den Bosch had in"

Valkenburg en Jo

Voorlopige schikking over vervuilde grond

Valkenburg moet klager
twintig mille betalen

Bertholet ruzieën al ruim een
jaar over de aankoop van ver-
vuilde grond in het plan 'De
Valk' en de extra kosten die hier-
uit zijn voortgevloeid. De Val-
kenburger kocht een stuk grond
om een huis te bouwen. Bij
graafwerkzaamheden werden

twee brandstoftanks en veront-
reinigde grond aangetroffen.

Valkenburg erkende de schade
en vond een schadevergoeding
tussen de tien en vijftienduizend
gulden reëel. Bertholet heeft uit-
gerekend datzijn schade rond de

70.000 gulden is. De rechtbank in
Maastricht besliste begin februa-
ri in een kort geding dat de ge-
meente Valkenburg aan Bertho-
let geen cent schadevergoeding
hoefde te betalen.

Het Hof in Den Bosch bracht
beide partijen voorlopig tot el-
kaar. Het is aan de gemeente of
Bertholet of het bij het betalen
van het voorschotbedrag van
20.000 gulden blijft. Mocht een
van de betrokkenen besluiten de
procedure voort te zetten, dan
kan volgens de woordvoerder
van de gemeente het uiteindelij-
ke schadebedrag zowel hoger als
lager uitvallen.

Doorverkoopplannen Geleendal van gemeente afgeblazen

Juristen ABP wezen
top vroeg op fouten

Tour kost Valkenburg
150.000 gulden extra

VALKENBURG - Het binnenha-
len van de Tour de France gaat de
gemeente Valkenburg aan de Geul
meer geld kosten dan oorspronke-
lijk gedacht. Volgens de bijgestelde
begroting moet er 151.800 gulden
uit eigen kas betaald worden. Aan-
vankelijk dacht de gemeente dat de
te maken kosten van 452.500 gulden
geheel door het reclameburo ARC
betaald zouden worden. De toena-
me van de kosten met ruim 150.000
gulden is vooral te wijten aan bijko-
mende eisen van de Tourdirectie
met het oog op de veiligheid van
renners en publiek. ARC wil geen
hogere duit in het zakje doen, te-
meer omdat de mogelijkheden om
reclame te maken zelfs zijn vermin-
derd.

De bijkomende kosten hebben on-
der andere betrekking op het plaat-
sen van meer dranghekken, electri-
citeitsvoorzieningen, huur en tijde-
lijke verharding van terreinen die
de Tourdirectie nodig heeft, alsme-
de het inhurenvan mensen voor het
leveren van hand- en spandiensten.
Voor verwijderen en naderhand
weer aanbrengen van de vluchtheu-
vels op de hoek Neerhem/Berkel-
plein en op de top van de Cauberg

is 28.000 gulden extra nodig. De
Tourdirectie eist voor de laatste ki-
lometers een parkoers zonder
vluchtheuvels in verband met de
veiligheid van de renners. In het
verleden kwamen er tijdens het slot
van een etappe nog al eens valpar-
tijen voor veroorzaakt door obsta-
kels als vluchtheuvels. De vlucht-
heuvels zijn eigendom van de pro-
vincie en Valkenburg hoopt dat de
provincie de kosten van verwijde-,
ren en terugbrengen wil betalen.

In de nieuwe begroting worden ook
hogere promotiekosten opgevoerd,
namelijk 10.000 gulden voor de uit-
gave van een specialeTour-krant en
eenzelfde bedrag van het maken
van een promotiefilm die vooraf-
gaande aan het etappeverslag via de
televisie wordt uitgezonden.

B en W vinden de uitgave van ruim
150.000 gulden verantwoord gezien
de promotionele waarde van het
evenement.Bovendien wordt gewe-
zen op de extra inkomsten aan toe-
ristenbelasting en parkeergelden.

De gemeenteraad moet maandag
beslissen over het krediet van
151.800 gulden.

Van onze redactie economie

op^STRICHT - De eigen juridische afdeling heeft de ABP-
W ee ln een vroeg stadium gewaarschuwd dat er tenminste
Je]e touten zijn gemaakt bij de verkoop van het Heerlense
toD

en-dal. Er zijn afspraken gemaakt om het dal door te ver-
aan het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG) dat

eUr <; een te *aaë oc^ uitbracht en ABP-president-direc-
>est yders had al contact met de gemeente voordat de aan-o^J^.gstermijn was verstreken. Dat verklaarde gisteren de
i.den alige ABp-airecteur Onroerend Goed ir W. Bleijenbergns het getuigenverhoor over de Geleendalaffaire.
n _

h
racht van de gealarmeerde

_g g,oofddirecteur J.W. Goslings
J*_e we^enberg vorig jaareind juli,
zieend in nadat de gemeente het

VOOr de neus van project-
! _noenf Muermans had weg-

** _h " naar wethouder Savels-
co __

B„m een Poging de fouten te
Jie ges n'- Daarbij werd met na-'
e 'At_^oken over de geconstateer-
A) v e°/-overeenkomst': Het ABP
«e Wp °°Pt aan de gemeente (B),
°U\vf "doorverkoopt aan het

*' _
>tlr _ht g: "Het was volkomen
*Sve atig dat een van de in~
1_eed

rs buiten de aanbestedings-
om het Geleendal zou

*tide koPen. Savelsbergh onder-
-1 hij h IJn oezwaren en beloofdeen vin at plan zou proberen te la-

S_d*' Dat is later ook ge-

Üe 'a^Kt .ethouder Zuidgeest ebde
1 bezn ii e verwarring' die doorwek van Zuidgeest was ont-

''.l yl eg
' toen het ABP later offi-

wa laarde dat het volstrekt
ï!6ente t

geweest om aan de ge-
dus ri Verk;open. De gemeente,

de nieuwe eigenaar werd

van Geleendal, heeft nog gepro-
beerd van het ABP een vrijwaring
te krijgen van juridischeacties door
Muermans. Het ABP gaf dievrijwa-
ring niet. Er lag toen al een schade-
claim van Muermans.
Pogingen van de gemeente om het
Geleendal weer aan een andere par-
tij door te verkopen, hebben sinds-
dien geen succes gehad.

Claim
Har Muermans, die eerde al meldde
een schadeclaim van minstens 12
miljoen bij de gemeente in te die-
nen, liet gisteren doorschemeren
dat hij van het ABP minstens het
dubbele zal eisen.

Overigens, de inmiddels bij het
ABP opgestapte Bleijenberg, die
zegt tegenwoordig 350 gulden per
uur te verdienen, kreeg als getuige
een vergoeding van 2500 gulden
voor de rit naar Maastricht en we-
gens gederfde inkomsten.
22 juni gaat het getuigenverhoor
verder. Dan worden de echte kop-
stukken gehoord: ABP-bestuurs-
voorzitter Reijnen, president-direc-
teur Snijders en burgemeester Van
Zeil.

Verplegendenwillen meer geld en kinderopvang

Personeel Welterhof
gaat op de barricade

verslaggeefster

aÜ^er _T i
~ 'Harder werken voor

r^e o. >_ Waarom worden altijd. nde T, n geteld?' De actievoe-
l 1Sch „.fPiegenden van psychia-
__* hebh Welterhof in Heer-
;6 -ndh^i1 de problemen in de
rvat n szorg kernachtig samen-n haa*. Vurige rode letters drui-

st van het spandoek af.

ISn j.lnJ?aalvan de kliniek aan de
> \kennedy laan zijn op deze,£sUg tT°nderdagmiddag toch nog
>ier|<onrt _°nen bijeen voor een
ÏÏ<1 Woivf* ki°g Van één UUr- Die
bScüssip> gebruikt om samen te

'verr,. n over de wensen vanPlegend personeel.
b lSdin1(1 te ri^ 6 keer niet alleen om meerN*aa_?e _ °ok kinderopvang en
ri l verlain v.et beleid staan hoogopn»n l__!f llJstJe van de verplegen--INederland."°\_rai.v^_jn het landkrijgen de werk-

nemers er geld bij, maar de verple-
ging moet weer knokken", betoogt
Michel van Erp, de vertegenwoordi-
ger voor Limburg van het actieco-
mité Nu '91, onder luid applaus.

Vraagtekens
Een eerdere toespraak door de heer
Dijkman namens de directie, laat
volgens hem een vreemd smaakje
na. Ook plaatst Van Erp vraagte-
kens bij de gratificatie van 150 gul-
den, die het personeel van Welter-
hof onlangs op de bankrekening
kreeg gestort. „Natuurlijk is dat
leuk, maar is het écht alleen maar
'goede wil' of toch een zoethouder-
tje."

Nu '91 wil samen met de verplegen-
den actie voeren tot de zomerperio-
de. „Dan moet een nieuwe arbeids-
overeenkomst voor het Ziekenhuis-
wezen op tafel liggen", meent de
woordvoerder.

Baars gaat nu blijkbaar
ook al steekpenningen terugvragen

hij wil natuurlijk ook eens
een keer zelf smeergeld krijgen

punaise

Botsing door file op afrit

" Een 25-jarige man uit Landgraaf is gistermorgen "zeer ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de afrit
van deKeulseweg (stadsautoweg) in Heerlen, ter hoogte
van de kruising met de Welterlaan. De man bemerkte te
laat, dat het verkeer op de afrit stilstond omdat het ver-
keerslicht op de kruising op rood stond. Hij reed in volle

Ministerie moet meebetalen aan juridische kosten

School haalt adviseur
bij opzetgeld-affaire

DOOR HAN BRINKMAN
SITTARD - De scholengemeen-
schap College Sittard gaat een ex-
terne, juridische deskundige in-
schakelen die advies moet geven
over de eventuele vervolging van
zes Limburgse aannemers. Dat
heeft het bestuur van de school de-
ze week besloten. De externe advi-
seur moet bij uitstek deskundig zijn
op het gebied van aanbestedingen
(in de bouw) en prijsreglemente-
ring.

Het bestuur van College Sittard
nam dit besluit na een brief van het

ministerie van Onderwijs, dat de
school gevraagd heeft een civiele
procedure te starten. Doel is om de
opzetgelden die de bouwer van de
school destijds aan de zes andere
gegadigden uitbetaalde, terug te
krijgen.

Volgens de school gaat het om op-
zetgelden tot een bedrag van 5,5
ton. Aannemer Schreurs betaalde
dat geld aan zes Limburgse bou-
wers, om als laagste te mogen in-
schrijven voor de bouw van de
nieuwe school in Sittard. Hij kreeg
het project voor ’ 8,3 miljoen.
Bestuursvoorzitter mr F.Heuts zei.

gisteren in een toelichting dat het
ministerie wel moet meebetalen aan
de kosten van de externe adviseur,
van wie hij de naam nog niet kon
noemen. „Het ministerie heeft het
grootste deel van de nieuwbouw be-
taald. Wij vinden dus ook dat zij de
kosten voor het advies moeten dra-
gen," aldus mr Heuts.

Op basis van het advies van de ex-
terne deskundige zal het schoolbe-
stuur zich beraden over eventuele
nadere stappen.

In april jl. schreef het ministerie een
brief naar het Sittardse schoolbe-

■

stuur, waarin stond dat het gewenst
werd geacht dat een civiele proce-
dure gestart zou worden om opzet-
gelden terug te vorderen. Volgens
een woordvoerster van het ministe-
rie moest dat gezien worden als een
opdracht.
Merkwaardig genoeg stond in de
brief dat een procedure ingesteld
moest worden tegen de aannemer,
niet tegen meerdere aannemers. Bij
de bouwer, Schreurs, valt echter
niets te halen omdat diens bouwbe-
drijf enkele jaren geleden failliet
ging. Het schoolbestuur gaat ervan
uit dat diteen misverstand is en dat

,de overige, bij de geheime voorbe-
spreking over de offerteprijs, be-
trokken aannemers bedoeld zijn.

Procedure
Het bestuur is er veel aan gelegen
dat het ministerie ook een duidelij-
ke toezegging over de bijdragen in
de juridische kosten doet. Als het
bestuur een eventuele procedure
zou verliezen, zou de school dat veel
geld gaan kosten. Los daarvan
denkt voorzitter Heuts dat het geen
eenvoudige opgave zal zijn om het
exacte bedrag vast te stellen, waar-
voor de school bij de aanbesteding
(in 1985) in het schip is gegaan.

VSL kijkt strenger naar nut ritten
Van onze verslaggever

HEERLEN/UTRECHT - Bij het
maken van de nieuwe dienstrege-
ling (vanaf 31 mei) heeft de bus-
maatschappij Verenigd Streekver-

voer Limburg (VSL) strenger
gekeken naar de bezetting van de
ritten. Dat heeft te maken met de
bezuinigingen op het streekvervoer
die minister Maij-Weggen van Ver-
keer heeft aangekondigd. Alhoewel
er dit j^ar nog niks hoeft te worden

ingeleverd, moet VSL in 1993 en
1994 wel rekening houden met een
korting van de budgetten. Hoeveel
precies moet worden bezuinigd is
nog niet bekend, aldus woordvoer-
der Sijstermans van VSL. De con-
crete invulling is pas in de tweede

helft van dit jaar bekend. In de
nieuwe dienstregeling is een aantal
ritten naar Nedcar in Bom ge-
schrapt, en wordt lijn 55 (Bemelen-
Margraten-Maastricht) niet meer op
zondag uitgevoerd. Ook heeft de
busonderneming sneldienst 143
(Heerlen-Vaals) in schoolvakanties
laten vallen. Volgens Sijstermans
zijn deze veranderingen niet direct
een gevolg van de aanstaande be-
zuinigingen op het streekvervoer.

Europese dag
in ziekenhuis
SITTARD/HEERLEN - Vier studen-
ten Recreatie en Toerisme van de
Hogeschool Sittard organiseren op
vrijdag 15 mei een feest voor het per-
soneel van het Heerlense Weverzie-
kenhuis. Ze doen dat voor een stage-
projekt waarin verschillende aspecten
van het organiseren centraal staan.
Het personeelsfeest staat in het teken
van 'Europa. Vanaf 16 uur tot in de
late uurtjes kunnen de 240 deelne-
mers zich opmaken voor deze Euro-
pese dag. Op het programma staan
spelletjes uit verschillende Europese
landen, een optreden van een volks-
dansgroep, een feestavond met de
band 'Fresh Nemo' en een toespraak
van de voorzitter van personeelsver-
eniging 'de Weverij. Verder zijn ver-
schillende Europese specialiteiten
verkrijgbaar. Het feest zal in en rond
de torenflat van het ziekenhuis plaats-
vinden. Ook niet-deelnemers kunnen
komen kijken in 'Europa.

Tasjesrovers
in Maastricht
MAASTRICHT - Een 70-jarige in-
woonster van Maastricht is gisteren
op de Prof. Pieter Willemsstraat in
haar woonplaats haar handtas afhan-
dig gemaakt door een jongeman.
Deze pakte haar bij> de arm, griste
haar de tas uit de hand en zette het
op een lopen. In de tas zaten een
geldbedrag van f 110,-, bankpasjes
en enkele sleutels. Een 55-jarige
vrouw uit Cadier en Keer, raakte ge-
wond toen zij enkele dagen geleden
haar zoon van het station wilde opha-
len. Toen zij de trappen van de pas-
«arel aan de zijde van de Meersse-
nerweg halverwege was opgelopen,
wilde een man haar schoudertas we-
grukken. De vrouw hield de tas echter
stevig vast en kwam daardoor ten val
waarbij ze op het trottoir belandde. Zij
liep een gebroken knieschijf op en
verdere enige .kneuzingen en bloe-
duitstortingen. De dadervluchtte in de
richting van het parkje aan de Meers-
senerweg.

Bestuurders van
taxi's bekeurd
HEERLEN - De Heerlense politie
heeft gisteren vijftien taxichauffeurs
bekeurd voor diverse overtredingen.
In totaal werden achttien bestuurders
gecontroleerd bij een inspectie in de
gemeente Heerlen. De politie moest
dertig processen-verbaal uitschrijven
om alle overtredingen te boeken. De-
ze varieerden van het niet invullen
van werkboekjes, het ontbreken van
vergunningen en geneeskundige ver-
klaringen tot het rijden zonder gordels
en steunfraude. De actie werd gehou-
den naar aanleiding van klachten
zowel uit als over de taxiwereld. In de
toekomst worden de controles her-
haald.

Minder drugdelicten
in regio Aken
AKEN - Tegen de landelijke trend in
is de drugcriminaliteit in Aken het af-
gelopen jaar met 2,9% licht gedaald.
In Nordrhein-Westfalen steeg het
aantal drugdelicten met 20%. In totaal
werden daar ongeveer 40.000 drug-
delicten geregistreerd. In de regio
Aken steeg het aantal drugdoden van
10 in 1990, naar 17 in 1991. Deze
trieste trend lijkt zich voort te zetten,
want in het eerste kwartaal van dit
jaar zijn er in de regio Aken al tien
drugsdoden geteld. Dat meldt de Aa-.
chener Nachrichten. Deze cijfers wer-
den afgelopen week in Düsseldorf
bekend gemaakt door het ministerie
van Sociale Zaken van Nordrhein-
Westfalen. Het ministerie stelt vast
dat in de regio Aken geen bloei isvan
handel in drugs. .De drugsgebruikers
uit deze regio gaan wel regelmatig
naar Nederland," luidde het commen-
taar van een woordvoerder van het
ministerie.

Auto in brand
door vogelnest
KEER - De Fiat Ritmo van een inwo-
ner van Keer is gistermorgen in de
Limburgerstraat voor een deel door
brand vernield. De oorzaak lag bij een
nest dat een vogel in de voorafgaan-
de uren had -gebouwd onder de mo-
torkap. Toen de eigenaar kort voor
acht uur de auto wilde startte vatte het
nest vlam. Het vuur dat zich onder de
motorkap verspreidde werd door de
brandweer geblust.

Zwerver vluchtte
zonder succes
SCHIMMERT - De rijkspolitie van
Beek heeft een zwerver aangehou-
den, die tijdens een nachtelijke con-
trole in een gestolen auto trachtte te
ontkomen. Een politiepatrouille signa-
leerde de in Merkelbeek gestolen
Volkswagen Jetta woensdagnacht in
Schimmert. Toen de politiewagen
voor de verdachte wagen stopte gaf
de man gas en botste achtereenvol-
gens tegen een geparkeerde auto en
de politiewagen op. Toen ramde hij
een brievenbus en kwam in een tuin
aan de overzijde van de weg tot stil-
stand. De schade aan de wagens en
tuinen is door de capriolen aanzienlijk.

vaart op de laatste auto in de file. Door de klap botste
deze wagen op zijn voorganger. De Landgravenaar
werd met zeer ernstige verwondingen overgebrachtnaar
het De Weverziekenhuis. Van de drie bij de botsing be-
trokken auto's raakten twee zwaar beschadigd.

Foto: FRANS RADE



Maria van Zundert
en

Jacobus Scheeres
treden

heden vrijdag 15 mei
in het huwelijk om 10.00uur in

het stadhuis Heerlen en de
kerkelijke huwelijksinzegening
heeft plaatsom 11.30uur in de

Pancratiuskerk te Heerlen.
Poesje en Beertje kunt u

feliciteren op
Schoolstraat 16-18 Heerlen.

~"t I
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is plotseling van
ons heengegaan, voorzien van het h. oliesel, in
de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve man, broer,
onze zwager, oom en neef

Piet van Oyen
echtgenoot van

Gerry Wanders
Schaesberg: GJ. van Oyen-Wanders
Schaesberg: TheaPickée-Wanders

TheoPickée
Nicoleen John, Saskia en Mike
Mare en Suzanne
Roger en Marieta
en zijn zuster JoLindelauf-
van Oyen
Familie van Oyen
Familie Wanders

6371 VP Landgraaf, 13 mei 1992
Eynattenstraat 12
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 16 mei a.s. om 12.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg,
Veldstraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene heden vrijdag 15 mei om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is

Pickee Makelaardij bv
zaterdag 16 mei de gehele dag gesloten.

Landgraaf, Heerlenseweg 22.

Met grote verslagenheid vernamen wij het over-
lijden van onze zeer gewaardeerde oud-collega
en vriend

Piet v. Oyen
Wij wensen zijn echtgenote veel sterkte in deze
voor haar moeilijke tijden.
Op onze steun kan zij rekenen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid geven wij kennis van het
plotselinge heengaan van onze lieve tante An en
huisgenote, gesterkt door het sacrament der zie-
ken, in de leeftijdvan 67 jaar.

Annie Houben
In dankbare herinnering:

Valkenburg: mevr. C. Laheij
kinderen en
kleinkinderen Laheij

Kerkrade: Fam. Houben
Geleen: Fam. Dohmen

Valkenburg, 13 mei 1992
Prins Bernhardlaan 26, 6301 GV Valkenburg
Corr.adres: Walramplein 37
6301 DC Valkenburg
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op zaterdag 16 mei a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Valkenburg, waarna aansluitend de

I begrafenis zal plaatsvinden op de algemene be-
graafplaats Cauberg.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de

i avondmis van heden vrijdag 15 mei om 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Tante An is opgebaard in de rouwkapel van het
De Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 16.00 tot
17.00 uur.

Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons geweest is, delen wij u mede, dat
God tot Zich heeft genomen, op de leeftijd van
72 jaar, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Felix Zinken
echtgenootvan

M. Bindels
Heerlen: M. Zinken-Bindels

Marleen, Detlefen Patricia
alle overige familieleden

6418 ER Heerlen, 13 mei 1992
Bautscherweg 148
De crematieplechtigheid, in besloten familie-
kring, zal worden gehouden op zaterdag 16 mei
a.s. om 10.30uur in de aulavan het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 10.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

f
Heden hebben wij geheel onverwacht afscheid
moeten nemen van mijn inniggeliefde echtge-
noot, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, broer, zwager, oom en neef

Leo Austen
echtgenoot van

Tiny Bisschops
Hij overleed, voorzien van het sacrament der
zieken, in de leeftijd van 71 jaar.

De bedroefde familie:
*** Gulpen: Mevr. H. Austen-Bisschops

Landgraaf: Karin en Henk
Evelien

Kerkrade-West: Mary-Joséen Jo
Malou en Britt

Partij-Wittem: Léon en Margo
FamilieAusten
Familie Bisschops

6271 AC Gulpen, 13 mei 1992
Rijksweg 65
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 18 mei om 10.30 in de parochie-
kerk van St.-Petrus te Gulpen.
Aansluitend vindt de crematie plaats in het cre-
matorium te Imstenrade-Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt voor de zie-
lerust van Leo een h. mis opgedragen in boven-
genoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
„Sjalom", Hilleshagerweg 11,Mechelen-Wittem.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Met onsteltenis ontvingen wij het bericht van
het overlijden van onze oud-collega en mede-
oprichter van Drukkerij Deitz en Scheyen

Leo Austen
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote,
kinderen en kleinkinderen.
Moge de herinnering aan zijn opgeruimdheid en
hulpvaardigheid hen nu en in de toekomst
troosten en hen de kracht geven dit verlies te
dragen.
Hij ruste in vrede.

Familie P. Deitz
Familie H. Scheyen

Vaals, 13 mei 1992

Enige en algemene kennisgeving

t
Met droefheid geven wij kennis, dat heden ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, in de
leeftijd van 79 jaar, onze dierbare zus, schoon-
zus, tante en nicht

Hertha Habets-Lahaij
weduwe van

Lambert Habets
Familie Lahaij

Hoensbroek, 13 mei 1992
Nieuwstraat 73
Corr.adres: Adriaanstraat 2,
6432 HM Hoensbroek
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op maandag 18 mei om 13.00 uur in de
Kleine St. Jan aan de Markt in Hoensbroek,
waarna om 14.30 uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium in Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden in de h. mis van zaterdag om 19.00 uur
in de Grote St. Jan in Hoensbroek.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden vrijdag van
18.00 tot 19.00 uur en zondag van 14.00 tot 15.00
uur.

t
Een mens kan van alles van plan zijn,
maar de Heer bepaalt de loop van de
gebeurtenissen.

Groot is het verdriet dat wij, na een lange tijd
van hoop en vrees, toch nog zo onverwacht af-
scheid moesten nemen van mijn lieve man, on-
ze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Pierre Jean (Pie) Koch
* 23-6-1913 t 13-5-1992

weduwnaarvan

Netta Houdret
echtgenoot van

Elisabeth Koonen
E. Koch-Koonen
Kinderen en kleinkinderen
Familie Koch
Familie Houdret
Familie Koonen

6217 JS Maastricht, 13 mei 1992
Via Regia 12 C
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den maandag 18 mei a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Anna - Via Regia - Maas-
tricht, gevolgd door de bijzetting in het familie-
graf op het r.k. kerkhof aan de Tongerseweg.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
De avondmis ter intentie van de overledene zal
worden opgedragen zaterdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Bezoek Uitvaartcentrum Dielemans, Aesculaap-
straat 6 (Brusselsepoort) Maastricht dagelijks
van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn.
Hij wilde hier niet weg.
Hij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Hij wilde graag nog verder.

t Maar verloor dit gevecht.
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld
van dankbare herinneringen delen wij u mede,
dat heden in devrede van Christus, na voorzien
te zijn van de h. sacramenten ter zieken, in de
leeftijd van 58 jaarvan ons is heengegaan, mijn
lieve echtgenoot, mijn goede vader, broer, zwa-
ger, oom en neef

JefDelnoy
echtgenoot van

Maria Vluggen
Met liefde gedenken wij hem die goed voor ons
was.

De diepbedroefde familie:
Vijlen: Mevr. M.Delnoy-Vluggen
Vijlen: JoDelnoy

Familie Delnoy
Familie Vluggen

6294 AB Vijlen, 13 mei 1992
Pastorij weg 65
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 16 mei
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St. Marti-
nus te Vijlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leance.
Vrijdagavond is er om 18.45 uur rozenkransge-
bed in bovengenoemde kerk. Aansluitend zal de
overledene herdacht worden tijdens een eucha-
ristieviering.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
Sjalom, Hilleshagerweg, Mechelen.
Bezoekuur dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Stil is de pijn en het verdriet
dat niemand ziet.
Nog altijd is het moeilijk om de
leegte te aanvaarden die hij achterliet.
Maar mooi zijn de herinneringen die blijven.

12 mei is het eenjaar geleden dat wij plotseling
afscheid moesten nemen van mijn zorgzame
man, goede vader en schoonvader, lieve groot-
en overgrootvader

Juup Fröls
De plechtige eerste jaardienst zal worden ge-
houden op zaterdag 16 mei a:S. om 19.00 uur in
de H. Theresia Don Boscokerk te Lauradorp.
Deze mis zal worden opgeluisterd door het
ouderenkoor Ons Genoegen.

Mevrouw Hannie Fröls-Boss
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Landgraaf, mei 1992

De grote belangstelling, devele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa

Gerhard van Schijndel
hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat hij door zovelen werd geacht, hebben
ons gesterkt dit verlies te dragen.

H. van Schijndel-Smeets
kinderen en kleinkinderen

Valkenburg, mei 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 17 mei a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk St. Nicolaas en Barbara te Valken-
burg.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de cre-
matie van mijn lieve man, vader en opa

Wen Gorissen
betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan Afd. 2 Ham-
boskliniek Kerkrade.

Mevr. A.C. Gorissen-Stalman
kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den a.s. zaterdag 16 mei om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Martinus te Spekholzerheide.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, delen wij u mede dat God heden
tot Zich genomen heeft, in de leeftijd van 69
jaar, voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve
man, onze vader, schoonvader, opa, zwager,
oom en neef

Frans Lienaerts
echtgenootvan

Truia Blonden
Puth: T. Lienaerts-Blonden

Spaubeek: Karel enPauline
Schinnen: Chritiën
Oirsbeek: Annemie en Jan
Schinnen: Jan en Francien

Sittard: Marlies en Jan
Sittard: Bertha en Laurens

Schinnen: Anita en Jos
Geleen: Lilian en Wil

en alzijn kleinkinderen
FamilieLienaerts
Familie Blonden

6155 LC Puth, 12 mei 1992
M.L. Kingstraat 9
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op zaterdag 16 mei om
10.30 uur in de parochiekerk H.H. Dionysius en
Odilia te Sweikhuizen.
Er is geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Prins Maurits-
laan 5 te Beek.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

Dankbetuiging
Afscheid nemen van iemand die je lief is,
is zwaar, het zal lang duren voor de pijn
afneemt.

De overvolle kerk, de plechtige eucharistievie-
ring, de vele bloemen, de prachtige gezangen,
de talloze schriftelijke en persoonlijke blijken
van medeleven van familie, vrienden en colle-
ga's na het overlijden van mijn lieve man, onze
vader en schoonvader

Hub van Kessel
waren voor ons hartverwarmend en een grote
steun.
Wij betuigen u allen hiervoor onze oprechte
dank.

Netty van Kessel-Gerards
René - Tanja
Harald -Diana

Wijnandsrade, mei 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 17 mei 1992 om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Stephanus te Wijnandsra-
de.

Daar het mij onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die ik mocht ontvangen bij de begrafenis
van mijn lieve echtgenoot en vader

Wiel Jagers
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Thea Jagers-Dielemans
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 16 mei om 19.00 uur in de parochie-
kerk Maria Hulp der Christenen te Nieuwenha-
gen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven diewij mochten ondervinden bij het overlij-
den, de uitvaart en de crematie van mijn lieve
man, onze vader en opa

Math. van Nunen
betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Mevr. M.P.van Nunen-Prop
kinderen en kleinkinderen ,

Brunssum, mei 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 17 mei a.s. om 10.00 uur in de dekenale
kerk St. Gregorius de Grote te Brunssum.

Met grote verslagenheid en droefheid W
wij kennisgenomen van het overlijden vaJ
secretaris de heer

L.F.H, van Helder
In hem verliezen wij een sociaal bewog' [~^«
bekwame bestuurder, die gedurende vele . "aktief was in de Sociale Volkshuisvesting' -4
Zijn betrokkenheid en inzet zullen wij in; 'bare herinnering houden.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderer.
sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Namens de Woningvereniging„Sustef"
HetDagelijks Bestuur —___
M.I.M.Loefen, voorzitter a .
J.M.H. Baltis, penningmeester _~ft^k-

_fi a
-*'s u

Met verslagenheid namen wij kennis va' t fil
overlijden van onze oud-directeur de heer ie r

L.F.H, van HeldenS.'
deZijn betrokkenheid bij het volkshuisvesting,

beuren zullen wij in herinnering houden. i> 'Wij wensen zijn echtgenote en kinderen^,
sterkte in deze moeilijke tijd.

il lïi;
Namens het Bestuur van"^:,.
Woningvereniging 'Geleet
Voorzitter, J.W. Schepers cn>
Secretaris, drs. M.J. Geur^Uv

** 'CC€
Wij zijn verslagen door het plotselinge oV _\J(
den van onze oud-directeur de heer r_ it

L.F.H, van Helden^
Zijn inbreng heeft wezenlijk bijgedragen aa, sterontwikkeling van onze organisatie. Itlfe
Onze gedachten gaan uit naar de nabestaan aasj
die wij alle kracht voor de toekomst toewen3

Directie en medewerkers *>
Woningvereniging„Gele* t

Met leedwezen vernamen wij het plots^ v^,overlijden van onze zeer gewaardeerde colt' j u

D. Bormans £_
laar

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. _n
Bestuur, direktie en medewerker^Maastrichtse Toeleveringsbedrijv']Oo_

Met droefheid geven wij kennis van het pi" »g
ling overlijdenvan een lid van ons damesco''

Annie Roberts-Co* £)
Haar inzet voor onze vereniging moet voor ot|
allen een blijvende herinnering zijn.

Bestuur, erevoorzitter, eredirigent, .
erebestuur, dirigent, damescomité en le* e|
van de fanfare St.-Joseph Merkelbeek )g

Merkelbeek, 15 mei 1992 is
____________________________________________M_en
I "^fr.

De eerste jaardienst voor mijn echtgenoot 'f.
der, schoonvader en opa *r

Gerard J.H. Roebroe'.
zal worden gehouden op zondag 17 mei a.S'
10.30 uur in de parochiekerk van de H. R^Vi
gius te Slenaken. h

Chr. Roebroek-Souren
kinderen en kleinkindei*

4*
i _)

tHermien van Huizen, 46 jaar, echtgenote
Hans Gehrkens, Nassaustraat 66, 6043 ED B° frmond. De plechtige uitvaartdienst zal worden

houden op zaterdag 16 mei 1992 om 11.00 uur"1

H. Hartkerk te Roermond.

tFrits Rutten, 90 jaar, echtgenoot van Ï*J
Smets, Pollaertstraat 6, app. 1, 6041 GC R'TÊ

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden I
houden op zaterdag 16 mci 1992 om 11.00 uur i"
O.L. Vrouw Munsterkerk te Roermond.

Jt Joseph Peters, 87 jaar, weduwnaar van MeC^dis Zeuren, Hoeve Munnichsbos 1, 6077 *
St.Odilienberg. De plechtige uitvaartdienst
worden gehoudenop zaterdag 16 mei om 11.0" (
in de Basiliek van de H.H. Wiro, PlechelmuS
Otgerus te St.Odilienberg.

tPiet Hendriks, 82 jaar, echtgenoot van N{*
Helena Meewis, Bisschopsweg 2, 6093 AA H*

huysen. De plechtige uitvaartdienst zal v/of
gehouden op zaterdag 16 mei 1992 om 10.30
de H. Nicolaaskerk te Heythuysen.

" 1<tJo de Leeuw, 97 jaar, weduwnaar van Mia,
overs, Vogelsbleek 130, 6001 BG Weert.

adres: Christinalaan 29, 6006 CJ Weert. De pk* i
ge crematie zal worden gehouden op zaterdag
mei 1992 om 10.30 uur in het crematorium te "
ze, Somerenseweg 120.

t Har ie Meuwissen, 81 jaar, echtgenootvan M ,
van Heel, Annendaalderweg 97, 6105 AS M3^Hoop. De plechtige uitvaartdienst zal worden

houden op zaterdag 16 mei 1992 om 11.00 uur]fj
parochiekerk van de Moeder der Hoop te M3*
Hoop. .

Wij bedanken u allen voor het medeleven, ondervonden bij het over-
lijden en de begrafenis van onze moeder, grootmoeder en overgroot-
moeder

Maria Duisings
Uw medeleven was een grote steun voor ons.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 24 mei
a.s. om 11.00 uur in de Grote St. Jan te Hoensbroek.

Wij willen iedereen bedanken die op welke wijze dan ook medeleven
heeft betoond bij het overlijden en de crematie van onze lieve moe-
der en oma

Maria Scheren-Lejeune
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 16 mei om
19.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Terwinselen.
Kerkrade, mei 1992

Slechts korte tijd hebben wij in ons midden mogen hebben ons toe-
gewijd bestuurslid V

drs. Hans Evers j
wiens overlijden wij met verslagenheid vernamen.
Zijn warm hart voor de noden van de minderbedeelden zijn voor or»
kenmerkend geweest voor deze goede man.
Moge ook de herinnering aan dit dienstbaar leven een steun blijve
voor zijn echtgenote en kinderen.

Bestuur Stichting Steunfonds St.-Josepll

■^—■■——^—^ 11 _r_<„
t Pieter Colaris, oud

74 jaar, echtgenoot
van Theresia Hendrix.
6226 EV Scharn-Maa-
stricht, Adelbert van
Scharnlaan P-7. De
eucharistieviering zal
gehouden worden op
zaterdag 16 mei om
10.30 in de parochie-
kerk van de H. Anto-
nius van Padua te I
Scharn-Maastricht. Er I
is geen condoleren.

|jD „'t PINTjt
y.%, Mechele*

is nog ft_____f___%___w_i GESLOTENjpj Sfa Si t/m 21 mei
lEltiy I Vanaf 22 mei staan

__^M____B___F wij weer voor u kl»/

///oekomteen o*eta////staansponsors voorzi/nrec/ame-campagne? ,g|| mit^^^
L m^^mm^^^m ------ _ „„,,„„,„„„,,„.,.„ w .M1......U.U...U.U.1....... ■ .—--, —— Verhoog de werkingvcm

Bel Cebuco 020-6242316 en informeer naar het effect van Co-adverteren uw reclaraegulden
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'Historisch' moment

schrijven, waarbij de onderne-
ming die zo de opdracht krijgt, de
'concurrenten' als wederdienst
een fors bedrag betaalt). Ruim ze-
ven ton belastinggeld dus.

lef —:
[■ Von onze rtv-redactie

J^ASTRICHT - FilmNet wiljP activiteiten in Limburg
jj. uitbreiden. Daartoe gaat
"rlp * ~ vooralsnog voor
l , baanden - een samen-

r\_7klnësverband aan met TVzet. Op deze kabelkrant, die
nlrnh m.eeste plaatsen van

I] is te ontvangen, gaat
„jJ^Net haar 'Juni Filmfesti-r Propageren. Door volgen-
_h^iaand maar liefst 356 ver"

'% ende speelfilms te verto-
|f > wil de organisatie veelTUw_ betalende tv-abonneesTn?n te halen. Bij gebleken
J^es wil filmNet ook eldersT Nederland met kabelkran-'' >n zee gaan.

PR. Bisschop, algemeen direc-
i ster n FilmNet Nederland, sprak

in.f<_en op een gezamenlijke pers-
I aa_"entie met TV Gazet in heti trichtse Café Dinner 'DeAnde-

" ?e er^' over 'een uniek project.
\ t^lllen de effectiviteit aantonen. h

e televisie-media, die elkaar
!_m Produkten op lokaal ni-
is, , Saan ondersteunen," aldus

'■ n_°P: Tijdens het 'Juni Filmfes-
'[ ü

kr _gen de abonnees van het
lte t

rs tv-kanaal FilmNet dagelijks
KCe uur ?en n'euwe film enherhalingen. Doorgaans zijn

en n maand zon 150 films te

f ij' e abonnee, die in het bezit
Qr

en decoder moet zijn, betaalt
lde een maandabonnement 50,95

Beweging
■ stin T " * weekeinde komt TV Ga-
eei_ ook met 'bewegende

i_n ~eri'- Directeur Wim Claessen
ipj lgde gisteren aan dat het voor-
_rtit°im een experiment gaat. „On-

ti_k ede tekst en achtergrondmu-
-6 _h'a' Van Sky Radi°) komen via
ie to, '°P dezelfdewijze als totnu-
_jk de kijker. „Wij zijn in eerste
eldhi een kijkmedium. Elk uit-
,Vat{°kje van twintig minuten

'ro bIJ TV Gazet ongeveer vijftien
er, ri nt reclame," zo voegde Claes-uaar nog aan toe.

ü-anf __ de Nederlandse Kabel-
s deed Dick Ales' werk-

Vegp bij bet uitgeversconcern
_iecj jer{Tijl, nog een verrassende
üge "ding. Dit najaar komt er een
' _r (met kopstations)py G

alle kabelkranten in ons land.
)rUik3Zet za' 'n Limburg ook ge-

malcen van deze 'achter-
de j^gV^Uziek', waarbij reclame via
t.^ mogelijk synchroon zal lo-
_r^g et het beeld. Men ziet dan

ie _.- r, af van geluid en bijbehoren-
eciame van Sky Radio.

Geval Emmaweg staat niet op zichzelf
De FIOD was al op

bezoek in Brunssum

commentaar Onthullingen
De gemiddelde inwonervan
deze provincie weet langza-
merhand niet meer waar hij
aan toe is. Wie is er nog te
vertrouwen in Limburg en
wie niet is zijn begrijpelijke -
en veelgehoorde — reactie
na onthullingen in de regio-
nale pers, die er niet om lie-
gen. In korte tijd kwam een
aantal onwelriekende af-

iaires aan het daglicht, die de SBDI-zaak uit het begin van de jaren
tachtig ver in de schaduw dreigen te stellen.
Om het geheugen op te frissen lopen we even een recent rijtje
langs: de opzetgeldaffaire in Meerssen, met goedvindenvan Justi-
tie afgehandeld via een schikking; de zaak rond aannemer Baars
in Klimmen, nu in handen van deRijksrecherche; de merkwaardige
gang van zaken rond grondtransacties voor de vuilstort in Land-
graaf, waar mogelijk dooreen projectontwikkelaar handig gebruik
is gemaakt van voorkennis; de Geleendal-affaire, in welke zaak
tegenover de rechter-commissaris nogal tegenstrijdige verklarin-
gen zijn uitgesproken, die rieken naar meineed en last but not
least, de donderdag aan het licht gekomen zaak rond de opzetgel-
den bij de aanleg van de Emmaweg in Brunssum.
De meeste zaken zijn onthuld door journalisten, onder meer in
dienst van deze krant. Daar is lang en intensief speurwerk voor
nodig, waaraan vaak geruchten, die de ronde doen, ten grond-
slag liggen. Voor de media is in dit verband dus duidelijk een be-
langrijke rol weggelegd, zeker als Justitie in gebreke blijft. Met
name dagbladenkrijgen nogal eens materiaal toegespeeld, waar-
uit blijkt dat lang niet alles wat ondernemers, bestuurders, ambte-
naren en politici doen, door de beugel kan. Op grond daarvan
plegen journalisten onderzoek, waarbij wordt gekeken of er inder-
daad twijfels zijn aan een correcte gang van zaken. Mochten er
redenen zijn om aan te nemen dat er dingen niet in de haak zijn,
dan heeft een krant de plicht om de gemeenschap daarvan op de
hoogte te brengen, zijn lezers te informeren. Vaak wordt dat door
de betrokkenen niet altijd in dank afgenomen en krijgt de krant de
schuld van alles dat verkeerd gaat. Met andere woorden, de
boodschapper dreigt weer eens te worden vermoord. Dat is een
onjuiste voorstelling van zaken. Immers, het gaat niet om de bood-
schapperj-maar om de boodschap die wordt overgebracht. Het
algemeen belang is er mee gediend dat de burger zo goed en
volledig mogelijk wordt geïnformeerd over de gang van zaken in
zijn omgeving, ook als dat bestuurders of anderen op dat moment
minder welgevallig is.

Het ziet er naar uit dat de al aangehaalde duistere affaires nog
slechts het puntje van het topje van de ijsberg vormen van datgene
wat er in deze provincie werkelijk aan de hand is. Velen, en niet
de minsten in Limburg, lijken forse porties boter op hun hoofd te
hebben. Er is onomstotelijk aangetoond dat er lijnen zijn tussen de
provinciale politiek en de bouwwereld, om niet te spreken van een
kwalijke liefdesrelatie. Dergelijke relaties zijn in een rechtsstaat niet
te tolereren, maar ze lijken desalniettemin steeds frekwenter voor
te komen. Justitie zal hard tegen deze misstanden moeten optre-
den, harder dan tot op heden het geval is geweest. Hier liggen
taken voor de Rijksrecherche en de Fiscale Inlichtingen en Opspo-
ringsdienst. Misschien moet de Rijksrecherche voorlopig in Zuid-
Limburg maar in een semi-permanent bijkantoor worden geves-
tigd. Je houdt trouwens je hartvast als de regering de zogenaam-
de sociale vernieuwing nog verder zal doorzetten. Dan worden
steeds meer bevoegdheden door de centrale overheid overgedra-
gen aan de lagere overheden, de gemeenten. Dat werkt de kans
op fraude, handjeklap en vriendjespolitiek nog meer in de hand
dan nu al het geval is. PS.

Terughoudende reacties

Het opzetgeld werd verrekend uit
de 1,6 miljoen gulden die Jaarts-
veld kreeg voor de aanleg van de
tweede fase van de Emmaweg.
Voor dat stukje weg werd volgens
ingewijden veel en veel te veel ge-
rekend. Saillant detail: bij de
tweede fase van de Emmaweg,
waar geen provinciale subsidie
aan te pas kwam, bleef de gebrui-
kelijke gemeentelijke nabereke-
ning van de kosten achterwege.

DOOR JAN HENSELS
ENTHEOSNIEKERS

nog nooit eerder een werk mogen
uitvoeren in Brunssum.

Vervolg van pagina 1

'TV Gazet in
overtreding'

] I achtergrond ]
Die twee personen waren oud-
wethouder Koos Krocké (toen
CDA, nu Brunssumse Christen

De beidePvdA-bestuurders Hoog-
land en Van Dijk, dikke maten,
bepaalden in hoge mate zelf welke
ondernemer een bepaald werk
mocht uitvoeren. Het College van
B en W van Brunssum beslist
daarover, al kan de directeur
openbare werken wel voorstellen

mogelijke betalingen - steekpen-
ningen - van bedrijven aan twee
'nauw aan ons gelieerde perso-
nen', zoals Hoogland het enige tijd
geleden formuleerde. „We konden
de FIOD niet helpen", zegt de
oud-burgemeester.

Van een intern onderzoek verwacht
hij weinig heil. De oppositiefracties
Lijst Palmen, PAK en Lijst Horse-
lenberg komen vandaag met een
definitief, gemeenschappelijk,
standpunt naar buiten. Hoogland
weigerde dinsdag commentaar en
was de afgelopen dagen evenals
Van Dijk onbereikbaar. Vissers We-
genbouw en Aannemersbedrijf in
Maastricht ontkende gisteren opzet-
geld te hebben ontvangen van
Jaartsveld.

BRUNSSUM - Een tikfout in
de berekeningen. Zo ver-
klaarde oud-wethouder John
van Dijk van Brunssum in-
dertijd het aanvullend kre-
diet van ruim 100.000 gulden
dat het College van B en W
begin 1988 onnodig vroeg
voor het verkeersproject
Boschstraat/Hoogenbosch-
weg (aanleg fietspad, recon-
structie kruispunt). Het aan-
vullend krediet werd schie-
lijk weer ingetrokken nadat
aannemers/wegenbouwers
die het werk wilden uitvoe-
ren, toch binnen het oor-
spronkelijke budget van
185.000 gulden bleken te
kunnen werken.

De CDA-fractie in de raad uitte
forse kritiek op de gang van za-
ken. Toenmalig fractievoorzitter
Jo Palmen liet doorschemeren dat
het college in deze zaak iets te ver-
bergen moest hebben omdat Van
Dijk de 'misrekening' niet con-
creet wilde toelichten.

Dit voorbeeld geeft goed aan dat
het geval Emmaweg niet op zich-
zelf staat. Bij de praktijk van het
aanbestedingsbeleid in Brunssum
worden al jarenlang grote vraagte-
kens geplaatst. Zo is ook de FIOD
(Fiscale Inlichtingen en Opspo-
ringsdienst) eind 1990, begin 1991
op bezoek geweest in Brunssum.

Nadat CDAer Palmen tijdens de
behandeling in de raad op 6 de-
cember 1988 op aanscherping van
de nota had aangedrongen - „Er
moet worden voorkomen dat mid-
delen worden verspild, onbevoeg-
den zich met de gunning gaan
bemoeien, het handelen van be-
stuurders buiten de openbaarheid
geschiedt en dat controle onmoge-
lijk wordt", zei het raadslid veel-
betekenend - nam Hoogland het
voorstel zonder veel moeite 'ter
verbetering' terug.

De onvrede in delen van de raad
over het aanbestedingsbeleid in
de praktijk en de levende vermoe-
dens dat er bij onder andere de
Emmaweg opzetgeld in het geding
was, leidde uiteindelijk toch tot
een gemeentelijke nota uit april
1988 waarin het hoofdstuk aanbe-
stedingen formeel werd geregeld.
Het bestedingsbeleid in algemene
zin zou door de raad worden vast-
gesteld, de regels voor de aanbe-
stedingsprocedure werden vastge-
legd.rtv-redactie

S^-STRICHT - Het Commis-
in !?■f" voor de Media (CvdM)
zet lversum vindt dat TV Ga"
Over+n Limburg de mediawet
k_nt edt wanneer deze kabel-
be. ih oVergaat tot 'bewegende
heer _?"'' Dat is verboden. De
liet e p van dit secretariaat
dat °isteren desgevraagd weten
sch. V)°°r de wetgever onder-
'groe'K Wordt gemaakt tussen
stHst elden' (opeenvolgende
BenH^de Plaaties) en 'bewe-
die®.f^lden', zoals TV Gazet
beelri Drengen. „Bewegende
den , -. m°gen niet, groeibeel-
echte '" aldusKip- "We willen
rn 0e !".. met vooruitlopen op
Lirnh ontwikkelingen in
Dog iUrg' daarvoor is het nu
alle . Vr°eg- Maar we houden
ten 7, Wel nauwlettend in de ga-

Daarvan is het nooit meer geko-
men. De nota verdween in een la,
om voor enige jaren aan de aan-
dacht te ontsnappen.

Van Ham
BRUNSSUM - Niet Gijs van
Ham uit Landgraaf, zoals deze
krant gisteren berichtte in een
nieuwsverhaal over de opzet-
geldenaffaire rond de Emma-
weg in Brunssum, maar zijn
zoon T. van Ham maakte medio
jaren tachtig deel uit van de di-
rectie van Wegenbouw Ooste-
lijke Mijnstreek (WBO).

BRUNSSUM - Advocatenkantoor
Muurmans in Maastricht en VB Ac-
countants moeten de juistheid van
deze berichten gaan verifiëren, al-
dus burgemeester Henk Riem van
Brunssum gisteravond. In eerste in-
stantie zullen alléén de gemeentelij-
ke dossiers worden bestudeerd.
Vooralsnog worden geen personen
gehoord. Het onderzoek heeft zowel
een cijfermatig als ëen juridischka-
rakter. Riem wil snel duidelijkheid
in deze affaire. Indien Muurmans en
VB Accountants de klus niet op
korte termijn kunnen klaren, zal
Brunssum andere bureaus inscha-
kelen. De gemeente zal ook zelf de
dossiers over de Emmaweg bestu-
deren. De meeste fracties reageren
vooralsnog terughoudend op de
onthullingen. Fractievoorzitter J.
Krocké wil niet telefonisch reage-
ren. Coalitiefractie Borger moet
zich nog over de zaak beraden alvo-
rens een officieel standpunt in te
kunnen nemen.
Zijn collega A. van Bergen van de
coaltiepartij PvdA reageert zeer af-
gemeten. „Ik weet er niets van.
Geenreactie." Fractievoorzitter Van
der Zwaard-Borger van coalitiepar-
tij D66 was gistermiddag niet be-
reikbaar voor commentaar. Een
officieel CDA-standpunt is er nog
niet, al kan woordvoerder Tjeerd de
Graaf zich voorlopig vinden in de
eerste reactie van burgemeester
Riem, waarin deze pleitte voor een
intern onderzoek.

Paul van Betuw (PAK) meent dat
waarschijnlijk alleen een justitieel
onderzoek de onderste steen boven
kan krijgen in de Emmaweg-affaire.

ASPERGES!
ie kwaliteit, / ,^^|limr^
kersvers van de V _^N^Lv^?tMG/
Limburgse en // \T^^xs^^Oost-BrabantseU SB|s&*?\ *vScs_S2l>^
velden- __ n_f#^_SP^ J

/l '" JL*jM OP = OP! ’ fperkilo ■ W max. 3 kilo
in alle winkels van

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

De FIOD informeerde bij burge-
meester Louw Hoogland naar

De meeste werken worden in
Brunssum onderhands (enkele on-
dernemers wordt uitgenodigd in
te schrijven) of enkelvoudig (één
ondernemer wordt uitgenodigd)
aanbesteed. Negentig procent van
de uit te voeren werken komt bij
plaatselijke ondernemers terecht,
zo blijkt verder uit de studie.
Een vastgesteld aanbestedingsbe-
leid heeft de gemeente niet. Dat
gaf Hoogland en Van Dijk, sinds
kort burgemeester van Vaals, veel
vrijheid zaken op hun manier te
regelen. Bij de Emmaweg, waar-
voor ook de FIOD belangstelling
had, kon Hoogland WBO en Baars
BV na het afsluiten van de in-
schrijftermijn nog toevoegen aan
het rijtje van kandidaat-uitvoer-
ders. Met medeweten van beide
PvdA-bestuurders betaalde de uit-
voerende wegenbouwer Jaarts-
veld in totaal 750.000 gulden op-
zetgeld (de bedrijven spreken
vooraf af wie als laagste mag in-

Democraten) en een voormalige
hoge ambtenaar. Zij werden bei-
den door de FIOD verhoord.Kroc-
ké, van 1982 tot 1986 verantwoor-
delijk voor het aanbestedingsbe-
leid, ontkent echter met kracht
met de FIOD te maken te hebben
gehad. Het oriënterende FlOD-
onderzoek kreeg in ieder geval
geen vervolg.

Een ambtenaar zegt ook niet te
geloven dat in Brunssum met
„pakken geld wordt geslingerd."
Hij denkt eerder aan een uit de
hand gelopen sponsorbeleid. Be-
drijven worden min of meer ge-
prest evenementen als het OLS en
de Parade financieel te steunen
om niet uit de boot te vallen als de
gemeente werk heeft te verdelen.
„Zon cultuur heerst hier." De
ambtenaar spreekt dan vooral
over de periode Hoogland/Van
Dijk.

Zo kreeg een ambtenaar vorig jaar
van Van Dijk te horen dat een be-
paalde opdracht naar Wegenbouw
Oostelijke Mijnstreek (WBO) ging,
aldus merkt het raadslid Paul van
Betuw (PAK) op. Kort tevoren
had WBO het OLS flink gespon-
sord, zegt het raadslid. WBO had

Plaatselijk

doen, staat vermeld in een studie
van mr H. Nijholt uit 1987 naar
het Aanbestedingsbeleid en aan-
bestedingspraktijk in de Euregio.

Officiersorde voor
ziekenhuisdirecteur
HEERLEN - Directeur G. Kroon van het Heerlense De Weverzie-
kenhuis heeft gistermiddag uit handen van burgemeester Piet van
Zeil van Heerlen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Kroon
werd benoemd tot Officier in de orde van de Oranje-Nassau.

(ADVERTENTIE)

e&Cditudre
bondag

%Xet-restaurant
Prinses Juüanaèiedt

zijngasten een
Zotu^kmdk"enifuffet"

VOnvijf gangenvan
"°°£ culinairniveau,

Perfectgeserveenf
vanaf1230 uurin

Sezetiïge sfeervooreen
VrlfsvanfSO,-

-vatirßijwjnm mokka
inbegrepen zijn.

°°Treservering êeCtu:
04406-12244

€»Pf 'hsgs Juliana

Kroon neemt per 1 junivan dit jaar afscheid als voorzitter vah de di-
rectie van de stichting Gezondheidszorg Oostelijk Zuid-Limburg,
waar het Heerlense ziekenhuis, maar ook het St. Gregorius-zieken-
huis in Brunssum en het Verpleeghuis Schuttershof in Brunssum,
onder vallen. Kroon wordt in dezelfde maand zestig jaar.

Voordat hij naar Heerlen kwam, was hij werkzaam als directeur vande Rijkspsychiatrische inrichting, later het ziekenhuis De GroteBeek in Eindhoven. Van 1966 tot 1978 was hij werkzaam bij de Stich-
ting Katholieke Leergangen in Tilburg, eerst als secretaris van Cura-
toren, later als voorzitter van het bestuurscollege. In het maatschap-
pelijk leven heeft hij ook een groot aantal functies vervuld.

" In het personeelsrestaurant van het De Weverziekenhuis
ontving directeur G. Kroon, in gezelschap van zijn vrouw,
gistermiddag de versierselen als Officier in de orde van
Oranje-Nassau Foto: FRANS RADE
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" Gedeputeerde Piet Hilhorst knipt het lint door bij de officiële ingebruikname van de Emmaweg op 4 november 1987.
Rechts naast hem burgemeesterLouw Hoogland. Archieffoto: DRIES LINSSEN
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Limburgse kabelkrant komt met 'bewegende beelden'

FilmNet samen met TV Gazet
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koemelk werd opgenomen en via
die voeding ondermeer in moeder-
melk.

AMSTERDAM - Uit onderzoek
blijkt dat zuigelingen die vóór de
geboorte in de baarmoeder met dio-
xine in aanraking kwamen, een
afwijking hebben in de stofwisse-
ling van de schildklierhormonen.
Meer onderzoek zal moeten uitwij-
zen of op latere leeftijd neurologi-
sche afwijkingen te vrezen zijn
en/of schade aan inwendige orga-
nen is ontstaan.

Zijn rechterhand, de Roer-
mondse advocaat S. zou giste-
ren ook moeten verschijnen
voor de meervoudige kamer,
maar de officier van justitie
heeft S. onlangs een transactie
aangeboden, waardoor de dag-
vaarding op het laatste mo-
ment werd ingetrokken. S.
betaalt een schikking van 7500
gulden.

ROERMOND - Het knoeien
met facturen om ze pasklaar te
maken voor subsidie-aanvra-
gen kan een vijftigjarige eco-
noom uit Reuver duur komen
te staan. De Roermondse offi-
cier van justitie Van den Hark
eiste gisteren een gevangenis-
straf van tien maanden, waar-
van drie voorwaardelijk, met
een proeftijd van twee jaar.

De man word er van verdacht
in 1990 ongeveer tien procent
van de subsidie-aanvragen
voorzien te hebben van 'aange-
paste' rekeningen. Die rekenin-
gen waren nodig om "in aan-
merking te komen voor de
subsidies in het kader van een
innovatieregeling van de over-
heid. Het totale bedrag waar-
voor subsidie werd aange-
vraagd met foute facturen door
de verdachte is 928.000 gulden.

Aan subsidie werd uiteindelijk
door de betreffende instanties
109.000 gulden uitgekeerd. De
verdachte rekende voor zijn

Vraagtekens
Volgens Koppe zetten de resultaten
van het Zaanse onderzoek vraagte-
kens bij de huidige maatstaven voor
dagelijkse inneming van dioxine.
Die zouden met een factor tien moe-
ten dalen. De Wereldgezondheids-
organisatie heeft juist voor verho-
ging gepleit, maar kent deze gege-
vens nog niet.

werkzaamheden 20 procent
van het verkregen geld.

De subsidieformulieren wer-
den vaak blanco door iemand
van een bedrijf ondertekend.

De verdachte regelde de zaak
verder, zo ook het 'aanpassen'
van de rekeningen als bleek
dat de originelen niet voldoen-
de waren voor een subsidie. In
veel gevallen ontvingen bedrij-
ven dan een kopie van de aan-
vraag op het moment dat het
origineel al naar de uitkerings-
instanties was verstuurd.

Prof. JannaKoppe, hoogleraar neo-
natalogie in het Academisch Me-
disch Centrum Amsterdam, maakte
gisteren op een congres de resulta-
ten bekend van onderzoeknaar dio-
xine. Sinds 1990 hebben het AMC
en het Zaanse streekziekenhuis De
Heel moeders en baby's uit de
Zaanstreek onderzocht.

Schildklierhormonen spelen onder-
meer een belangrijke rol bij de ont-
wikkeling van hersenen. Ondanks
de hormoonafwijkingen vonden de
onderzoekers geen neurologische
stoornissen bij baby's van een half
jaar oud.

De laatste jaren heerst nogal onrust
over het gevaar van dioxine. Zo
bleek tijdens de zogeheten Licke-
baert-affaire (een gebied tussen
Vlaardingen en Maassluis) in 1989
dat dioxine via afvalverbranding in

Bij het onderzoek van AMC en De
Heel werden de moeders verdeeld
over twee groepen op basis van de
hoeveelheid dioxine in hun melk.
Bij kinderen van de hoge dioxine-
groep bleek de werking van het
schildklierhormoon geremd. De
zuigeling reageert door extra hor-
moon aan te maken om het tekort te
compenseren.

Volgens Koppe schuilt het gevaar
overigens niet zozeer in de dioxine
die het kind via de melk binnen-
krijgt. Vooral blootstelling aan de
giftige stof tijdens de zwangerschap
is schadelijk. De hoogleraar blijft,
zo stelde zij, voorstander van borst-
voeding boven flesvoeding.

VVD-jongeren laken
uitspraken Bolkestein

DEN HAAG - De liberale jongeren-
organisatie JOVD heeft scherpe kri-
tiek op de uitlatingen van WD-lei-
der Bolkestein over polygamie
onder minderheden. De JOVD
vindt dat Bolkestein de minderhe-
den in een negatief daglicht plaatst.
„Hij gaat uit van christelijke nor-
men en zet zich daarbij af tegen
niet-Westerse culturen." Ook ande-
re politieke partijen veroordelen
Bolkesteins opmerkingen krachtig.

kunnen doen op gezinshereniging
voor hun diverse echtgenotes. Daar-
mee zou volgens Bolkestein een
grens worden overschreden die aan
een multiculturele samenleving
moet worden gesteld.
De JOVD meent dat er geen wette-
lijke beperkingen zouden moeten
worden gesteld aan het aantal hu-
welijkspartners. „Het verbieden
van polygamie is een beperking van
de individuele vrijheden die vol-
gens de liberale principes niet toe-
laatbaar is. Wetgeving gebaseerd op
een christelijke moraal past niet in
een multiculturele samenleving.
Bolkestein slaat de plank mis", al-
dus de JOVD.

De WD-leider waarschuwde
woensdag tegen een ontwikkeling,
waarbij mannen uit etnische min-
derheden die met meerdere vrou-
wen getrouwd zijn een beroep

Minister bezocht
Luikse politie

LUIK - De Waalse gewestminister
Mathot heeft gisteren een onder-
houd gehad met de vakbondsverte-
genwoordigers van de Luikse poli-
tie. Mathot meent dat de kloof
tussen de diverse standpunten niet
onoverbrugbaar is. Dit weekeinde
en begin volgende week volgen nog
onderhandelingen.

PvdA-kamerlid Apostolou wijst
erop dat de Nederlandse wetgeving
slechts een huwelijk met éénvrouw
toestaat. Hij voert aan dat er nie-
mand uit kringen van migrantenor-
ganisaties ooit heeft gepleit voor
verandering van de regels met be-
trekking tot polygamie.
Groen Links-fractievoorzitter me-
vrouw Beckers is uiterst geïrriteerd
over de uitlatingen van Bolkestein.
Ook zij spreekt van stemmingmake-
rij. „Bolkestein moet nu maar eens
ophouden met zijn ongecontroleer-
de uitspraken richting allochtonen.
Het gaat hier om een zeer delicate
kwestie waarvan je mag verwach-
ten dat uitspraken op realiteit be-
rusten", vindt Beckers.
Ook D66-woordvoerster mevrouw
Groenman heeft geen goed woord
over voor Bolkesteins opstelling.
Volgens haar speelt de WD-fractie-
voorzitter in op vooroordelen die bij
een grote groep mensen bestaan.

Intussen hebben de stakende Luik-
se agenten een steunbezoek gekre-
gen van honderd agenten uit het
hele land. Negen hongerstakende
agenten liggen momenteel in het
ziekenhuis. Vier agenten, die een
ziekenhuisopname weigerden, zijn
op doktersbevel naar huis gestuurd.
Ze zijn onmiddellijk vervangen
door andere hongerstakers.

Een jaar
hoger onderwijs

voor ouderen

Noodtoestand in
Azerbajdzjan

MAASTRICHT - In het Gouverne-
ment heeft de organisatie Hoger
onderwijs voor ouderen HOVO gis-
teren haar eenjarig bestaan gevierd.
HOVO is een sector van het Lim-
burgse samenwerkingsverband
voor senioreneducatie, dat voor het
opzetten van onderwijs voor oude-
ren een subsidie krijgt van de pro-
vincie.

In HOVO werken de drie Limburg-
se universiteiten (RL, Ou en UTP)
en de zes hogescholen in Sittard,
Heerlen en Maastricht samen. De
cursussen die aangeboden worden,
gaan uit van het niveau van middel-
baar onderwijs. Een diploma is ech-
ter niet vereist. De meestal kortlo-
pende lesprogramma's zijn niet
gericht op het afleggen van een exa-
men.

Gedeputeerde Ger Kockelkorn
wees gisteren op het grote belang
dat de provincie hecht aan onder-
wijs voor ouderen. De provincie zal
ook de komende jaren een onder-
steunend en voorwaardescheppend
beleid voeren, zei hij.

MOSKOU - De Azerbajdzjaanse
president Ajaz Moetalibov heeft gis-
teravond de noodtoestand uitgeroe-
pen in zijn republiek. Moetalibov
deed dat nadat hij, negen weken na
zijn aftreden, door het parlement
opnieuw tot president was be-
noemd.

De noodtoestand, dieeen avondlok,
reisbeperkingen, censuur, een ver-
bod op demonstraties en het buiten
werking stellen van politieke par-
tijen inhoudt, zal zeker twee maan-
den van kracht blijven, zo zei Moe-
talibov.

Het Volksfront, dat ruim twee
maanden geleden het aftreden van
Moetalibov had geëist, noemde de
beslissing van het parlement „een
coup door de staat" en kondigde
een campagne van burgerlijke on-
gehoorzaamheid aan. Van de 300
parlementsleden stemden er 240
voor het opnieuw benoemen van
Moetalibov.

Moetalibov werd op 6 maart door
het parlement tot aftreden gedwon-
gen omdat hij er niet in was ge-
slaagd de Armeense opmars te stop-
pen in de omstreden enclave Na-
gorno-Karabach.

Promovendus in proefschrift:

'Regionaal beleid
in feite niet nodig'
Van onze verslaggever

HEERLEN - Regio-
iaal sociaal-econo-
Tiisch beleid is in
'eite overbodig om-
iat de welvaartsver-
schillen tussen pro-
vincies vrijwel nihil
_jn. Dat stelt drs
Stoffelsma uit Assen

in zijn proefschrift
'Centrale overheid
en regionale wel-
vaart.'

Volgens Stoffelsma
staat welvaart gelijk
aan inkomen. En in
principe maakt het
niet uit hoe iemand
aan zijn geld komt.
„Een uitkering van

2000 gulden weegt
even zwaar als een
arbeidsloon van 2000
gulden", schrijft
Stoffelsma. „Met an-
dere woorden: het
hebben van werk
heeft geen invloed
op de welvaart."

Als het rijk toch
blijft vasthouden
aan regionaal so-
ciaal-economisch
beleid dan moet dat
volgens Stoffelsma
gericht zijn op het
scheppen van banen
voor vrouwen en et-
nische minderhe-
den.
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CadillacSeville. hettopmodel van GeneralMotors. Met o.a. lederen, elektrisch verstelbarestoelen, airconditio- Chevrolet Beretta. De sportievecoupé met soepele2.2liter-motor. Standaard o.a. kuipstoelen, getintglas,
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ChevroletCorsica LT. Deruime, representatieve 4-deurs sedan met2 2liter-motor enstandaardo.a. airbag, Pontiac Trans Sport.Hel meestveelzijdigeruimtevoertuig metstuurbekrachtiging, ABS en centrale deurver-
ABSen stuurbekrachtiging. Prijsf36.900,-. Leaseprijs va.f999,-p.m grendeling.Prijs v.a.f 61.500,-.Leaseprijs va J'1.620.-p.m.

Dezelfde lijn, dezelfde uitrusting, dezelfde sportiviteit en distinktie in zich verenigen. En het de brandstofinspuiting van de motoren. Besluit u toe
prestaties. U moet steeds langer zoeken naar de ver- maximum aan veiligheid, niet te vergeten. Alle GM tetreden tot hetexklusieve gezelschap van GM US-car
schillen tussen Europese en Japanse auto's. Toch be- US-cars zijn standaard uitgerust metABS. . iiiiitii rijders, dan kunt u rekenen op 3 jaar officiële GM
staat er nog steeds onderscheid. I)e hier afgebeelde Chevrolet Beretta en iÉEwk US-car garantie en een unieke 3 jaarBreak-Down

Dat vindt u dit weekend in onze show- Corsica en deCadillac Seville hebben bovendien MHSpiS Service door heelEurc>pa.
room. Daar staan van 15 t/m 18 mei the All American standaard een airbag. Als officiële GM US-car dealer hanteren wij
Stars van General Motors voor u paraat. Auto's die Hoewel ze onvermoede prestaties leveren, zeer aantrekkelijke lease- en financieringstarieven,
maar weinig lijken op wat u dagelijks om u heen verspillen deGM US-cars geen dnippel brandstof. Wat Met andere woorden: wilt u dit weekend eens iets
ziet. Auto's die de zeldzame kombinatie van komfort, te danken is aan de geavanceerde, computergestuur- anders, dan bent u van harte welkom.

GENERAL MOTORS -^

H B gölTg__"s _ Il
npil/c TUE nê'-KWIU __________________ Tei 046-516565 "Waar u auto's met servicekoopt"

MCIAf AMCDIPAU CTVI C Valkenburgerweg 34, Heerlen, telefoon 045/718040' [

Leaseprijzen op basis van 48 maanden. 20.000 km per jaar. exclusiefB.T.W. Genoemde prijzen inclusief I. .T.W., exclusiefkosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

Uitonderzoek in Zaanstreek blijkt:

Schade baby's door
dioxine uit afval

gen op een niet eerlijke maniel
te regelen, woog zwaar mcci'
de eis van de officier. ,fi_komt veel voor, dan zal het W»
niet zo erg zijn, wordt wel eö*
gezegd. Als dat zo zou zijn, *dat zeker niet de maatstaf.
maatstaf wordt geregeld do<"
de wet", verklaarde de officie
zijn eis.

Facturen 'pasklaar' gemaakt
voor aanvragen van subsidie

Officier van justitie eist tien maanden tegen econoom

Schrikken
Een eis waar niet alleen devtf
dachte maar ook diens adv»
caat van schrok. Adcovaat B*
Derkx had eerder op een voOf
waardelijke straf gerekend
„Zeker in het licht van *schikking die met S. getroffe"
is, vind ik tien maanden o»
voorwaardelijk erg hoog. H*1
enige verschil tussen S. e'
mijn cliënt, is de lijst met 1'
zaken die aan de dagvaardt
is toegevoegd.

De rechtbank van Roermond
doet op 26 mei uitspraak.

Niet de hoogte van het bedrag
dat ten onrechte werd verkre-
gen, maar meer het feit dat
iemand beroepsmatig bezig is
geweest om subsidie-aanvra-

steeds door dezelfde persoon
waren ingevuld. De Reuverse
verdachte begon enkele jaren
geleden het consultbureau. Hij
adviseerde bedrijven over te
verkrijgen subsidies. Na een
tijdje nam hij voor enkele uren
per week de Roermondse ad-
vocaat S. in dienst. De meeste
aanvragen, zo bleek ter zitting,
werden geregeld door de eige-
naar zelf.

Toen begin vorig jaar aangifte
werd gedaan van malversaties
met het aanvragen van innova-
tie-subsidie bleek dat verzoe-
ken om de financiële injecties



Telers schreeuwen
om aspergestekers

Gedetineerde ontsnapt
na truc uit gevangenis

Broer lid zich in cel opsluilenVERVIERS - Een gedetineerde,
die als vuurgevaarlijk te boek
staat.is uit de gevangenis van
Verviers ontsnapt dank zij een
geslaagde persoonsverwisseling.
Op 27 junikreeg de 25-jarige Ab-
del Melloul Khayari uit Ronse
van de correctionele rechtbank
van Brussel veertien jaar voor
diefstallen, waarvan een reeks
met geweldpleging. In de gevan-
genis van Verviers kreeg de man
woensdag vier bezoekers aan:
zijn moeder, een jongeman die
zei zijn jongere broer te zijn en
twee kinderen. Bijna twee uur
later verlieten de bezoekers de
gevangenis en werd de gevange-
ne naar zijn cel teruggebracht.

Indien de speurders bevestiging
krijgen dat hij inderdaad de
broer is, wordt hij weer losgela-
ten, op voorwaarde dat hij nog
een celstraf moet zitten. Ver-
moed wordt dat hij met de echte
gevangene van kleren heeft ver-
wisseld. Van Abdel is er geen
spoor.

Bij het avondmaal liet de 'gedeti-
neerde' weten dat hij de op 15
september 1969 geboren Foad
Melloul Khayari te zijn, broer
van Abdel. Hij was niet in het
bezit van documenten die zijn
identiteit konden bevestigen en
moest na een harde ondervra-
ging in de strafinrichting blijven.

Van onze verslaggever

De drie 'musketiers' Eis negen maanden
voor mishandeling

met honkbalknuppel

d ?ORsT/ECHT - Met de tem-
asratuur is ook de vraag naar
Ir.P-e-rgestekers fors gestegen.een week tijd zijn op de Re-
s'onale Punt Agrarische Per-

'Ho celsvoorziening (RAP) te
l rst, dat namens de arbeids-
r jreaus in Midden- en Noord-
Van Urg biJ de tewerkstelling
hoÜ arbeidskrachten ten be-
ap Ve van seizoensgebonden
Wansch werk bemiddelt,
j^.srninus 600 vacatures ge-

ld. Dat is voorwaarde om intttrierking te komen voor
j. n vergunning tot tewerkstel-
lan_ Van arbeidskrachten uit

buiten de EG. Arbei-
a^s uit EG-landen moet bij
w bod van werk voorrang teorden verleend.
F.
sPeorn controle door de Dienst In-
_ri l'e Arbeidsverhoudingen op

£cl '^intigtal aspergebedrijven in
*?vP

ft de Rijkspolitie van Echt
ltra rjer»twintig illegale arbeids-
Óon -u^ P°len> Joegoslavië en
War^ar'Je aangetroffen. Bovendien
W.n tvvintië van hen niet in het
".p Van een visum- Om die redenesten zij het land verlaten.
Oh _i

ven razzia werden twintig bedrij-
cont°P illegale arbeidskrachten ge-
van eerd. Voor de tewerkstelling

I .f'^idskrachten uit landen bui-I BUn " 's een tewerkstellingsver-ning nodig. Om hiervoor in
ty,. tllerking te komen moeten vaca-gems °P het arbeidsbureau worden
ftiet " n<iien de vacatures niet
of i uit eigen land

anden van de EG kunnen wor-
lan-°Pgevuld, mogen arbeiders uit
tro^n buiten de EG worden aange-
ven en- Een vergunning daartoe
tj e fe^t het Centraal Bestuur voor

in Rijswijk.

bje êns een woordvoerster van de
din tls^ Inspectie Arbeidsverhou-
viern e gisteren het eerste lustrum
t. 0] ®_' zal het niet bij deze ene con-

le blijven. " Drie wethouders 'broederlijk' in actie op de Maastrichtse vesting-werken. Foto: FRITS widdershoven

ROERMOND - Met een honkbal-
knuppel bewerkte een 26-jarige
Brabander in opdracht van de al
eerder veroordeelde G. op 15 no-
vember 1990 het hoofd van de socia-
le dienst en zijn vrouw in hun wo-
ning in Melick-Herkenbosch. Voor
officier van justitiemrEland aanlei-
ding genoeg om negen maanden
gevangenisstraf te eisen tegen de
man die woensdag door de politie-
rechter in Den Bosch veroordeeld is
tot in totaal 8 weken voor twee an-
dere vergrijpen.

het inrichten van een woning.

De bewuste avond belde hij om-
streeks zes uur 's avonds aan. Toen
de vrouw van het hoofd van de so-
ciale dienst de deur opende, vroeg
hij of hij de man om een personlijke
zaak mocht spreken. Toen de amb-
tenaar de hal inliep, beukte de ver-
dachte er behoorlijk op los met de
honkbalknuppel. In een poging
haar man te helpen raakte de vrouw
des huizes eveneens gewond.
Buurtbewoners redden uiteindelijk
het echtpaar uit handen van de om
zich heen slaande man. Het vrouwe-
lijke slachtoffer was zo onder de
indruk van het gebeurde dat ze pas
na enkele maanden in staat was de
politie te woord te staan. Ze zegt
nog steeds hinder te ondervinden
van de mishandeling.

Volgens deofficier van justitieheeft
mishandeling van het echtpaar tot
grote beroering geleid in de ge-
meente onder de rook van Roer-
mond. „De man die nu verdacht
wordt, heeft gehandeld in opdracht
en ook die opdrachtgever heeft
weer in opdracht gehandeld. Wat nu
precies de beweegredenen zijn ge-
weest, is niet duidelijk. Er doen wel
bepaalde geruchten de ronde", rea-
geerde mr Eland. De verdachte
werd tijdens de zitting niet door een
advocaat vertegenwoordigd.
De uitspraak van de rechtbank
volgt op dinsdag 26 mei.

Poging tot zware mishandeling
vond de Roermondse officier in de-
ze zaak zeker op zijn plaats. „Dit
misdrijf is op zon barbaarse manier
uigevoerd, dat ik moet afwijken van
het principe dat de uitlokker meer
bestraft moet worden dan de da-
der," beargumenteerde hij zijn eis
van negen maanden. G. is eerder
conform de eis van de officier door
de Roermondse rechtbank veroor-
deeld tot zeven maanden.

Nog steeds is niet duidelijk welke
motieven ten grdonslag lagen aan
de opdracht die de Brabander an-
derhalf jaar geleden accepteerde.
Een kennis in Eindhoven vroeg
hem een ambtenaar van de gemeen-
te Melick-Herkenbosch een paar
dagen uit te schakelen. De verdach-
te deed dat omdat hij het geld, in-
dien hij de opdracht uitvoerde 5000
gulden, goed kon gebruiken voor

Sittard
De gemeente Sittard is op zoek
naar een geschikt onderkomen
voor de Vrije School, die mo-
menteel gehuisvest is in een
pand aan de Brugstraat. Vanaf
augustus dit jaar zal de school
gesubsidieerd worden. Ook hier
steeds meer aanmeldingen. Er
kunnen nog leerlingen worden
aangenomen voor de klassen 1, 2
en 3 en voor de peutergroep.

mint tot diep in de 'Wèrreke' doorgedrongen.

De vestingwerkeh Hoge Fronten, ook wel
Linie van Dumoulin genoemd, zijn sinds eni-

Van onze correspondent

MAASTRICHT - Drie wethouders van Maas-
tricht, Wevers, Neus en In de Braekt, kwa-
men er aan te pas om de restauratie- en
consolidatiewerken in de Hoge Fronten van
start te laten gaan. Ze deden dit door in dit
toekomstige beschermd natuurmonument
de steen met het jaartal 1773 van het lunet
Holland op te graven. Het gezelschap was
onder bescherming van 't Mestreechs Rizzje-

Start restauratie
'Hoge Fronten'

ge maanden door de gemeente Maastricht
overgenomen van het rijk met de bedoeling
die te consolideren en-waar nodig te restau-
reren. De zeldzame vegetatie, zeker binnen
een stedelijke agglomeratie, tracht men te
bewaren. De muurhagedis waarvan Maas-
tricht de noordelijkste verspreidingsplaats
is, moet door de aanwijzing tot natuurmonu-
ment behouden blijven. De gemeente tracht
het terrein toegankelijk maken voor het pu-
bliek zonder dat de flora daarvan te lijden
heeft.

Elder
r^ar duidelijk is dat aan de vraag
v at. arbeidskrachten uit landen
daan eEG niet kan worden vol-
voor' nebben WÜ a"e aanvragen
voo een tewerkstellingsvergunning
by. arbeidskrachten uit landen
v ati de EG' a _eloPen dinsdag,
41,jue^ positief advies voorzien,"
tor ,S eter Hermans, de coördina-V,.n het RAP in Horst. Hij ver-
kor h dat het Centraal Bestuur
Wiji- e Arbeidsvoorziening in Rijs-
g_n n°g deze week de vergunnin-

zal verstrekken.

,Óo°^s 2Ün op het RAP in Horst nog
il. _* jCauares gemeld door tuinders
b .n en" en Noord-Limburg. DatnSt het totaal op 1.000.
ï._rdf_
de t ■r werden bij een enquête van
k°hc_,ilburgse Land" en Tuinbouw-wee i-'OO vacatures geregistreerd.
dat aar»tal tuinders haakte af, om-
it.et !J zich niet kunnen verenigen
b_j(jp verplichting dat seizoensar-
ni^ r.s gedurende drie weken mi-
forrf. 9' vijftien uren per week, con-
.6ïk ue CAO voor de tuinbouw,

vertr "loet worden verschaft. Hun
van °ÜWen in de arbeidsprestatie
ders bepaalde categorie arbei-
lieve,. 1S Deschaamd. Zij honoreren

Per kilo élan per uur.

Erkenning en subsidie van vier nieuwe scholen naderbij

Vrije Scholen in opmars
nieuwe schooljaar wordt de
kleuterafdeling gehuisvest in de
Gallusstraat. In september start
de Vrije School Heerlen met een
nieuwe eerste klas. De gemeente
Heerlen heeft voor '94/95 perma-
nente huisvesting toegezegd.

I&B Centrale wil
niet bezuinigen

ROERMOND - Een PNL-kor-
ting van 30 procent betekent de
afbraak van het bibliotheekwerk
in Limburg. Dat schrijft het be-
stuur van de I&B Centrale in
Roermond in een brandbrief aan
Provinciale Staten. Volgens het
bestuur houdt de maatregel in
dat bibliotheken in kleine ker-
nen gesloten moeten worden en
de bibliotheeksteun aan scholen
op de tocht komt te staan. In de
brief dreigt het bestuur ook in
bedekte termen niet mee te wer-
ken aan een verhuizing naar Sit-
tard als de bezuinigingen door.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/SITTARD - Het
Vrije School-onderwijs in Lim-
burg is in opmars. Momenteel
bestaan in Zuid-Limburg vier
Vrije Scholen met kleuterklas-
sen en een lagere school: in
Heerlen, Sittard, Roermond en
in Maastricht, waar aanvanke-
lijk, in 1976, het eerste initiatief
maar moeizaam van de grond
kwam maar waar nu zelfs ook al
voortgezet onderwijs wordt ge-
geven. De stijgende leerlingen-
aantallen noemt men 'veelbelo-
vend' wat de kans op subsidië-
ring betreft. Ook hoopt men nog
voor het jaar 2000 op een minis-
teriële erkenning van dit onder-
wijs. Er zijn echter nog heel wat
obstakels te overwinnen.

Met name dreigt in Maastricht
de noodzakelijke uitbreidingvan
het gebouw aan de Leuvenlaan
in Randwyck vterijdeld te wor-
den. Stedebouwkundige prof
Ungers, door Maastricht te hulp
geroepen bij de afbouw van de
wijk Randwyck, heeft op zijn
maquette de Vrije school 'weg-
gedrukt' door een flatgebouw te
plannen waar nu de schooltuin
ligt en waar ooit nog nieuwe lo-
kalen moeten komen. Onder-
wijs-wethouder Neus van grond-
zaken heeft al gezegd: grond is
geld, maar de Vrije School laat
het er niet bij zitten.

„Als Maastricht zich voordoet als
Europese stad, dan dient het ge-
meentebestuur er rekening mee
te houden dat onze schoolaan de
Leuvenlaan ook leerlingen krijgt
uit Belgisch-Limburg en Wallo-
nië, van Hasselt tot Bastogne;
het voortgezet Vrije School-
onderwijs in Heugem heeft zelfs
een leerlingen uit Duitsland, ter-
wijl er in Aken toch ook een vol-
waardige Vrije School bestaat,"
zegt Jef Oomen, een van de ou-

Roermond
Christophorus heet de 10 jaar ou-
de Vrije School in Roermond,
gevestigd in het stadsdeel
Leeuwen. Een peutergroep, een
kleuterklas en de klassen 1 tot en
met 7, die per twee leerjaren ge-
combineerd zijn, tellen samen
100 leerlingen, niet alleen uit
Roermond afkomstig maar ook
uit omliggende plaatsen. Een-
maal per maand houdt de school
een kijkochtend op een zaterdag.

Spelend leren staat hoog in het vaandel van deVrije School. Foto: frits WIDDERSHOVEN

Open dag
De Vrije School Maastricht (drie
klassen met samen 99 kleuters
en 7 klassen met 211 leerlingen)
houdt zaterdag 16 mei van 14.00
tot 15.30 uur in de school aan de
Leuvenlaan 35 (wijk 29) open
dag in de kleuterafdeling, waar-
bij getoond wordt hoe de ideeën
van Rudolf Steiner in praktijk
worden gebracht.
Van meet af aan is men bij deze
vorm van onderwijs tegen de in-
tegratie van kleuter- en lager
onderwijs geweest. De Vrije
School wil het kleine kind zich
onbevangen laten ontwikkelen
in een ruimte waar het zich ge-
borgen voelt en waar het spelend
kan leren volgens het ritme van
de dag.
Maandag 25 mei wordt er vanaf
20.00 uur in hetzelfde gebouw tij-
dens een informatie-avond nage-
praat over dit soort onderwijs
zoals het gegeven wordt aan kin-
deren van 4 tot en met 13 jaar.

Heerlen
De Vrije School Zuid-Oost-Lim-
burg (aan de Ovidiusstraat in
Heerlen gelegen en gestart in
1988) heeft thans twee kleuter-
klassen en heeft al vier klassen
lagere school, met in totaal 125
leerlingen. Met ingang van het

ook hier groeit het aantal leerlin
gen snel doordat de andere ste
den in Zuid-Limburg wat voort
gezet onderwijs betreft op Maas
tricht zijn aangewezen.

ders die betrokken zijn bij het
reilen en zeilen van de Vrije
School in Maastricht. "We zijn
dus een internationale school en
mogen toch wel faciliteiten ver-
wachten," vindt ook 'kleuterjuf-
fie' Ank van Schie.

Subsidies
In het vijfde jaar van haar be-
staan, kon de Vrije School de
nieuwbouw aan de Leuvenlaan
in gebruik nemen, gebouwd vol-
gens de richtlijnen van de stich-

ter van dit soort onderwijs Ru-
dolf Steiner (1861-1925). Het
gebouw heeft scheeflopende da-
ken en is gelegen in het stede-
bouwkundig project 'Vernieu-
wend wonen. De school had
toen het leerlingenaantal bereikt
om in aanmerking te komen
voor subsidie. Dat betekende
soelaas voor de ouders die naar
draagkracht een stevige bijdrage
moeten leveren om de school
draaiende te houden. Het voort-
gezet onderwijs moet het nog
zonder subsidie stellen, maar
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!*; <3 In de showroom van
| -MJ Fauteuilerie, de grootste

~«;_^a_a_.v speciaalzaak van Nederland,
%I§H p| staan zon 200 fauteuils die
lp.- naar uw gunsten dingen.

||f Omdat ze stuk voor stuk de
lÉ___i '<&? show stelen. Mooi,
J|l schitterend afgewerkt, sterk

en duurzaam. Natuurlijk zijn
___^M er enkele die ook uw hart

weten te stelen...
Deze bijvoorbeeld:

Comfortabele fauteuil op
houten draaivoet. De arm-
leggers lopen door in de

wk llilff%- hoge rug. Met extra hoofd-
I___ kussen en traploos verstel-
Üf baar glide-mechanisme.

* '' 9fc Bekleding van eersteklasH rundleer.

Jffl^ v.a. Xöt/Oj"
■*^kHMmWmm__J_____tjjj_\m% Kwaliteit en f\i ü

vakmanschap ________léf^r 9aan alti)d sa">e"-l_jff§*J

fauteuilerie
—, j^^Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224.uQjjQ uw .msoomirm» FAUtimi

Veel aanhoudingen na razzia in Echt en omgeving
LimburgLimburgs dagblad
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Wie nu in een Fiat Uno stapt, hoeft zn spaarvarken maximaal ’ 15.000,-*. En aangezien de Fiat Uno een vanaf- Kortom, als unu Fiat Uno gaatrijden, betaalt u pas over JÉ&Ëfljii ÜBÜIm
geen doodklap met een hamer te geven. Want tijdelijk prijs heeft van ’ 20.250,-, wordt het verschil hoogstwaar- een jaaren stopt ude zinloze moord op de spaarvarkentjes. 99_________E__EV^^V
krijgt u van Fiat een jaar lang een renteloos voorschot van schijnlijk gedekt door de inruilwaarde van uw huidige auto. De Fiat dealer legt u graag de voorwaarden uit. Tjigr

DE FIAT UNO. RIJ NU, BETAAL OVER 'N JAAR. onna
ÉÉN BROK TEMPERAMENT»

* Minimum krediet ’ 6.000,-. Huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijke voorwaarden van Fiat Credit Nederland B.V. Prijs is mcl. BTW, exel. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Bel voor meer informatie gratis: 06-0998880.

Astmar?Fond«
U«T CAIAPA.IENT.N NIET STIKKE

Giro 55055
bank 70.70.70.120

» SO. 17.MAI»AACHEN «
9 Portptai-_"i7._;____» "_. GmrarfaagcfaM. trwlauw Sti _.__ /jCtTLOm >* ui» milnaclanl A""TliÖaKj Inlo. 0241/^778080 "" """""""""zat 16 mei mankananes 12
groene 7 popjes 7 rode 8
roodzalm man 15 pop 13
kneu- & sijsbst 13 putterbasl
27.50 JONGE kan. man+pop
7 JONGE rood & wit 10 pst.
GLOSTER, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRlJS.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 11.30-12 heerler-
baan 19 TERBLYT 12.30-1
rijksw 46 BEEK 1.30-2 maas-
trichterlaan. 7. M761

#1
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in
he( kinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneindeooit een verandering in
de leefsituatie van deze kinderen
tebrengen is veel geld nodig. Het
comité Heerlen vanSOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

~ d~j[\
Ukur.t ditbedragovermakennaar
Rabobank Heerlen. nr.
11.99.11.191 tav. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie (girorekening
Rabobank: 1030836). Inlichtin-
gen. Mevr. I. Philips-Leutkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
Idorpen. Tel.: 045-412736.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel 045-256371
Vraag vnjbli|vend

prijsopgave

c I Renault 19. De nieuwe vedette van Renault.
n I Het sukses van de Renault 19krijgt een vervolg: de nieuweRenault 19. Uitgerust met

het nieuweRenault logo. Symbool van een totaal nieuwe dimensie in vormgeving en kwaliteit.
Dat zietuin één oogopslag.Aan hetnieuwe ontwerpvan demotorkap, degrille, de bumpers, de
koplampen en de gerestylde achterkant.Aan het funktionele en komfortabele interieurmet de
prachtig nieuwe bekleding. Maar ook aan de nieuwe motoren die voldoen aan de strengste

Afl Europese milieunormen. En aan de nieuwe norm in kwaliteit: 8 jaar plaatwerk- /CSwXI I _H_Pw___f____ /*V^^_V\m^m Irß 5_S garantie. Aan het subtiele weggedrag, zijn karaktervolle uitstraling en nog veel (<(Q )_)
■ ?.___ ________■ m __ _F «_ ■ fl meer. In het autoland bij uitstek, Duitsland, vorig jaar zelfs uitgeroepen tot beste \^)^y. I W%fl m ~.:> importauto. Voor een prijs die écht konkurrerend is.

I I **mm De Renault 79RL 1-4 's er al voor f 25.675,-'. Nu in première bij alle Renault dealers!
I '■ Een kennismaking met de nieuwe vedette van Renault mag u niet missen!

' ||T|M____iP" 1 He* 9e2'ent van c*e Renault 19.
_FsPlfl De nieuwe Renault 19 is de eerste Renault die het nieuwe»

) " p|t. ___fl I Flenault lo9° draagt. Een hele wereld gaat schuil achter dit nieuwe,

1 I driedimensionale logo. Het is het symbool van een totaal nieuwe. _^^»«____wPWßHW__wg_>__-,„_... #_S ______11. __^__""|BBWtsg_____%%__ ___■ 1 1 1_ AA _W dimensie in vormgeving en kwaliteit. Dat ziet u direkt aan de

' _W__\ -_^m Renault 19. Hij is van binnen en van buiten gerestyled. En heeft onmiskenbaar meerkarakter

J I WÊLWÊËÈ*.ir- Het komfort van de Renault 19- flffl '"f 'ili ii'lji 'üBI'II) é?W ’ i «p® B f. Zelfsaan hetroyale komfort van deRenault 19 was nogwat toe 1 \,^J[ _______
É? f * """ _\ H %__ imgiini te voe9en- Nieuw is de nóg kompletere standaarduitrusting. Met een

f "mm*mmm**»ïJkssssémVÉÊÊÈm-^m^m\ /_B .<_ wiswas-installatie op de achterruit van de Renault 19 Hatchback. In l^fpffPB8*flj |g_sW^

W____________i_, '9 wz'/n nu ze"s zonwerend glas en een deelbare achterbank standaard. Bovendien is de

tE^il B_l_j_____^ Renault 19RN 1.8 standaard voorzien van stuurbekrachtiging en leverbaarvoor f32.500,-'.
_WÊÊÊ__m_ ****__ "^__________________________l __________________

WF *% ____..n.. _«^- ' ' "^S !Wjj|£'y^^WWggßlßl Het bedieningsgemak van de Renault 19.

'_________ _____ _l JB*<^^É______^ il ____PW|__fe__Ê« M'e_ w /'s ooA /.e. dashboard. Het fraaie en funktionele ontwerp

flk mPÉ^WÊÊÉÉÈ l^^^^^^v^^^^^^-''','--»?^^^--^ ___ÈfJ_____ staat garant voor optimale overzichtelijkheiden het grootst mogelijke
mmmm. ll_Bß____._______i______________^ l_____H _M bedieningsgemak. Ergonomie in optima forma. Het nieuwe stuur ver-

_________M______l _-_.xJumjiia «iiMnfi _______________________■________ ze/<er. u van een uitstekende gripop het vermogen van deRenault 19.
wj— _____B____BU____n» 1 '!VM De techniek van de Renault 19. r^ f. '*^**;

______l____i_É_l_i _______ l 7De vele verschillende krachtbronnen van de Renault 19 ê^h.iWs^émIPtjj WmmSStw voldoen natuurlijk aan de strengste Europese milieu-normen. Zo ook \v^&^^^^_^_È_
T^^_m________^_^___^_____mm____WÊj^^ de nieuwe Renault 19 RT met een felle 1.8 of 1.8 i motor. Krachtige I^B^^aSp'

motoren met vermogens van respektievelijk 95 en 113 PK! Schoon, l J___*^ft__E_F ..
zuinig, soepel en krachtig. Kortom: toptechniek die u maximaalrijplezier garandeert.

Gratis Renault Pin. Symbool van een nieuwe kwaliteitsnorm. ,
""""" -~__- Kom snel naar de Renault 19 lIreNAULTWII Renault Pin". Uitgevoerd in de 'jT y^ \ ~_f^± | Première Show voor de première _^^ymy*r*fT"T^ vorm van ne nieuweRenault logo: |f / J_^r % I van de nieuwe Renault 19. I 1 ' d.f. I ■ " U het symbool van een nieuwe ./ f J_B ■ I Tegen inlevering van deze bon, lil ■.{JI il I kwaliteitsnorm. Wacht niet te lang. >f / /^Ê U I krijgen de eerste bezoekers \Mn Maak de spektakulaire Première |

V I _/_____r ___. " __W-__ki I_É _______i _V__ bovendien gratis een exclusieve || anUW|| Show mcc!

<==>Zxe nieuwe Renault 19. >r- "-^ : >I Postkode: Plaats:IR■ ■ —ji^ _^^
"% | _.eeft//d: IIv IBTm If^B __T ____■___ ___T__r_l I __■__■ _T __■__■ Wert huld'Se auto TyPe: Bouwjaar:

KOM NAAR DE RENAULT 19 PREMIÈRE SHOW. a
VANAF NU BIJ ALLE RENAULT DEALERS. RKJJ,LT

*/n^/. 6. IVV Wijzigingen voorbehouden. Renault adviseert Elf Oliën. , geef t~7j
**D/. aanbod geldt voor personen boven de 18 jaaren zolang de voorraad strekt. levenkleuj

Heerlen; AutobedrijfKerres Heerlen B.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V, Domaniale Mijnstraat 25,
Tel. 045 - 452424. Maastricht; Renault deJonghe B.V, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto Bex B.V,

Tunnelstraat 2a, Tel. 046 - 519664/525794. Valkenburg (L); Renault deJongheC.V, Wilhelminalaan 19- 21,
Tel. 04406-12514.
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DOOR PETER BRUIJNS TM
De komende dagen worden op
verschillende plaatsen in Lim-
burg informatie-avonden over
de effecten van Transcendente
Meditatie (TM) gehouden. De
eerst is in Centrum Cocarde in
Valkenburg, op maandag 18
mei. Op dinsdag 19 mei is er
een informatieavond in het
Golden Tulip City Hotel in
Heerlen en op dinsdag 19 mei
in De Kompenie in Susteren.
De avonden beginnen om 20.00
uur. Voor meer informatiekunt
u bellen met Jeannie Postel:
045-241385.

College
Het Australische artsenecht-
paar Billings komt op 18, 19 en
20 mei een aantal colleges ge-
ven aan het MEDO-instituut in
Kerkrade. Het echtpaar is al
tientallen jaren promotor van
de door hen ontwikkelde 'ovu-
latie-methode' voor gezinsop-
bouw. Dat is een natuurlijke
methode van geboorteregeling.
De colleges aan het MEDO-
instituut staan ook open voor
niet-studenten, mits ze enige
kennis van de ovulatie-metho-
de hebben en de Engelse taal
beheersen. Het cursusgeld voor
het volgen van de colleges (in
totaal 12 uur) bedraagt 100 gul-
den. Op woensdagavond 20
mei zal het echtpaar een inlei-
ding verzorgen. Die avond be-
gint om 19.30 uur en is gratis
toegankelijk. Voor informatie
over de colleges en de lezing:
tel. 045-466833, de heer Kurst-
jens.

gaat. Er is 55 miljoen voor de
nieuwe huisvesting beschikbaar,
voor dat geld kan ook een volle-
dig nieuwe rechtbank op het
prestigieuze Maastrichtse Céra-
miqueterrein worden neergezet.

De keus is moeilijk. De Rijksge-
bouwendienst zit al een halfjaar
in dubio. In het Annadal gaan
zitten is ondanks de benodigde
complexe verbouwingen wel-
licht goedkoper dan nieuwbouw.
En de gemeente vindt het ook
prettig als het voormalige zie-
kenhuis deze nieuwe bestmming
krijgt. Anderzijds is een nieuw,
modern gebouw met allure op
Céramique aantrekkelijk omdat
het vlak bij het spoor ligt. Het
ABP (eigenaar van Céramiqque)
zou dat graag zien in verband
met het 'uitstralingseffect' van
de rechtbank: veel advocaten en
accountants zullen zich in de
buurt willen vestigen.

Welke keus de Rijksgebouwen-
dienst uiteindelijk ook maakt,
Muermans zal er niet echt wak-
ker van liggen. In ruil voor zijn
hulp bij de verkoop van het An-
nadal en het hotel kreeg Muer-
mans tot het jaar 2000 een optie
op het vier hectare beslaande
achterterrein van het voormalige
ziekenhuis. Muermans mag in
het centrum van Maastricht gele-
gen bouwrijp gemaakte grond
kopen voor een bedrag van 100
gulden per vierkante meter, een
voor een stadsgebied zeer lage
prijs. Ook heeft Muermans het
voorkeursrecht gekregen om alle
verbouwingen in het gebouwen-
complex uit te voeren. Teikyo
mag alleen met een andere pro-
jectontwikkelaar in zee gaan als
het vijf procent van de verbou-
wingskosten aan Muermans be-
taalt. In totaal kreeg het zieken-
huis 15,5 miljoen gulden van
Teikyo voor het Annadal-com-
plex. Muermans betaalde 7,3 mil-
joen voor het hotel plus de zie-
kenhuisvleugel.

En de kledingzaak die de broers
Muermans ooit van hun vader
overnamen? Die verkoopt Har
binnenkort aan zijn zwager.

maakte hij een grote klapper
door een groot aantal woningen,
verspreid over heel Nederland te
verkopen aan een Zweeds con-
sortium. Een transactie waarmee
hij volgens ingewijden heel wat
verdiend moet hebben.

Een sterk punt is zijn onver-
moeibaarheid. Hij is niet te be-
roerd om, als hij 'handel ruikt',
na een lange werkdag 's avonds
in deauto te stappen en nog naar
de Randstad te rijden, waar hij
allerlei projecten heeft.
Waar het nodig is, wordt zijn
bruisende ondernemingslust ge-
temperd door zijn zakenpartner
Piet van Pol, die directeur is van
een zelfstandig beleggingsbe-
drijf. Muermans stapt altijd sa-
men met Van der Pol in risico-
volle projecten: gedeelde smart
is halve smart.

De Roermondse investeerder
heeft een paar jaar geleden slim
munt geslagen uit de komst van
de Japanse universiteit Teikyo
naar Zuid-Limburg. Vooral het
zeer onhandige geschipper van
de toenmalige Teikyo-directeur
Lambert van Beers heeft goud-
geld opgebracht. Teikyo bezat
wel kasteel Vliek in Ulestraten,
maar dat stond in verband met
een grootscheepse renovatie ja-
renlang in de steigers. Omdat hij
dringend om huisvesting voor
Japanse studentes verlegen zat,
kocht Van Beers het Valken-
burgse hotel Vue des Montag-
nes. Hij telde 2,3 miljoen gulden
voor het gebouw neer.

Enkele maanden later name
Muermans het hotel over van
Teikyo. De prijs die hij betaalde
bedroeg 1,2 miljoen, ruim een
miljoen minder dan het bedrag
dat Van Beers er enkele maan-
den eerder voor op tafel had
moeten leggen. Muermans kon
profiteren van het feit dat dener-
veuze Van Beers bij zijn baas in
Tokio al had aangekondigd dat
hij het hotel had doorverkocht,
terwijl op zijn bureau alleen een
vage optie lag van twee project-
ontwikkelaars. Daardoor kon
Muermans niet alleen goedkoop
het hotel overnemen, maar Tei-
kyo moest de projectontwikke-
laar ook een belangrijke rol
gunnen bij de aankoop van het
Annadal-complex in Maastricht,
waar vroeger het academisch zie-
kenhuis in zat. Muermans pas-
seerde daarbij 'en passant' make-
laar Stienstra, die al maanden
met Teikyo had zitten onderhan-
delen.
De Roermondenaar kocht van
Teikyo het voorste gedeelte van
het Annadal. Het risico dat
Muermans daarbij liep lijkt niet
bijzonder groot. De Rijksgebou-
wendienst had al belangstelling
getoond voor de ruimte. Het was
de bedoeling er de Maastrichtse
rechtbank in te huisvesten.
Inmiddels is dat wat minder ze-
ker geworden. Omdat Muermans
een flinke prijs vraagt, is het nog
de vraag of de verhuizing door-

ROERMOND - Harrie en zijn
Jacques (52), die ook in de

in k Zit' ëeven niet graag inzicht
"nun handel en wandel. De pu-
'citeit zoeken ze alleen als zeeer een groot project willenwornoten. En dat gebeurde tien-

re keren in de afgelopen ja-■n- Samen runnen ze al vijftienar de Muermans Beleggings-
Walf^scnaPPÜ en een projectont-
h'^eüngsbedrijf. Jaarlijks gaan

nderden miljoenen door hunln-gers.

n<_ar Zag net dertien jaar geleden
°g niet naar uit. Har Muermans,

ha_een °Pleiding achter de rug
ad als confectie-ontwerper had

aa _ kaas gegetenvan de make-
Za iT^' De Droers dreven eenak in herenkleding in Roer--orid toen hen een aardige erfe-
he. ten deel viel- Harrie begon
0
l geld op een 'tamelijk onor-

w°d°xe' manier te beleggen in°mngen, kantoren en stukkensor_d.

lijk keek de professio-
-1 le makelaarswereld in Lim--2/.rB.r8 er gniffelend naar: weer°n amateurtje dat denkt snel
j.

n grote klapper te kunnen ma-
,°- Maar het lachen verging
v n'snel. Puur op zijn gevoel in-
la Herde Muermans in hét hele
in h

n Pr°Jecten. Een 'cowboy'
w de onroerend goed-wereld,
ti h Van hiërarchieën of geves-

gde verhoudingen. Tot verba-as van zijn concurrenten ble-. nde projecten steeds goed uit* Pakken.

w de afgelopen jaren heeftvermans veel goede zaken ge-
a an- Inventief, snel, soms bijna
d?ressief, maar vooral iemand
2j met veel durf zaken aanpakt.
Sch Wordt hij in vakkringen om-geven. Vier jaar geleden nog

" Harrie Muermans, directeur van (naar eigen schatting)
25 BV's.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Dat Muermans niet gevoelig is
voor de bestaande gezagsverhou-
dingen, blijkt in de Geleendal-
affaire. Door de ruzie over het
onderonsje tussen de ABP-top
en de gemeente Heerlen voor de
rechter te brengen, maakt Muer-
mans zich er bij de gemeenten
niet populairder op. De rechter
kijkt of het ABP de regels ge-
schonden heeft door het Geleen-
dal te verkopen aan Heerlen in
plaats van Muermans, die eerder
het hoogste bod uitbracht. Zo-
wel met de gemeente als het
ABP kon Muermans tot voor
kort op andere projecten goed
zaken doen. „Dat zal nu wel
voorbij zijn," vreest Muermans
zelf. „De gemeente zal dat nooit
toegeven, maar als ze me niet
meer willen, kunnen ze het me
op allerlei manieren moeilijk
gaan maken, bijvoorbeeld door
vergunningen te vertragen." Om
die reden wil hij ook niet alsnog
het Geleendal van de gemeente
terugkopen: Muermans heeft
geen goede relaties meer bij de
gemeente.

streeksgewijs

Ruilbeurs
De verzamelaarsvereniging 'De
Peelstreek' uit Meijel houdt op
zondag 17 mei de maandelijkse
ruilbeurs in het gemeenschaps-
huis 't Kloster in Meijel. Op de
ruilbeurs kunnen, zoals het
woord al zegt, verzamelobjec-
ten worden geruild. Daarbij
moet worden gedacht aan post-
zegels, munten, stickers, bal-
pennen, ansichtkaarten, siga-
renbanden, bierviltjes enzo-
voorts. De ruilbeurs wordt
overigens elke derde zondag
van de maand gehouden.Bruidsbus

Vrouw en werk
Vrouwen die plannen heben
om een eigen bedrijf te begin-
nen, kunnen deelnemen aan
een cursus op Driekant in Val-
kenburg. De cursus, die bestaat
uit drie blokken van elk twee
dagen is bedoeld voor vrouwen
met reeds duidelijke plannen.
Door middel van inleidinen,
werkopdrachten en discussies
worden de ondernemingsplan-
nen afgerond en getoetst. De
kosten van de cursus zijn 480
gulden, inclusief maaltijden,
overnachtingenen cursusmate-
riaal. Informatie: D. Hulshof,
Steunpunt Vrouw en Werk,
045-710079 of G. Hassink, Drie-
kant (043-643737).

Bibliotheken
vieren feest

KERKRADE/SCHINVELD
De bibliotheken in de gemeen-
ten Kerkrade en Onderbanken
vieren zondag 17 mei feest ter
gelegenheid van het honderdja-
rig bestaan van bibliotheken in
Nederland. In Kerkrade zingt
Paul Weelen en hij leest ookvoor
uit eigen werk. Verder is er mu-
ziek van het Ensemble Lichte
Muziek uit Kerkrade en van
strijkensembles van de muziek-
school. Voor communicantjes
ligt er een cadeautje klaar, kin-
deren kunnen gegrimeerd wor-
den en zelf buttons maken pf
meedoen aan Het Langste Schil-
derij. De activiteiten vinden
plaats tussen 12 en 17 uur aan
het Kloosterraderplein.

In de bieb van Schinveld (ge-
meente Onderbanken) duurt het
programma van 11 tot 14 uur.
Gedurende de openstelling is
een doorlopende demonstratie te
zien van Origamie. Verder is er
een tentoonstelling van de We-
reldwinkel, beeldhouwer Schof-
felen uit Jabeek en van de On-
derbankse jeugd.

Van 11.30 tot 12.00 uur verzorgt
het blokfluitensemble van de
Fanfare een optreden. Aanslui-
tend zijn video-opnamen te zien
van de carnavalsoptocht in Mer-
kelbeek en Schinveld. Om 13.30
vindt de prijsuitreiking plaats
van de teken/knutselwedstrijd
voor kinderen uit de gemeente.

Jubilaris

* JefMoonen

ten de bibliotheek vinden activi-
teiten plaats.

" Kledingbeurs 't Truitje, een
vrrjwilligersprojekt van SCEW,
zoekt met spoed een of twee
nieuwe medewerkers, die twee
dagdelen per week willen helpen
in de winkel. Informatie bij
SCEW, ®411539.

journaal
LANDGRAAF~ «et IVN De Oude Landgraaf
Van zondag een dagwandeling
Va o kilometer in de omgeving
oi?i

en Epen. De start is
in o 0

uur aan de St.-Petruskerk' fulpen. Om 9.15 uur wordt
$3 arrienlijk vertrokken vanaf dep!r*eerplaats aan de Petrus endümskerk te Schaesberg. Voor
3169fi 1nf°rmatie: ®045-315900 of

HEERLEN
ie 2 ipder de titel: 'Kom °P voor
tj^e" start Vrouwenhulpcen-
Cll

m Lange Lies 25 mei met een
vanSUo" e v^f tesbijeenkomsten2.5 uur vinden plaats op
fl snndag" De kosten bedragen
Var. n ' V°°- informatie dinsdags
_f"' a-30 tot 11.30uur bellen naar*°45-722727.
met l Riagg start op 2 juni weer
°Ud een cursus voor gescheiden
biie_^r _. Deelnemers aan de 10
Vonr'i ten kunnen kiezen
tot i, dinsdagmorgen van 9.30
Van il'3° uur of dinsdagavond
torL 30 tot 21-30 uur- Meer in-
zara tle biJ de Afdeling Jeugd-

'gKiagg, ®045-700440.

Beln verband met het 10-jarig
fee.?an van de school houdt het
zon_C°mitee van De Schacht opIQag 17 mei van 11 tot 16 uur

een gezellige fancy-fair op het
schoolplein, Belemnieterf 10 te
Rennemig.

" Het fluit- en tamboerkorps
Prinses Marijke Heerlerbaan olv.
Jan Aalders wist in het afgelo-
pen half jaar drie concoursen te
winnen. Het jongstewapenfeit is
het behalen van het Landskam-
pioenschap in de ere-divisie op
26 april. Op zondag 17 mei wordt
alles gevierd in gemeenschaps-
huis De Caumerbron, Corisberg-
weg 197 Heerlerbaan. Om 18.15
uur worden jubilarissenen deel-
nemers aan solistenconcoursen
gehuldigd. De receptie vindt
plaats van 19 tot 20.30 uur.

" Het IVN maakt zondag een
middagwandeling van 2,5 uur in
Übach over Worms, langs de
Worm en hetkasteel inRimburg.
Vertrek om 14 uur aan de St.-
Josephkerk aan deKerkstraat te
Waubach, bereikbaar met VSL-
njn 27 en 28. Deelnemers dienen
een paspoort mee te nemen. In-
lichtingenvia: &045-316388.

RANSDAAL

" In het kader van het 100-jarig
bestaan van het Nederlandse
Openbare Bibliotheekwerk
houdt de bibliotheek Ransdaal
zondag van 12 tot 17 uur open
dag. Boeken zyn vrij te leen en
kunnen eenmalig boete-vrij wor-
den ingeleverd. 'Oude' boeken
zijn voor een prikje te koop.

HOENSBROEK

" Drumband Marijke Hoens-
broek viert zondag het 35-jarig
bestaan met een internationaal
drumbandfestival, dat vanaf
10.30 uur gehouden wordt in het
MFC Gebrook, Prinsenstraat 12.
Het defile vindt om 13.30 uur
plaats.

KERKRADE

" Verschillende ensembles ,van
de muziekschool Kerkrade ver-
zorgen zondag tussen 13.45 en 17
Uur de muzikale omlijsting van
het 100-jarig bestaansfeest van
het Nederlandse Openbare Bi-
bliotheekwerk. Zowel in als bui-

EYGELSHOVEN

" In het Socio-project wordt za-
terdag een artiesten-gala gehou-
den. De entree bedraagt 25 gul-
den. Super Duet, Dennie Chris-
tian, Jul & Jule en Ballet Scope,
alsook de Moldau Madel treden
op. Aanvang 20 uur.

Naamvlaggen
De HIV-vereniging afdeling
Limburg houdt op donderdag
21 mei weer een thema-avond
over aids. Het onderwerp van
deze achtste bijeenkomst is
'quilts' oftewel naamvlaggen.
Die worden soms door nabe-
staanden van aan aids overle-
den mensen gemaakt. De
avond wordt gehouden in het
gebouw van het Groene Kruis
in Sittard, waar het Aids Steun-
punt Limburg kantoor houdt.
De bijeenkomst begint om
19.30.

Griekse avond in
d'r Brikke-Oave

BRUNSSUM - Cultureel Cen-
trum dr Brikke-Oave staat van-
avond geheel in het teken van de
Balkan. Vanaf 21 uur worden
Griekse liederen ten gehore ge-
bracht door de Nederlands-
Griekse groep Dervisia en het
Zuidlimburgse trio Laroche.

De gehele avond zijn Griekse
hapjes verkrijgbaar. De entree is
’8,50. Kaarten verkrijgbaar bij
de Brunssumse VW. Inlichtin-
gen en reserveringen via
©045-256811 of 045-250709 na 19
uur. De zaal gaat open om 20
uur.

Monumenten
Een aantal Zuidlimburgse mo-
numentenzijn zondag 17 mei te
bezichtigen op de 'heemkunde
monumentendag. Zes histori-
sche gebouwen zijn van 's och-
tends 10.00 uur tot 's middags
17.00 uur geopend voor bezich-
tiging. Tevens zullen er de hele
dag korte rondleidingen wor-
den gehouden. De organisatie
is in handen van de plaatselijke
heemkundeverenigingen. De
gebouwen zijn het heemkunde-
museum in Beek, de St. Jans
Kluis in Geleen, Kasteel Geulle
in Geulle, de Oude Watermolen
in Grevenbicht, de Salviuskerk
in Limbricht en de St. Jans-
kerk in Nieuwstadt.

" Marcel Huls (25) en zijn verloofde Diana Sturmer (23)
traden onlangs in de gemeente Simpelveld in het huwelijk.
Het was een fraaie bruiloft, waarbij vóóral de bruidswa-
gen van het Kerkraadse paar veel bekijks oogste. Als je
allebei werkzaam bent als chauffeur van zon grote, gele
VSL-kolos, met welk voertuig ga je dan naar het stadhuis
om elkaar het ja-woord te geven? Juist ja, met de bus.

Foto: FRANS RADE

ningvereniging in Hoensbroek
ging hij weer met een karretje
langs de deuren, maar dan om
technische gebreken te herstel-
len. Als er op kerstavond nog
een schoorsteen geveegd moest
worden in het Schaersberger-
veld dan was hij daar niet te be-
roerd voor. En op carnavals-
maandag een riool ontstoppen in
Het Litscherveld, behoorde ook
tot zijn werkzaamheden.

Plichtsgetrouwe
klusjesman 40

jaar bij Voorzorg
HEERLEN - Ooit sloopte hij -
tot groot verdriet van zijn vrouw- uit zijn eigenkeuken een kraan
om brj iemand anders een repa-
ratie te kunnen uitvoeren. Zo
plichtsgetrouw vervulde Jef
Moonen zijn functie van klusjes-
man van Woningvereniging De
Voorzorg. Inmiddels is hij veer-
tig jaar in dienst van de woning-
vereniging en dat wordt 10 juli
met een receptie (17 tot 19 uur)
in Amicitia gevierd.

Aanstaande zaterdag 16 mei is
hij precies veertig jaar in dienst.
Voordat hij bij De Voorzorg ging
werken bracht hij kolen en melk
rond. Als klusjesman van de wo- beheer.

Woningvereniging De Voorzorg
was oorspronkelijk een protes-
tantse vereniging, die ook uit-
sluitend protestanten aan een
huis hielp. In 1952 had de vereni-
ging 265woningen, vier winkels,
een dienstwoningen een vereni-
gingsgebouw onder haar beheer.
Dat verenigingsgebouw lag in de
wrjk Meezenbroek. Thans heeft
de vereniging 2.153 woningen in

KERKRADE - Gymnastiekver-
eniging Eendracht uit Kerkrade
huldigt zondag 17 mei drie jubi-
larissen. Tussen 12 en 13 uur
vindt de receptie plaats in ver-
enigingslokaal Puccini aan de
markt.

Robijnen jubilaris Anny Len-
nartz-Pluymen heeft jarenlang
les gegeven aan tal van Kerk-
raadse kinderen. Trees Joosten-
Postel en Jan Janssen zijn 25
jaar lid van de vierhonderd leden
tellende vereniging. Het 'zilve-
ren' tweetal vervult bestuurs-
functies.

Studiedag
Het Feministisch Netwerk
Vrouw-Geloof-Maatschappij
Zuid-Nederland houdt op za-
terdag 13 juni de jaarlijkse stu-
die- en ontmoetingsdag. Het
thema van de dag is 'wat is er
gaande?'. Nienke van Dijk, fe-
ministisch theologe zal een in-
leiding houden. De kosten van
de studiedag zijn 15 gulden per
persoon en de bijeenkomst
wordt gehouden in 'De Voor-
hof in Oisterwijk. Inlichtingen:
Riet te Vaanholt, 040-121955
(tijdens kantooruren).

prikbord

" Anny Lennartz, 40 jaar
actief in de turnsport
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Kledingontwerper werd machtige projectontwikkelaar

Har Muermans, cowboy
in onroerend-goedwereld

Wiekent de macht van Har Muermans uit
Roermond? Bij verschillende aangelegenheden

duikt de naam van de 45-jarige
projectontwikkelaar op. Het lijkt of hij overal de

hand in heeft: De Teikyo-universiteit, het
Annadal-complex, de nieuwe Maastrichtse

rechtbank en nu de Geleendal-affaire. Zelf schat"
hij dat hij directeur is van 25 BV's. Portret van
een in de omgang aardige vent, die er echter

geen been in ziet om iedereen die hem een voet
dwars zet, tegen de schenen te schoppen.

Limburgs dagblad

in hetnieuwst

Limburg



Molen Vrouwenheide

De avond- en weekenddiensten
beginnen op vrijdagavond en
eindigen de volgende week vrij-
dag om 8.30 uur.

ARTSEN

Heerlen: Voor spoedgevallen
«711400 (brandweercentrale)
bellen.
Kerkrade-Oost: Tot zaterdag 12
uur telefoonbeantwoorder eigen
huisarts. Van zaterdag 12 uur tot
zondagmorgen 10 uur Van de
Poel, 545.29.13. Van zondagmor-
gen 10 tot maandagmorgen 8 uur
Goebbels, «35.14.64.
SimpelveldBocholtz: Vrijdag
en zaterdag Schiffelers,
«04451-1500. Zondag Mom,
544.39.38.
Hoensbroek: Patiënten van Ge-
zondheidscentrum Hoensbroek-
Noord kunnen dag en nacht bel-
len, «21.48.21. Uitsluitend voor
spoedgevallen: «23.18.00. An-
ders eigen huisarts bellen.

APOTHEKEN

Brunssum, Schinveld: Schin-
veld, A ge Water 20, «27.28.99.
Heerlen: Heerlen Zuid, Baut-
scherweg 25a, «42.32.33.
Landgraaf: Landgraaf, Pasweg 6
Schaesberg, «32.69.00. Voor
spoedgevallen dag en nacht be-
reikbaar.
Kerkrade/Eygelshoven: Van
Wersch, Hoofdstraat 41,
«45.20.10.
Kerkrade-West: Maussen, Aker-
straat 79, «41.54.40.-
Bleijerheide:Bleijerheide, Blei-
jerheiderstraat 52, «46.09.23.
Dagelijks open van 8 tot 22 uur.
SimpelveldBocholtz: Voncken,
Dr. Ottenstraat 6, «44.11.00. Za-
terdag 11-15 uur, zondag
13.30-14.30 uur. Voor spoedge-
vallenvan 22-22.30 uur of na tele-
fonische afspraak.
Hoensbroek Heerlerheide:
Heerlerheide, Corneliusplein 2,
«21.13.77.
Nuth: Voor spoedgevallen eigen
apotheek (b.g.g. «711400).

TANDARTSEN

Heerlen/Hulsberg Voerendaal:
Carati, Bokstraat 29, «21.10.00.
Spreekuur zaterdag en zondag
van 11-12 uur. B.g.g. TIGH,
«711400.
Kerkrade Übach over Worms/
Nieuwenhagen.Eygelshoven:
Lemmens, Hoofdstraat 72 Kerk-
rade, «45.72.20. Spreekuur
11.30-12 uur en 19-19.30 uur.
SimpelveldBocholtz Gulpen
Vaals/Wijlre/Wittem: Köhlen,
Kommerstraat 51 Bocholtz,
«44.12.36. Spreekuur 11.30-12
uur en 17.30-18 uur.
Brunssum;Schinveld Nuth
HoensbroekSchinnen: J. Ge-
raeds, Kruisbergstraat 15a
Brunssum, «25.42.46. Spreek-
uur 11.30-12 uur en 17.30-18 uur.

GROENE KRUIS

Wachtdienst voor spoedgeval-
len: Heerlen: «71.37.12. Nuth/
Voërendaal/Simpelveld:
«04405-2995. Brunssum/Schin-
veld/Jabeek: «25.90.90. Hoens-
broek/Merkelbeek/Bingelrade:
«22.55.55. Landgraaf: «32.30.30.
Kerkrade/Eygelshoven:
«45.92.60.

DIVERSEN

TIGH - Heerlen: «71.14.00. In-
formatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.
Hulpdienst SOS: Dag en nacht
bereikbaar, «71.99.99.
Geslachtsziektenbestrijding:
24- uurs infolijn, «74.01.36.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Raad van
State vindt het niet onjuist of
onredelijk dat Heerlen dit jaar
zelf een bijdrage moet leveren
aan de subsidie voor huisves-
ting van gehandicapten. Heer-
len krijgt daarvoor van staat-
secretaris Heerma een bedrag
van 430.000 gulden. Heerlen
vindt dat te weinig en zegt nu
300.000 gulden uit eigen zak
aan subsidie voor huisvesting
van gehandicapten te moeten
steken. De gemeente Heerlen
zegt dat geld niet te hebben.

De voorzitter van de afdeüng Recht-
spraak van de Raad van State zegt
in antwoord op het schorsingsver-
zoek van Heerlen, dat tegemoet
komen aan de wensen van Heerlen
gevolgen heeft voor de hele Rijksre-
geling Geldelijke Steun Huisves-
ting Gehandicapten. Volgens die
regeling moeten de gemeenten zelf
20 procent bijdragen aan -de subsi-
die waarop gehandicapten recht
hebben bij het oplossen van proble-
men van hun huisvesting.

Staatssecretaris Heerma heeft in-
middels laten weten dat hij nog
eens zal bekijken of er niet wat ver-
anderd kan worden aan de regeling,
zodat er wat meer geld voor Heerlen
beschikbaar komt. Hij geeft toe, dat
het verschil tussen wat degemeente
krijgt en wat de gemeente nodig
heeft in dit geval wat extreem groot
kan zijn. „Ik heb aangekondigd te
bezien in hoeverre bij de versleute-
ling van het budget voor deze rege-
ling voor 1993 compensatie kan
worden geboden," aldus de staats-
secretaris in antwoord op vragen
van het Tweede Kamerlid Marianne
Ruigrok (PvdA).

Wat er nu in de gemeente gaat ge-
beuren met de huisvestingsproble-
matiek voor gehandicpaten ligt aan
de gemeenteraad. Die moet op-
nieuw praten over het probleem.
Tot dat tijdstip blijft het besluit van
kracht dat Heerlen de regeling niet
uitvoert.

Vergaderen achter
gesloten deuren nog eens uit de doeken welke ont-

wikkelingen er in het Brunssums
centrum tot het jaar 2000 in grote
lijnen zijn te verwachten. Ogg hield
bij haar verhaal vast aan het opera-
tieplan herstructurering cenbtrum-
gebied dat in november van het
vorig jaar is vastgesteld door de
raad. Dat plan is ook een voornaam
uitgangspunt bij het ontwerpbe-
stemmingsplan.

De kosten voor de herinrichting van
het centrum worden geraamd op
40,5 miljoen gulden. Om een en an-
der te bekostigen is een Centrum-
fonds in het leven geroepen, goed
voor uiteindelijk 24,3 miljoen. Uit
de verkoop van gronden verwacht
de gemeente 13 miljoen binnen te
halen.

Ondanks dat er een dekking voor
het omvangrijkeplan is aangegeven
vroegen meerdere bezoekers zich
bezorgd af ofde herinrichtingsplan-
nen zouden leiden tot lastenverzwa-
ring van de burger de komende
jaren. De aanwezige wethouder Pie-
rik weerlegde die vrees. Eventuele
baatbelasting voor bijvoorbeeld on-
dernemers sloot hij echter niet op
voorhand uit.

Honds (2)

"Hoe kunnen we het in vrede*'
naam hebben over een hond*
leven als we eens kijken na& g
de lijst van honden die onland (
deelnamen aan de clubmatC}
van de Geleense kynologenclv {
in Glanerbrook. Daar werd o^ i,
der andere een top 9 gef° _ tmeerd en diewordt aangevoerd
door de whippet O'Malley ", .
Chawia van meneer Boers wl j
Wijlre. Nou meneer Boers, zoTl' \
der uw hond te kennen had-1 |
van ons óók de grootste btv& (
gekregen want met zon naar 1 {
kun je je al direct een prijzelï j,
kast aanschaffen. En wat l
denken van de nummer 4? De' j
is een dobermann die luisteT

naar de naam Lord Cazan r>a
Glanerbrook - alsof Ivanho^himself voorbij paradeert, i^a
een naam!

Inspraakronde voor Brunssumse burgers

Bestemmingsplan
centrum gereed

# Het Lindeplein en omgeving krijgt de komende jaareen totaal ander aanzien. Het is nu niet
aantrekkelijkgenoeg, vindt de gemeente. Foto: dries linssen

vinden: „De toename van geslo-
ten vergaderingen klopt wel.
Daarover moet deraad nog eens
serieus nadenken".
Burgerbelangen-fractievoorzitter
Frans Krasovec kaart de proble-
matiek aan in de volgende com-
missievergadering met burge-
meester Mans: „Gesloten verga-
dering klinkt rot. Ik vraag me
achteraf wel eens af: 'moest dit
nu zo?'. Media-vertegenwoordi-
gers en raadsleden zijn volwas-
sen mensen. Beide partijen
moeten maar eens rond de tafel
gaan zitten om te praten. Goede
onderlinge afspraken, net zoals
bij embargo's, moeten mogelijk
zijn".

André Brauers van Groen Links
vindt dat zaken - met name van
persoonlijke aard - die in beslo-
tenheid plaatsvinden, beter te-
recht kunnen in het senioren-
convent. Deze vergadering van
fractievoorzitters met de burge-
meester is per definitie gesloten.

Toon Willems (CDA) is voorstan-
der van het vergaderen achter
gesloten deuren als het bijvoor-
beeld gaat om invallen van poli-
tie dievooraf niet mogen worden
bekend gemaakt en dat soort za-
ken. Maar ook andere kwesties
mogenvan hem best in besloten-
heid behandeld worden.

den op straat komen te liggen.

Maar dan is de grens ook snel in
zicht! In Kerkrade verlegt de
raad echter die grens de laatste
tijd. Ook financiële zaken en te
voeren procedures worden er
achter gesloten deuren behan-
deld. Tijdens zulke sessies wer-
den bijvoorbeeld het gemeente-
lijk woningbezit overgedragen
en deproblemen met de automa-
tisering besproken.

van onze correspondent
WILWAGENVOORT

KERKRADE - Publiek en pers
moeten inKerkrade steeds vaker
commissievergaderingen vroeg-
tijdig verlaten, omdat deraadsle-
den elkaar achter gesloten deu-
ren wat dieper in de ogen willen
kijken. Zonder fatsoenlijke uit-
leg worden agendapunten 'zo-
maar' verschoven naar het geslo-
ten gedeelte van de vergadering.
Zelfs de microfoons worden in
de besloten vergaderingen bui-
ten werking gesteld, opdat maar
niets van het besprokene door-
dringt tot de buitenwereld.

Het is begrijpelijk dat zaken over
personen in beslotenheid be-
sproken worden. Worden direc-
teuren van gemeentelijke dien-
sten van hun functie ontheven of
komt de selectie van een nieuwe
gemeentesecretaris aan de orde,
dan is het niet de bedoeling dat
die persoonlijke aangelegenhe-

Hekel
Hans Bosch, de fractievoorzitter
van de PvdA heeft in ieder geval
een gruwelijke hekel aan praten
achter gesloten deuren. De laat-
ste anderhalve maand komt dit
veelvuldig voor. Af en toe is het
nodig, maar we moeten het tot
een minimum beperken. Onze
fractie spreekt hier vaker over.
Een suggestie: stuur de vertrou-
welijke mededelingen schrifte-
lijk naar de raadsleden op".

Jo Bok (BBK) vindt dat praten
over personen en gevoelige on-
derhandelingssituaties best ach-
ter gesloten deuren mag plaats-

"En verder spitsten onze °T „
zich bij het horen van Tosc
Freya van 't Wianca Hof (l*.
derdaad, een kleine keeshondh
Discodancer's Calypso van W
neer Gorissen uit Heythuysffen die stoere Newfoundlandf
van mevrouw Aben uit &
ningsbosch: dié heet Shianoe
Of The Stokkem Ferry, <*[
naam dievolgens ons in een 9
schiedenisboek thuishoort! &_.
op nummer 9van deze top 9, °-allerlaatste, daar staat <~
fraaiste van allemaal. De *ning onder .de dashonden, a
lieveling van meneer Köste

.^uit Spaubeek. Hij heet nanxeW ,
Emiél Van De Oude Pastorij
Dat is nog 's wat anders ofi
Jan Jansen... Lang leve a
hond! .

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Het ontwerpbe-
stemmingsplan van het centrum in
Brunssum komt komende dinsdag
aan de orde tijdens de commissie-
vergadering ruimte en techniek.

Het stuk is zelf nog niet in het colle-
ge besproken. Nadat de commissie-
leden daarover zijn geïnformeerd
houdt de gemeente tot aan de zo-
mervakantie tal van informatie-
bijeenkomsten waar burgers hun
zegje kunnen doen over de geplan-
de ontwikkelingen. Eventuele be-
zwaarschriften kunnen pas na de
vakantie worden ingediend, dan
wordt het plan ter inzage gelegd.

Het herinrichten en aantrekkelijker
maken van ondermeer het Linde-
plein, het versterken van de winkel-
en woonfunctie, functie en het op-
vullen van bestaande gaten in de
straatwand zijn enkele uitgangs-
punten. Het centrum moet een veel
grotere samenhang gaan vertonen.
Uitgangspunt bij de herinrichting is
dat als er niets wordt gedaan, het
centrum met zijn goed uitgerust
winkelaanbod in een neerwaartse
spiraal terechtkomt. Vooral concur-
rentie vanuit Heerlen wordt in dat
verband gevreesd.

Tijdens een informatiebijeenkomst
van de plaatselijke D66-afdeling gis-
teravond deed raadslid J. Ogg voor
enkele tientallen belangstellenden

" Nederlands hoogst gelegen molen op 216 meter boven NAP, moet nog een tijd wachten op een nieuw 'jasje.
Foto: CHRISTAHALBESMA

" U zult het wellicht al verrn»*
den, maar gisteren was vo&
het voor de gemiddelde Ajo*
fan - en van dat ras zijn er not
al wat - een bijzondere doft
Nauwelijks bijgekomen van&
bloedstollendefinale werd do (̂
anderen echter. verwacht d*
het gewone leven weer werd OY
gepakt. Gewoon ontwaken, ow
bijten, werken, lunchen, tuerWj
en warm eten dus. En al wat #
verder bijhoort. Zeer opgetog&
keerde gisteren een collega, **Ajax-fan, terug op het uier*
Wat bleek?Zijn vrouw had dvx'
delijk rekening gehouden nw\
de beker voor de Amsterdat^]
mers en de vreugde djte daOf
over zou ontstaan bij ha&
man. Zij had dus eenflinke Wj
radijsjes uit eigen tuingroni
gehaald.En wat er gisteren oO*
gegeten werd, alle etensware*
werden gesierd met de roodW»'
te kleuren van de radijsjes. "
van Ajax natuurlijk!

Radijs

Contactdag
9 Wat moet je doen om
'vriend' van Wijnandsra.deJj
worden? De contactdag van IJIplaatselijke Heemkundevere*
ging bezoeken. Die wordt zas
dag aanstaande gehouden v* \
negen tot één uur bij de Sti&
ting Vrienden van Wijnandsf6

de in het Cultureel Centra'
nabij de kerk. De kring Valk^
burg en Heuvelland van W
Limburgs Geschied- en Ow
heidkundig Genootschap oTQi ]
niseert de ochtend samen 1&(
de Heerlense afdeling.

Contactdag (2)
# Het onderwerp 'vereniging.
financiën' staat deze keer c&
traal. De Nuther wethovM
Wiekken opent de dag teQ&
half tien. Verder houdt de h&
Huls een lezingover Kruisen *kapellen in Zuid-Limburg _
verzorgt de heer Jetten *_
rondleiding door de kerk en t_t
kasteel van Wijnandsrade. &\
langstellenden kunnen vO^Mmeer informatie bellen met W
de Maeijer -^04405-2048 of*\Braad -^045-764582.

1998 gaat een groot deel van dit
bedrag naar het rustieke kasteel
in de dorpskernvan Voerendaal.
Eigenaar Vebego van Corten-
bach maakt dit jaar geen gebruik
van het restant-budget voor '92.
Een deel van dit geld, bijna veer-
tig duizend gulden, gaat wélnaar
de molen.

Voerendaal heeft geen
geld voor restauratie

Verdienste

Programma

" Tijdens de tiende Euregi°' <Sterwandeling werd Hans He1' V
mans uitBocholtz door deEifi1' .
verein vereerd met 'die GrüI*. n
Verdienstnadel'. Dit voord .
vanwege zijn inzet voor beter*
onderlinge betrekkingen tussefi >de bewoners in de' euregl°' 'j
Hans Hermans is al meer d" |
dertig jaar zeer actief binnefi <het IVN en vijfentwintig ja°
als lid van de Ortsgruppe Aa'
chen dcs Eifelvereins.

" We lazen in een persberici 1

het volgende: 'Door de schitte'
rende ligging hoog op het p^a'
teau van het Mergelland word
er een prachtig programma s<r
mengesteld'. Laten wij nu a
tijd gedacht hebben dat PT°'
gramma's toch echt door m&x'

sen worden samengesteld-
misschien wel liggend, evell'
tueel ook nog op het plateö^
van het Mergelland, maar '*ieder geval door mensen. ,
Honds

De restauratie van Kasteel Cor-
tenbach gaat op dit moment
vóór alles, omdat delen van dit
oude kasteel ernstig in verval
zijn geraakt. Eén torentje op de
binnenplaats staat zelfs op in-

storten en is dus zeer dringend
toe aan een grondige opknap-
beurt.

Voerendaal krijgt per jaar ruim
een ton van het rijk. Tot en met

De rest, ongeveer een halve ton,
wordt ingezet voot het behoud
van een monumentale boerderij
aan de Penderskoolhofweg in
Ransdaal.

ÜBACHSBERG - Fred en Ma-
rian Piepers krijgen voorlopig
geen extra subsidie van Voeren-
daal voor de renovatie van hun
19e eeuwse beltmolen aan Vrou-
wenheide 1 in Übachsberg. Ook
het kerkbestuur van dit dorp
krijgt geen geld voor het op-
knappen van vier glas-in-lood-
ramen van de H. Bernardus-
kerk. Voerendaal heeft minder
geld van de overheid gekregen
dan verwacht en moet de twee
aanvragen voor subsidie afwij-
zen.

Rijksregeling
Overigens had de staatssecretaris
met ingang van 1 januari 1993 de to-
tale Wet Voorzieningen Gehandi-
capten willen regelen. Maar in
ambtelijke kringen in Heerlen
wordt er rekening mee gehouden
dat dat 1994* zal worden. „En de re-
geling in 1993, wordt weer anders
dan dit jaar. Al met al moet de ge-
meente betalen aan een rijksrege-
ling en heeft totaal geen vrijheid
zelf te bepalen hoeveel en wat er
besteed wordt," aldus een woord-
voerder.

De gemeente Heerlen vindt het zeer
merkwaardig dat de staatssecretaris
en de Raad van State beweren dat
de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten akkoord is gegaan met de
regeüng. „Dat is pertinent niet
waar. De VNG heeft zich hiertegen
verzet," zegt de woordvoerder.

Beroep
Behalve het schorsingsverzoek
heeft de gemeente Heerlen ook nog
.beroep ingesteld tegen de beslis-
sing van Heerma. Nog één andere
gemeente in Nederland heeft ook
beroep aangetekend, namelijk
Kerkrade. Voordat die beroepspro-
cedure echter achter de rug is, heb-
ben heel wat gehandicapten tever-
geefs by de gemeente een beroep
gedaan op subsidie.

Het 100 pagina's tellende boek gaat
vooral over Bingelrade, Jabeek,
Merkelbeek en Schinveld. Aan-
dacht wordt besteed aan de geschie-
denis van de gemeentewapens, de
kerken en hun beschermheiligen.
Ook zijn dialectverhalen, monu-
menten, archeologische vondsten
en een volkstelling uit 1796 in het
boek, dat het jubileumbedrag van
tien gulden kost, opgenomen. Inte-
kenaars kunnen vanmiddag tussen
half vijf en half zes een exemplaar
ophalen.

ONDERBANKEN - In het ge-
meentehuis van Onderbanken ont-
vangt burgemeester Ritzer vanmid-
dag om vier uur het Jaarboek 1992
van heemkundevereniging De
Veersjprunk.

Kerkdorpen
centraal in

nieuw jaarboek

weekendagenda
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Anbo hekelt
Maastricht

MAASTRICHT - De Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen
(Anbo) is boos op Maastricht om-
dat dit een verkeerd beleid zou
voeren bij het samenstellen van
de Ouderenraad. Omdat de
Anbo-afdeling nog jong is, heeft
zij nog niet het aantal leden dat
Maastricht als criterium stelt om
een zetel in de Ouderenraad te
krijgen. De Anbo vindt dat de
gemeente vooral moet kijken
naar de kwaliteit van de organi-
satie.

Raad van State verwerpt schorsingsverzoek Heerlen

Niet méér subsidie
voor gehandicapten

fimburgs dagblad oostelijke mijnstreek

pit-bulletin



Juventus
wil Bergkamp

HEERLEN - Juventus zegt bijna
tot een akkoord te zijn gekomen
met de Ajacied Dennis Bergkamp.

De Italiaanse club gelooft dat niets
de transfer van de Amsterdammer
nog in staat en verwacht dat Berg-
kamp een dezer dagen zijn handte-
kening onder een zeer lucratief
contract zal zetten. Bergkamp, die
onlangs nog liet weten liever nog
een jaar bij Ajax te blijven, wilde
het bericht bevestigen noch ontken-
nen.

Parma verrast
Juventus in finale
PARMA (SID) - Voor de eerste
keer heeft AC Parma de Italiaan-
se voetbalbeker veroverd. Het
vorig seizoen naar de serie A ge-
promoveerde Parma versloeg
donderdag in eigen stadion Ju-
ventus met 2-0. Juventus, ver-
trouwd met kampioenschappen
en bekers, had het eerste duel
met 1-0 gewonnen. Voor 30.000
toeschouwers scoorden Melli
voor en Osio na rust. Perruzzi, de
doelman van Juventus, voor-
kwam een hogere score. De spe-
lers van Parma incasseerden een
premie van 70.000 gulden per
persoon.

Toulon uit
hoogste klasse
PARIJS - De Franse Voetbal
Federatie heeft Toulon uit de
eerste divisie gezet. Toulon heeft
een schuldenlast van circa 26
miljoen gulden en werd de
wacht aangezegd door de finan-
ciële commissie van de federatie.
Bij het begin van het seizoen
raakte Toulon in de problemen
toen enkele bestuursleden we-
gens fraude werden gearres-
teerd. Toulon, dat veertiende
werd in de competitie, kan in ho-
ger beroep gaan tegen de beslis-
sing. Een jaar geleden werden
Bordeaux, Nice en Brest wegens
zware schulden uit de eerste di-
visie gezet.
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Halsteren ongestoord via 3-0 naar kampioenschap

Vleerssen een illusie armer
Halsteren-SV Meerssen 3-0 - 9. Swaens
1-0; 38. Van SUedregt 2-0; 71. Van Slie-
dregt 3-0. Scheidsrechter: Oskam (Zoe-
termeer). Toeschouwers: 225U. Waar-
schuwingen: Ploemen, Kleinen, Cou-
mans (SV Meerssen).
Halsteren: De Frel (76. Van Tongeren).
Klittel, Oomen, Karman. Van Bijster
veld, Swaens, Heeren, Verwijs, Van
SUedregt, Bevelander, Moerkens (71.
Voorbraak)

SV Meerssen: Dusseldorp, R. Smeets.Van Dijk. Scheffers, Kleinen «iB. Alfon-
so), Van der Leeuw (54. Ploemen),
Franssen. Quesada, E. Smeets, Dahl-
mans, Coumans.

~ Van onze correspondent
,j ARNO RÖMGENS

"* cc - Eén man schoot de kampioensdroom vanssen aan rafelige flarden: Ronald van Sliedregt. Blond,
| _ 0r /"anen, oorringetje. Zesentwintig jaar. „Maar niet te oud
lid aa*rï voetbal," voegde hij er veelzeggend aan toe. Ro-

*iet Jlc°orde niet alleen twee keer, maar toonde zich samen

" er bevelander negentig minuten lang een ware plaag-
\ V°or e Meerssenaren. Na negentig minuten luidde de
|iern Van de wedstrijd Halsteren-Meerssen 3-0. Terwijl de
._t v^an wijlen Freddy Mercury 'We are the champions' over

el<J strooide, feestte de Halsteren-aanhang.

AMSTERDAM - Vanaf de beton-
nen voet van Wim Kan en Corrie
probeert een man zittend voor zich
uit te plassen. Zijn gezwollen tong
steekt naar buiten, zijn kop wankelt
op zijnromp als een mascotte op de
hoedenplank van een rijdende auto.
Er komt niks, maar hij heeft de tijd:
het is nog lang geen sluitingstijd op
het Leidseplein.

Mehmet Scholl
naar Bayern
MÜNCHEN -Bayern München
heeft de 21-jarige Mehmet Scholl
overgenomen van Karlsruher
SC. Het transferbedrag ligt rond
de 6,2 miljoen gulden. Scholl
staat bekend als een van de
grootste Duitse talenten. Eerder
trok Bayern Markus Schupp
(Wattenscheid) en Jorginho (Le-
verkusen) aan. Voor beide spe-
lers betaalde club respectievelijk
2,8 en 5,8 miljoen gulden.

Zestigduizend feestgangers, 50 ar-
restaties, gesloopte straten, vuilnis
voor een werelddeel en tientallen
flaugevallen mensen in de drukte:
dat mag van de politie een geslaagd
Amsterdams feest heten. Want Ajax
heeft de Europacup, dan krijg je dat
nou eenmaal. Het is normaal.

praatte met Petterson, zijn arm in
zielig draagverband en een veelge-
wassen t-shirt mej: 'T-shirt eigen-
dom VU ziekenhuis' op de rug. De
arm was uit de kom en deed zeer,
zei Petterson met pijnlijke grimas.
„U bent een. heel populaire Amster-
dammer," bemoedigde Van Thijn
hem.

groeien. Het wordt een partij op
olympisch niveau," verrichtte Selin-
ger zijn oefening van hoop.

HELSINKI - Bulgarije is de
campagne om een plaats in de
eindronde om de wereldtitel
voetbal van 1994 in de Verenigde
Staten voortvarend begonnen.
Voor groep zes wonnen de Bul-
garen dank zij een productief
laatste half uur de uitwedstrijd
tegen Finland met 3-0.

Bulgarije begint
voortvarend

" Ron Zwerver omzeilt het Peruaanse blok met Bolivar (links) en Zayers. Foto; ANP

Volleybalteamreageert gram af op dwerg Peru

Selinger lijmt scherven Ron Zwerver moest toegeven dat
hij en de andere Oranjeklanten een
onrustige nacht achter de rug had-
den. In plaats van Ajax-Torino werd
devideo van de rampzalig verlopen
uiteenzetting met Polen meer dan
eens in de recorder geschoven.

Veertiende dode
BASTIA - De ramp met de inge-
storte tribune in het voetbalsta-
dion van Bastia op 5 mei heef-
een veertiende dode geëist. Gis-
teren bezweek een 32-jarige Cor-
sicaanse journalist aan de zware
verwondingen, die hij kort voorhet begin van de wedstrijd Bas-
tia - Olympique Marseille voor
de halve finales van het toernooi
om de Franse beker opliep toen
een noodtribune instortte.

Het Leidseplein is een slagveld.
Zestigduizend man hebben tram-
huisjes stukgeramd, reclamezuilen
omgetrokken, een tapijt van gebro-
ken plastic gelegd. Dronken man-
nen zijn in slaap gevallen midden
op de klinkers. Anderen houden
zich overeind in kleermakerszit, la-
ten lange draden slijm neer vanuit
hun mondhoeken. Het is geen pret-
tig gezicht, maar Ajax heeft de Eu-
ropacup, dus zodoende.

Zodoende ook die tengere vrouw
die tollend, huilend van de misse-
lijkheid om de schouders van haar
vriend hangt. Naar huis dan maar,
maar Ajax heeft tenminste de Euro-
pacup.

Het Leidseplein, de grootste bier-
pomp van het land, zeker vanavond.
Drie gulden voor een half glaasje
schuim, maar de tap loopt, iedereen
is lam. Pandemonium.„Olé, olé, olé,
"galmt het over het water.

Tientallen journalisten hadden-zich
in de stad ingegraven. Maar de ver-
wachte rellen 'blijven uit', zeggen ze
met een zuinig mondje. In de Stads-
schouwburg krijgt de cameraman
van een sponsor handgemeen met
de geluidsman van Radio Amster-
dam Noord. De cineast met zijn
handicam had de radioman opzij
geduwd om geen shot te missen van
de exodus van fanfarekorps de Te-
letoeters, op zegetocht naar buiten.
Beider ogen puilen uit van woede.
Logisch, want Ajax heeft net de Eu-
ropacup gewonnen.
Het feestje op het schouwburgbal-
kon duurde niet zo lang: een half
uur maar. Burgemeester Van Thijn

Tijd
Arie hoefde bitter weinig aan de
beelden toe te voegen. Ik kan een
boek volschrijven over het complex
van factoren dat meespeelde, maar
het heeft absoluut geen zin om ex-
cuses te zoeken. Er is zo verrekte
weinig tijd. Die kunnen we beter
gebruiken om de ploeg weer posi-
tief op te laden voor de wedstrijd
tegen de Bulgaren," betoogde de
Amsterdamse prijsschutter. De
veldslag van vanavond is in de ogen
van Zwerver de tot nu toe belang-
rijkste wedstrijd uit zijn imposante
carrière: „Ik heb nog nooit zo onder
druk gestaan.

Vonken
Pas in de derde set sprongen er op-

V°n,onze correspondent

TOw ■
Speelritrt^ " Hergroeperen en6Uncl dp _e_,weer oppakken. DatoN en Nederlandse volleybal-

_,* na h«t°h £-rie Selinger voor
Cdda_ „f echec °P de PoolseCe _ P.n.n..Woensda g- Volleybal-
JSd^ fungeerde als boksbal~ ,Ieertlg minuten durende
'fi beffen Voor het allesbeslissen-V>en v_n

Van vandaag tegen deCr alleL " de, Balkan': Bulgarije.l>geva_h..llen krikte Oranje in
\, °P: 3 o nttopuntensaldo behoor-V *° <15-3, 15-3, 15-2).drieduizend enthousiaste

eens vonken van Oranje, nadat Jan
Posthuma en Ronald Zoodsma hun
oude, vertrouwde middenposities
hadden ingenomen en de felle Mar-
co Klok op de stek van Benne in
samenwerking met de twee Friezen
het passwerk voor zijn rekening
had genomen. Vrijgesteld van zijn
taak als stopper scoorde steraanval-
ler Ron Zwerver als vanouds.

Niettemin liet teamchef Arie Selin-
ger na afloop doorschemeren van-
daag toch met de standaardopstel-
ling van acquit te gaan. „De basis
verdient krediet en vertrouwen. Dat
wil ik de spelers niet onthouden, al
zullen bijvoorbeeld Held en Van der
Horst boven zichzelf uit moeten

PTT-employées, die het olympisch
kwalificatietoernooi in de Ahoy
aangrepen voor een nationale con-
tactdag, werkte Oranje aan het uit-
deuken van de opgelopen, mentale
schade. Twee sets lang liet Arie Se-
linger het favoriete sextet van zijn
voorganger Harrie Brokking staan.
Ondanks het gigantisch krachtsver-
schil bleef het spel van het basis-
team vraagtekens oproepen. Met
name de passes van de wanhopig
naar zijn vorm zoekende Edwin
Benne resulteerden nog steeds in
forse afzwaaiers.

'Rustige nacht'
na Ajax-zege

AMSTERDAM - De Amsterdamse
politie heeft afgelopen nacht 41
mensen aangehouden, nadat Ajax
de UEFA-cup binnenhaalde. De
meesten hadden zich schuldig ge-
maakt aan openlijke geweldpleging,
vernieling en dronkenschap. Onder
de arrestanten ook vier mannen, die
in deeuforie van de overwinning bij
een bioscoop inbraken. Een andere
man werd aangehouden omdat hij
liep te 'strippen. De politie sprak
ondanks de aanhoudingen van een
'relatief rustige nacht.

Pettersson kan
EK vergeten

AMSTERDAM - Stefan Pettersson
kan het Europees kampioenschap
voor landenteams op zijn buik
schrijven. De blessure die de aan-
valsleider van Ajax in de UEFA-
Cupfinale tegen Torino opliep,
houdt hem tenminste zes weken
aan de kant. De EK in zijn Zweedse
vaderland beginnen al op 10 juni.
„Natuurlijk ben ik zwaar teleurge-
steld, maar het is niet anders," be-
rust de Scandinaviër in zijn lot.

_ v ?"d liepen de Meerssen-spe-
elka het terrein. „Zo zit voetbal

11Diuf'' ze' Meerssen-trainer Piet
'fen ,eèel- Aan de zeëe van Hal"
sten niets af te dingen. Wijvandaag overtuiging. Halste-

ren speelde voor honderdvieren-
veertig procent. Wij voor honderd
procent.
Waar het aan lag? Van Dijk wist het
niet: „Misschien was ons verwach-
tingspatroon te groot. Misschien
speelden de zenuwen ons te zeer
parten. Misschien was de vroege
achterstand funest." Allemaal gis-
singen. Feit was dat Halsteren in
bet volle Geldrop-stadion gewoon
een maat te groot was voor de Lim-
burgers.
Meerssen rest één troost. De ploeg
van de scheidende Piet van Dijk
heeft een ijzersterk seizoen achter
de rug. Slechts het puntje op' de i
ontbreekt, de titel. Voorlopig heeft
de club zich niet kunnen scharen in
het kleine rijtje Limburgse clubs
(EHC twee keer, Limburgia, Caesar
en Venray) dat in zeventien hoofd-
klasseseizoenen het kampioen-
schap voor Limburg mocht opei-
sen.

Fortuna tegen
amateurselectie
_elt p ~ Vandaag om half acht_ oJportuna Sittard haar traditio-
ivan fnwedstrijdtegen een selec-
_Ser ui^burgse hoofd- en eerste-

st fe:. ■ ~it als tegenprestatie voor
>rtün dat het tweede team van
i_0

'a gedurende het afgelopen
gen _ 0efenwedstrijden speeldeHet'6 amate"rclubs. De selectie
<.dt .amateurteam dat gecoachedooor Jan Notermans en Maan

** __i6er Destaat uit: Reinen en
'..«? (VV Sittard), Dautzen-
_nti Janssen (SVN), Wijnen en

..d'Jfns (EHC), Camp, Berns en
Mdor..Schot (Wilhelmina'oB), Dus-
»bs „^ (Meerssen), Engelen, Ja-
er, enVansen <RFC), Blankenha-
"*_ 1' °/fergeld (Waubach), Crae-
.l *n Winkens (Limburgia). Het

-spg.Pfdt op een van de bijvelden

sport kort

.le^CHORST - De Roda JC-

" .r, * Gerry Senden en Bert

' _
Sipgen zijn door de tuchtcom-; 'e<_ st van de KNVB voor één

' 'rig v lJd geschorst naar aanlei-
*kerf

an hun gele kaarten in de
ln-ale tegen Feyenoord.

anu^SEN - Een boksteam
* _r d

l Heerlense BVH'67 komt
i°°r Bvi? actie 'n Regensburg.
harcj <XH komen in de ring: Ri-

hoonens, Pascal Gotje,

'n Anten Hanr»es Hölzken, Wim
_o | l°nio Thelen, Paul Reiter,

aUrentzen- Cellebeek en

'n Cair a (De Counter Vught)r° (Olympia Den Bosch).

nacompetitie
'°<LV«f* poule A:"a Eagles. NAC 1-0

Sc hea<l Eagles 2 110 3 2-1
r _W 2 10 12 1-1

2 0 1111-2

Polenfinalist
?n *W u

M " De volleyballers
°6g o ,hebben zich als eerstevan h geplaatst voor de finale

_ooi o*ymPisch kwalificatie-
d ■ >oo'se equipe ver-
,,°or e

_ 21cr> van de eindstrijdH fl1 zwaar bevochten 3-2-
?Nrin_ 2' 12"15, 5-15, 15-9)

k> <WS °P BvlBariJe-. n _n Ultslag zijn ook de>e(_' Van Nederland op de
ri 9 _e ulnalePJaats toegenomen.
b!ë Van T vandaag. op de slot-jem ":e voorronde, niet meerNn n ° van de Bulgaren te
Q Qeti n" Ue winnaar van de ont-
& set °' . ongeacht de uitslag,

strijdddelde zeker van de

Puinruimen na een
avond Europacup

Den Helder weer
naast Den Bosch
DEN HELDER - De basketbal-
lers van Den Helder en Den
Bosch zijn er nog niet uit. Welke
van de twee ploegen zich tenslot-
te de sterkste van 't land mag
noemen, wordt pas morgen be-
slist. Den Helder bracht met een
zege van 82-80 de stand op 2-2.
Bij 79-77 miste Kuipers een af-
standsschot en kon Den Helder
in de persoon van Jerome de be-
slissing forceren. Een driepunter
van Pollard bracht de spanning
nog eenmaal terug, maar een
vrije worp van Van Dinten be-
paalde de eindstand op 82-80.

Via een schitterend schot liet hij 2-0
aantekenen.

Meerssen holde nu helemaal achter
de feiten aan. Het befaamde positie-
spel, waarbij de ploeg via drie sta-
tions het terrein overbrugt, kwam
er totaal niet uit. Dat was ook de
verdienste van Halsteren. De stevig
verdedigende Brabanders schakel-

den moeiteloos en snel over van
defensie naar aanval, waardoor
Meerssen geen enkele vuist kon
maken.

Agressie
In de pauze trachtte Van Dijk te re-
pareren. „Ik wil agressie," hield hij
zijn spelers voor. Die agressie

kwam. Even maar. Nadat de kans-,
jes (Eric Smeets en Roel Coumans)
geen doelpunt hadden opgeleverd,
keerde de berusting terug. Daarvan
profiteerde Ronald van Sliedregt.
Twintig minuten voor tijd besliste
hij het duel definitief: 3-0.

De eerste Limburgse toeschouwers
vertrokken op dat moment. Eén zui-

derling stortte zich even later na
drukkelijk in het feestgewoel: Jai
van Elsakker, al achttien jaar voor
zitter van Halsteren en sinds ander
halfjaar woonachtig in Hulsberg.

Zie verder pagina 27

" 'Toch is Meerssen
trots op jullie'_______________________________

" Teleurstelling in de kleedkamer van Meerssen. Vlnr:René Scheffers, Etienne Kleinen, Hans VrijhoeVen en Eric Smeets
verwerken de klap. Foto: JEROEN Kun

Go Ahead Eagles
nieuwe leider
DEVENTER - Go Ahead Eagles
is de nieuwe leider in de nacom-
petitie dankzij een zwaarbevoch-
ten overwinning van 1-0 op
NAC. Invaller Alfred Knippen-
berg blonk uit in goede acties en
mooie passes. Dankzij Knippen-
berg kreeg Go Ahead Eagles
weer lef en overtuiging en Bos-
velt zorgde voor de bekroning
met een fraaie treffer.

Het leek zo goed te beginnen voor
Meerssen. De ploeg startte aanval-
lend. Na zes minuten juichten de
duizend Meerssense supporters.
Math van Dijk nam een vrije trap.
De bal belandde in het doel, zo leek
het. Kwestie van optisch bedrog:
het leer plofte in het zijnet. Een mi-
nuut later was het aan de andere
kant wél raak. Moerkens nam een
hoekschop, Van Dijk werkte onvol-
doende weg, Dusseldorp tikte de
bal voor de voeten van Rob Swaens
en die zei namens duizend Halste-
ren-aanhangers 'dankjewel'; 1-0.
Even deed Meerssen iets terug. Ivo
Dahlmans schoot net over, terwijl
Eric Smeets de paal raakte. Aan de
andere kant bleef ook Halsteren ac-
tief. Dusseldorp moest redding
brengen bij acties van Rob Swaens
en Ronald van Sliedregt. Diezelfde
Van Sliedregt bezorgde na veertig
minuten Meerssen de genadeklap.

Vrije trap

LimburgsDagblad
sport



HUISDIERHERRIE
Doe er iels oon! De Nederlandse
Slichhng Geluidhinder helpt bi| het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis
NSG, Postbus 381, \TQ^
2600 AJ Delft llOkj
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4__i_l ProvincieT}X*£ ■ iwiimvi. Bureau Bibliotheek
IWafH ■ irT-Kiirn Postbus 5700
UÏJSI LirnOUrg 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
m«<_edeiing Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 161/20-92 bekend, dat zij voornemens zijn aan Dotre-

mont B.V. onder een aantal voorschriften een
revisievergunning ingevolge de Afvalstoffen-
wet en een verzoek om ontheffing als bedoeld
in artikel 8 aan de Verordening Grondwaterbe-
scherming Limburg 1989 te verlenen ten be-
hoeve van haar inrichting voor het bewaren,
bewerken en verwerken van oude en nieuwe
metalen en kabelafvallen gelegenKlipperweg
16 te Maastricht. Het ontwerp van deze be-
schikking, alsmede de aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggenter inzage van 18
mei 1992 tot 2 juni 1992 en wel: - in het Pro-
vinciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek)
tijdens de werkuren; - in het gemeentehuis van
Maastricht, Stadskantoor I, begane grond,
Stadhuisstraat 5, Maastricht, maandag tot en
met vrijdag van 09.00 uurtot 16.00uur, alsme-
de op donderdagtot 19.00 uur, alsmede tij-
dens de werkuren na laatstgenoemde datum
op deze plaatsen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld te-
gen de beschikking op de aanvraag. De aan-
vrager, alsmede degenen, diebezwaren heb-
ben ingebracht naar aanleiding van de aan-
vraag en een ieder die aantoont, dat hij daar-
toe redelijkerwijs niet in staat is geweest,kun-
nen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen tegen het ont-
werp van de beschikking. Degene die een be-
zwaarschrift indient, kan verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken. Een
bezwaarschrift moet worden ingediendbij Ge-
deputeerde Staten, postbus 5700, 6202 MA
Maastricht. Alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als bovenom-
schreven en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king indienen en zijn later tot het instellen van
beroep gerechtigd.

Combineer zon sportieve
ochtendwandeling eens met

het bezorgen van het
Limburgs Dagblad.

Dat levert vele extra's op!
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

LimburgsDagblad
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DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
een school in hetkinderdorp

JOAO PESSOA
BRAZILIË
!

Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpen zal in Joao
Pcssoa debestaand ekleuter- en lagereschooluitbreiden.
In detoekomst isde schoolook bestemd voor dekinde-
ren uit de sloppenwijken in de buurt van het kinder-
dorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van
deze kinderen te brengen is veel geld nodig. Hetcomité
Heerlenvan SOS-Kinderdorpenvraagt daarom uwhulp.

DOORf20.00 OVER TE MAKEN, KOOPT U
SYMBOLISCHEEN STEEN VOOR DE SCHOOI.

I mm m _M_f_\ IH _W^k WkW I Ukunt dit bedrag overmaken naar Rabobank Heerlen,

I%MJ B%M lil _W nr.11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie.
I "tWmm. __. 111 kW (girorekeningRabobank: 10.30.856). Inlichtingen: Mevr.

UtrCCnt ■ kW U l.Philips-Lcufkens,ComitéHecrlenSOS-Kinderdorpcn.
I ______________m 9*mf_______^_\_\ Tel.: 045-412736.

__________ I 1 /^_^_r^' /^Y^yv^
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pq Nu met korting
«< van 10-50% j

Omafietsen 24 en €
Dames- en herenfietsen „Holla«

f—nd' met remnaaf of trommelrem * .
H-M Dames- en heren-citybikes .i

0 18sp. Shimano 24"enfl;
Dames- en herentracking-bikes ;

*—^r 18 sp. Shimano *j
f *y "^ Kortingen afhankelijk van eventuele beschadig"
p__l___i aflevering in fabrieksverpakklng. 5 jaar garant''1

leen op vork-en framebreuk. ____
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Het zakelijke succes van de Seat neemt Seat een afgetekende voorsprong. vanaf de 2.0 over ABS. En elke Toledo- Bij een snelheidvan 90 km p/u verbruikt

Toledo begint steeds grotere vormen aan Maar u bent natuurlijk ook geïnte- motor staat garantvoor vele, zeer zuinige deze diesel slechts 4,6 liter per 100 km!

te nemen. Terecht natuurlijk. resseerd in de zakelijke cijfers. kilometers. Neem nou de 1.9TurboDiesel. * En realiseert u zich wel dat er al

Want de Toledo koppelt een repre- Wel, die zijn bijkans nóg overtuigender. P*r"T| SffE"""S___l^____H___l T°led° 'S V°°r "^ g&en 3° ""'k'
sentatiefvoorkomen aanformidabele pres- Zo schuilterachter devijfde deur(jawel!) È Tja, hoe fraai al dezekenmerken ook op

taties, aan een oerdegelijke constructie, . een effectieve inhoudvan 550 liter. ï ! fl papier mogen zijn, de Toledokomt pas echt

aan een perfect -en daardoor zeer ont- Klappen we de tweedelige achter- I Ift______5 «__j| tot zn recht in zn natuurlijke omgeving. 1
spannen - weggedrag. bank neer, dan neemt de inhoud toe tot *

Gaat u daarom eens langs bij uw __Ü_E_rVl" 'Daarnaast biedt de Seat Toledoeen maar liefst 1360 liter. I_MIÏ I Seat dealer voor een proefrit. ?-_~_f Volkswagen Groep

ongekende hoeveelheid luxe en comfort Vanaf de 1.8beschikt de Seat Toledo Want zakelijkgezienkunt unietom 4,

in deze klasse. Kortom, met de Toledo standaard over stuurbekrachtiging en __________ _M _____|_____________________| de Seat Toledo heen. GEDREVEN DOORAM^ *J|

■ "-V-ji
BEEK Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V., DSM-straat 7, 046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122, 045-212843. HEERLEN, Autosport Broun^
Schelsberg 175, 045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211, 045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V. (subdealer), Rötscherweg 60 W°'_\F-
MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25, 043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg),

Seat Toledo Vanaf f 29.995. Verkrijgbaar in 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 16V, 1.9Den 1.9DTurbo. Benzineversies met injectie en geregelde 3-weg katalysator. d.9D Turbo met oxydatie katalysator. Vanaf 1.8 stuurbekrachtiging, ABS op 2.0 e
Prijs inclusiefBTW, exclusiefkosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Importeur Pon Car B.V, Leusden, tel.: 033-951550.

Vrijdag 15 mei 1992 " 24Limburgs Dagblad



GELEEN - De heren van
V&L staan op de drempel van
de vijfde landstitel uit de club-
historie. Een overwinning
morgenavond in Emmen te-
gen E en O is voor de Geleen-
se handballers voldoende om
voor het eerst sinds 1986 weer
een hoofdprijs in de wacht te
slepen. Aan zes jaarfrustratie -
V&L ging in die jaren meer
dan eens als favoriet van start- komt dan eindelijk een ein-
de. .
Mocht V&L inderdaad de titel grij-
pen, dan mag dat best opmerkelijk
heten. Al maanden lang botert het
niet bij de Geleense club. De onder-
linge verhoudingen zijn ernstig ver-
stoord en een uittocht van spelers
lijkt onafwendbaar. Het vertrek van
international Claus Veerman, de
topscorer van de eredivisie met
honderdvijftig doelpunten, staat in-
middels vast. De Volendammer is
het beleid van het bestuur en de
aanpak van trainer Pim Rietbroek
meer dan beu.

Naast Claus Veerman ziet het er
naar uit dat tevens zijn collega-
internationals Martin Vlijm en Re-
ter Portengen V&L gaan verlaten,
terwijl ook Roel Goffin en Rutger
Sanders met de gedachte spelen om
zich te bedanken bij de Geleense
club. Claus Veerman is niet verrast
door de onheilstijding: „Het be-
stuur doet er niets aan om het de
spelers naar de zin te maken. Ze be-
loven van alles, maar komen vrijwel
niets na."

Topscorer V en L is clubbeleid en aanpak trainer Rietbroek beu

Veerman tussen wal en schip
Voetbalstadions
boeten veiliger
ibs m

~De betaalde voetbal-moeten in hun stadions voor
.in derd milJ°en gulden ver-
_hgjn aanbrengen om aan de

te voldoen. Een on-He* ne.eft uitgewezen, dat in de
balri rtlg voetbalstadions waarjj ° voetbal wordt gespeeld,
& _i..e de ombouw van staan-
fi ' plaatsen ter hand moet wor-
'atse °men- Maar ook veel zit"
ili„u n voldoen niet altijd aan de"'ëheidseisen.
lijk zijn de stadions re-
nofc VeiJig. maar nog niet veilig
"am stadion van MVV
'het meest positief complex
tis |°nderzoek tevoorschijn. Vol-
«em<f Dureau Bouwkosten Ma-

K)rac?nt> dat het onderzoek in
V_ van het ministerie van
_d erj boerde, ontbreekt er in de
11 _n3ndse stadions vooral nogen ander aan de zittribunes.

_n°tterdamse Kuip spant de_S jn Wat betreft de vereiste aan-
ilcW n' Voor ruim zeven miljoen
°r.. fj^o6l aan het Feyenoordsta-
_f(j ' eind jaren dertig gebouwd
et^a 'ert'mmerd worden. Het gaat
i sb^me om verbeteringen van zit-. *anPlaatsen.

__.nd is dat het moderne PSV-
-2 jjjjj. lnEindhoven toch nogvoor
>0rioen gulden verbouwd dient
Hgen cri- Ajax moet voor aanpas-
te B „Kan net stadion De Meer,
..on b°uwd in de jaren dertig,u gulden uittrekken.

■ion vMÜJt de rij. Het Geusseltsta-
üligh°fuoet zodanig goed aan de>s _lclseisen, dat er 'slechts'
_h. f

170°00 gulden aan verbe-
id bo^" te worden. De stadions

bh JC' Fortuna Sittard en
Hg eboeven een hogere investe-L_Z .

sport in cijfers
TOETBAL
'11_HH „^ kwalificatie, groep zes.

'" . ICUu 'garije 0-3 (0-0). 61. Balakov
I ' 0-2, 85. Kostadinov

TENNIS
5? gul_nneri' °Pen Italiaanse, 2,8 mil-
>_ _ , *n- Derde ronde: Sampras -_
sMini, 6"3' Korda - Mancini 3-6 7-6

' _rlj_.nL SI"Rosset 6-3 5-7 7-5, Courier4t- $__ a 6"3 6"2' Costa " Santoro 6-2ffSan„_" Plstolesi 6-1 6-2, Yzaga - Ja-

_
S?lChe2: 36 6-3 7-6.

_Lf0| _. v
Uwen- ! milJ°en gulden. Der-'^c __- v übakova " Novotna 6-3 6-4,

K _rn ario " zvereva 7-6 6-3, Mary
__Tt°Va r _dez ■ Wiesner 6-4 6-4, Graf -fi_i ._„_ ;3 3-6 6-2, Halard - KaterinaE _r% 2 6"3- Cecchini - Gildemeis-___?" Ca*.■ " Appelmans - Tauziat 6-1 1-6i_Bliï. at_-- Ri"ner 7-5 6-3.
T'2,73fj KNLTB, heren: 1 Krajicek
8536-'_ Haarhuis 1027,27; 3 Siemerink
LJW o Schapers 909,09; 5 Eltingh£_" _■ ?0Koevermans 700,00; 9 Nijssen______ Verne'Jen 114,74; 58 Custers____; H?\an °'rschot 40,00; 134 Ehritt
flallt^ doorbraak 5,63; 152 Hos en
K_ 2sfi , ; 165 Feijen, Mol en Savel-!?" ___ 9de Jong '-20; 213 Fnebel
_*f 9 _nnS: l Scnultz 1150.00; 2 Bolle-
KJtier 'r_J, 3 Muns-Jagerman 920.00; 4Vl'l^ _?'00; 5 Oremans 541,67; 6
t" _

Orn
so°.oo; 7 Kiene 470,83; 8 Hoo-?" _r„ .*54,55; 9 Boogert 450,00; 10Wdei 7J0.00; 35 Dullens 150,00; 38E^Bert. 07,27! 42 Hamers 131,25; 50

Kk°W L64'°o; 51 Bartels 63,33; 73 Sa-
■_>lonn00; 90 Druyts 15.00; 100
I*2 50 120 Joosten 5,00; 129 Brut-

OLLEYBAL
1,, Olympisch Kwalificatie

Vn, lerde speeldag: China -! *-° «16-14 15-8 15-9).

CHAKEN
£S _n VSB-toernooi, eerste ron-l^ftian i/2 Anand 1/2-1/2, Seirawan -TIELRENNEN

Rh a _<?_ SDanie Achttiende rit: 1.
"». 4 nKm >n 6.28.02, 2. Mauleon, 3.

11. Sa Ve.?ado °09' 5- Rooks 0.12, 6.
j?' 10 o rheun»sse, 8. Echave, 9. Al-
6?' OvX groemov' allen zt- als Mon-.lno- _ oF Nederlanders: 21. Breu-
C" 74 N_ e Vries °-54- 72- Siemons
.t>, 99' 5. Harmeling, 94. Nij-
VJlo7'j?"ykerbuyk, 106. Kokkelko-
Si °even _ers' 108- Van Poppel, 122.
il»-'-als _■ 25- Jakobs, 128. Cordes al-
»ir. **. tmons. 140. Solleveld 38.02.

_. '1 2 J,lassement: 1. Montoya__ 4- PnuUelÊado 0.46, 3. Rominger
U_? 6 2qh|Ve 2.42, 5. Cubino 3.36, 7.
I_'lo ïuï. Alcala 1119- 9- Mauleon
Cu,li -p ,_ r 1403- Nederlanders: 11.
._*»* 153l53 12- Rooks 16.11, 30._ .''o3 M J43'3' 74- Suykerbuyk
_.k 2 17 17 Jdam 2.10.49, 107. Harme-
_S_V 16' Mulders 2.23.43, 121.
CO5. l_.fi _3000' 122- Van Poppel. s 239 10 NiJboer 2.34.30, 130. Sie-_^S°Uev_.ii36-Kokkelkoren 2.53.23,«5.25 Ueveld 2.57.06, 139. Jakobs
?e<tp._i.„, koer<. n. 1 lrK_v 1. etappe Karpacz-

A"eustin 134km in 3.50.05,
ift 'k.6 f.' 3- Zabel, 4. Giacomazzi, 5.
_k A'ge^Te oel' alJen z.t. als Augus-

ky.n26 3?ttn W^sement: 1. W_se-
-1.2, 00, 4 °£l. 2. Dietz 0.22, 3. Purmens-_ 6 Ch'i„ ,2yna 107. 5- Tsjerkassov

'■(lRpea&o , ento Derde etappe Tione-PAj r 190 km in

l 52■ ~ a^ement: 1. Chiappucci
." 1- Jatu,Sonti 50-53. 3 Della Santa
fcHk. 1 ' 5- MaSS' 2°7-

-«'^^nsntk' "e^ebbers: 1. Laurent. Nik! '" 1'M' 4 GUUS DirX-
-2 avLPirofs: l- Eelhout 169 km inL(*Cn7cnhout; 3 Matthes; 4.

K en, 5. Gino van Hooydonk.

BASKETBAL

"O-j*t*eed'ou._ven. kwalificatietoernooi<. dag: Italië - Nederland

Na de WK-kwalificatie in Oosten-
rijk brak voor Claus Veerman de
meest vervelende periode uit zijn
handballoopbaan aan. Hij werd
door Pim Rietbroek naar de bank
verwezen en mocht meestal alleen
zijn kunsten in verdedigend opzicht
vertonen. „Van alle vertrouwen dat
ik de eerste twee jaar bij Rietbroek
opgebouwd dacht te hebben, bleef
niets over. Als jedrie internationals
(ook Vlijm en Portengen moesten
het doen met invalbeurten, red.) er-
naast zet, klopt er iets niet. Ik heb
er met meerdere mensen over ge-
sproken. Toen heb ik de knoop
doorgehakt. Er is hier zoveel ge-
beurd dat ik een langer verblijf ab-
soluut niet meer zie zitten.

Ondanks alle perikelen heeft V&L
de finale van de play-offs bereikt en
kan de Geleense ploeg de kam-
pioenstrofee pakken. Dat zou wel
eens kunnen gebeuren onder aan-
voering van uitgerekend Claus
Veerman. Vorige week mocht Veer-
man van Rietbroek plotseling weer
geruime tijd zijn aanvallende kwali-
teiten tonen. De opbouwer schoot
alle ongenoegen van zich af en
stond nadrukkelijk aan de basis van
de belangrijke 23-22 zege tegen E en
O.

Dweil
Of Pim Rietbroek met het tijdelijk
passeren misschien net de juiste
snaar bij Veerman heeft geraakt?
Als ik als een dweil speel, zegt
iedereen dat Rietbroek gelijk had
door mij ernaast te zetten. Ikkan bij
het publiek in Geleen nu eenmaal
niet veel goeds doen".

Waar Veerman volgend seizoen zijn
kunsten vertoont, is onduidelijk. Ik
geef in elk geval de voorkeur aan
mijn maatschappelijke carrière. Ik
ga studeren en hoop bij een club te-
recht te komen waar naast het
handbal ook nog wat wordt gedaan
dat bijdraagt tot een gezonde sfeer".

Ofschoon Veerman nog geen na-
men wil noemen, zal zijn handbal-
toekomst vrijwel zeker liggen bij
Blauw Wit, E en O of Aalsmeer.

Portengen, Martin Vlijm en ik ook
nog eens drie ochtenden in de week
met de nationaleploeg onder Guus
Cantelberg trainden. Rietbroek ver-
weet ons dat we er bij V&L de kan-
tjes vanaf liepen. Opeens bleek dat

er achter onze rug om over deze
materie was gesproken door Riet-
broek en de rest van de selectie.

Vanaf dat moment ging het mis. „Er
was geen basis van vertrouwen

meer," aldus Veerman. „Als er pro-
blemen zijn, verwacht ik dat daar
met de desbetreffende mensen over
gesproken wordt. Bij V&L wordt
echter meestal achter je rug om ge-
kletst."

ploeg te blijven. De international
voelt zich echter ook door zijn trai-
ner Pim Rietbroek in de steek gela-
ten en heeft daarom de knoop defi-
nitief doorgehakt. „Rietbroek kon
blijkbaar niet verdragen dat Peter

Definitief
Als alle onvrede bij V&L beperkt
bleef tot bestuurszaken, zou Veer-
man nog overwegen bij de Geleense " Claus Veerman in afwachting van de dingen diekomen gaan. Foto: PETER ROOZEN

Delgado nadert geel
Prima generale voor tijdritStralende een-tweetjes

Ron Leunissen
pakt hoofdprijs
BRUNSSUM - Badmintonner
Ron Leunissen heeft opnieuw
een internationaal jeugdtoernooi
gewonnen. In Hamburg toonde
de 17-jarige Brunssummer zich
met 15-7 en 15-4 de sterkste over
Hans Jürgensen. Vorige maand
was de Victoriaan met in het
toernooi van Edegem (B) even-
eens succesvol.

MVV naar
Kreta
MAASTRICHT - Behoudens
onvoorziene omstandigheden
vertrekt MW zondag naar Kreta
voor een trainingsstage van een
week in Heraklion. De contacten
zijn gelegd via Gêne Gerards,
trainer van OFI Kreta. De ploeg
van Sef Vergoossen speelt drie
wedstrijden, waarvan een tegen
OFI. De Maastrichtenaren zijn
op Erik Meijer, Roberto Lanc-
kohr (beiden met het olympisch
elftal in Australië) en AUoy Agu
(terug naar Nigeria) na compleet.
Raymond Libregts is al in Grie-
kenland, waar hij op vakantie is
bij zijn vader Thijs Libregts, de
trainer van Paok Saloniki.

Tennisteams
optimistisch
HEERLEN - De Limburgse ten-
nisteams in de hoogste klasse
van de landelijke competitie
moeten in staat geacht worden
de positieve tendens van het af-
gelopen weekeinde door te trek-
ken. Acht van de negen teams
moeten dit in een uitwedstrijd
doen. In afdeling 2 van de eerste
klasse gaat GTR/NIP op bezoek
bij ALTA in Amersfoort. In de
andere afdeling moet Van Home
op bezoek bij Strokel in Harder-
wijk. Ready zal het bij titelkandi-
daat Halfweg in Spijkenisse heel
wat moeilijker krijgen.

Limburgers racen
in Zandvoort
ZANDVOORT - Tijdens inter-
nationale westrijden op het cir-
cuitpark Zandvoort starten
komend weekeinde twee Lim-
burgse coureurs. In de merken-
cup van Renault rijdt Robert
Valkenburg uit Linne. Valken-
burg scoort hoog in het junior-
klassement voor debutanten. Bij
deraces voor de CitroenAX-Cup
komt Maastrichtenaar Phil Bas-
tiaans in actie.

Iris Biba vier
jaar geschorst
HAMBURG - De Duitse atlete
IrisBiba is met onmiddellijke in-
gang door haar nationale bond
voor vier jaar geschorst. Bij een
onaangekondigde dopingcontro-
le tijdens een trainingskamp in
het Portugese Albufeira werd zij
positief bevonden. In haar urine
werden sporen van het anabole
steroïde stanozolol aangetroffen.
Ook de contra-expertise viel po-
sitief uit.

Rebollo ontsteekt
vlam Barcelona
BARCELONA - Een Spaanse
krant heeft gisteren een van de
best bewaarde geheimen van de
Olympische Spelen van Barcelo-
na onthuld. Het dagblad El Pe-
riodico publiceerde dat de 36-ja-
rige gehandicapte boogschutter
Antonio Rebollo met een bran-
dende pijl het olympisch vuur in
het stadion zal aansteken. De or-
ganisatoren van de Spelen in
Barcelona weigerden te bevesti-
gen, dat de 36-jarige meubelma-
ker uit Madrid is aangewezen als
de man die op 25 juli voor 3,5
miljard televisiekijkers het begin
van de Olympische Spelen moet
inluiden.

LK zwemmen
in Maastricht
MAASTRICHT - Dit weekeinde
worden de eerste twee dagen
van de Limburgse zwemkam-
pioenschappen afgewerkt in
zwembad De Dousberg in Maas-
tricht (aanvang 15.00 uur). Twee
weekeinden en de tussenliggen-
de woensdag zal er door 252
deelnemers gestreden worden
om de titels. In totaal nemen 24
verenigingen deel, twee meer
dan vorig jaar en zijn er 831
starts. ZON/S&S voert met 27
deelnemers en 149 starts de
startlijst aan voor MZPC en Mo-
sa Regio.

Timman laat
winst liggen
AMSTERDAM - Jan Timman
heeft in de openingsronde van
het zesde VSB-schaaktoernooi in
Amsterdam verzuimd de voor
het grijpen liggende winst tegen
de Amerikaan Yasser Seirawan
binnen te halen. Na heftige ver-
wikkelingen in de tijdnoodfase
moest Timman tevreden zijn met
remise door herhaling van zet-
ten. Ook het andere duel voor de
eerste ronde, tussen de Brit Ni-
.gel Short en de Indiër Viswanat-
han Anand, eindigde in deling
van het punt.

AVILA - Pedro Delgado komt
steeds dichter bij de gele leiderstrui
in de Ronde van Spanje. In de acht-
tiende etappe reduceerde de Span-
jaard zijn achterstand op klasse-
mentsleider Jesus Montoya tot 46
seconden.

In de laatste vijf kilometer voor de
finishplaats Avila ontsnapte Delga-
do uit de hoofdmacht. In de straten
van de oude vestingplaats werd 'Pe-
rico' achterhaald door Tony Romin-
ger. Een al te enthousiaste toe-
schouwer voorkwam dat ook de
Zwitser de marge met Montoya ver-
kleinde. Door een uitgestoken arm
van een kijker kwam Rominger ten
val. Omdat dat in de laatste kilome-
ter gebeurde, kreeg hij dezelfde tijd
toegewezen als het peloton.
De 219 kilometer lange rit, gestart
in Salamanca, werd gewonnen door
de Italiaan Enrico Zaina. De indivi-
duele tijdrit van veertig kilometer,
die vandaag op het programma
staat, is mogelijk beslissendvoor de
Vuelta. „Die voorsprong geeft me
rust en vertrouwen", stelde Mon-
toya koel. „Ik heb het voordeel als
laatste te starten." Mocht Montoya
zijn leidende positie in de rit tegen
het uurwerk behouden, dan hebben
Delgado en Rominger morgen hun

laatste kans. De laatste bergrit ein-
digt die dag in Segovia, de woon-
plaats van Delgado.

Met angst en beven was de rit tege-
moet gezien. De koortsige John Ta-
len was er maar helemaal niet aan
begonnen. Twee bergen van de eer-
ste en een van de tweede moesten
door het peloton worden overmees-
terd. Op de tweede klim (Sarranil-
las, 23 km lang) koos Delgado voor
zijn eerste aanval. Alleen landge-
noot Eduard Chozas kon even vol-
gen. Geholpen door de Colombiaan
Fabio Parra en Laudelino Cubino
slaagde Montoya er in de achter-
stand van bijna een minuut in te
lopen.

Op minder dan dertig kilometer
voor Avila formeerde zich een
groep van veertien met alle promi-
nenten alsmede de Nederlanders
Steven Rooks en Gert-Jan Theunis-
se. Een aanval van Rominger werd
onschadelijk gemaakt dóór Cubino,
met dank van Montoya. Pas in de
laatste vrjfkilometer voegden Zaina
en de Schot Robert Millar zich bij
de koplopers. Die twee waren attent
toen de Spanjaard Javier Mauleon
wegsprong, waarna Zaina de zege
op zijn palmares kon schrijven.

Stich en McEnroe naar Rosmalen

Nederland tegen de
'rest van de wereld'

" Beter hadden Bert Verhagen en Richard Sneekes het als bruidegoms niet kunnen tref-
fen. Een zonovergoten dag, twee stralende combinaties. Bert Verhagen en Angelique Ant-
honissen (foto boven) bekrachtigden hun akkoord in Breda. Een contract dat meer per-
spectief biedt dan de nabije voetbalkomst, want na zijn scheiding van Roda JC heeft Bert
Verhagen nog geen nieuwe club. Fortunees Richard Sneekes en Shirley Mescher (foto on-
der) maakten van hun huwelijksdag een complete Limburgse excursie. Ze wonen in Sit-
tard, maar trouwden in Thorn en lieten zichfêteren in Herten.

Foto's: HANS CHABOT en JAN-PAULKUIT

me te zeggen: „Nederland speelt
tegen de rest van de wereld. Nog
nooit zijn zoveel Nederlanders di-
rect tot een toernooi van dit formaat
in'ons land toegelaten."
Over de wild-cards wilde Buiten
dijk alleen kwijt dat van de Neder
landers Fernon Wibier en Torn Nijs
sen als enigen een kans maken.

Van onze tenniscorrespondent

ROSMALEN - Het derde Conti-
nental Grasscourt Championships.
dat van 8 tot en met 14 juni ver-
speeld wordt op de grasbanen van
het Autotron in Rosmalen, heeft
een deelnemersveld met spelers die
op gras goed uit de voeten kunnen.
De grote trekpleister is de regerend
Wimbledon-kampioen Michael
Stich, die zijn voorbereidingenvoor
de verdediging van de enige gras-
Grand Slam-titel op het fraaie com-
plex in het Brabantse land begint.

Een nog grotere publiekstrekker is
ontegenzeggelijk de huidige num-
mer 37 van de wereld John McEn-
roe die op het heilige gras van
Wimbledon veel van zijn grote suc-
cessen heeft behaald. Ook zijn oe-
fencampagne begint in Rosmalen.

Tweede op de ranglijst van de deel-
nemers staat onze landgenoot Ri-
cHard Krajicek. Hij vormt samen
met Jan Siemerink, Michiel Scha-
pers en Jacco Eltingh het Neder-
landse contingent spelers dat zeker
is van deelname. Voor toernooi-
directeur Wim Buitendijk was dit
aanleiding om met enig chauvinis-
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SUNDAY AFTERNOON PARTY
Irtrtrüirü* met HAPPY HALF HOUR *ir*ü+ir*

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Jan«»en»fraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - TeL 046-379297 |

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 16 MEI HURRICANE
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MCT wijngracht^Thêt
*- KERKRADE .tUurn 045

Start abonnementenverkoop
seizoen '92/93 f

zaterdag 16 mei 10.00-16.00 uur _.

Zaterdag 16 mei presenteert het lj

Wijngrachttheater de nieuwe
seizoensbrochure. Onder het genotvan t
gratis kopje koffie kunt ude brochure l,
bekijken en als een van de eersten een j.
bestelformulier invullen. Tevens zijn er fe
rondleidingen en informatiestands van
Limburgse culturele gezelschappen.

Enkele highlights: I

Bettelstudent'. Musical

DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-31244

Gezelligheid kent geen grenzen!
Zaterdag en zondag

geopend vanaf 20.00 uur
A.s. zondag 17 mei

Back to the 60th/70th
met de formatie

LA DILIGENCE Ttopper"
4_ ___^É____r UIMITY

_i_________J__.3E tCK Zondag 17 mei
<4jftM9ra^Ki DE HAVENMEESTER-SHOW

JyXp 55w«"^y Woensdag 20 mei
Een begrip in Limburg. NEW FOUR <

DE HEI OP FEESTEN jHR^^S
BANHOLT |M^H|

/’<?Je* £X IHb____M-_H9!
vn/_ag _5 m«' Aanvang 20.30 uur Entree f 6,50

Zaterdag 16 mei WÜRMTALER MUSIKANTEN
onder muzikale leiding van John Quadflieg
Aanvang 20.30 uur Entree ’ 10,00

Zondag 17 mei TEBANNETTER EETFESTIJN
met medewerking van de MergellandKapel uit
Slenaken, aanvang 11.00 uur. Om 13.00 uur
met medewerking van Die Original Limburger

■ Freunde
UNIEKE PAARDENSHOW Aanvang 14.00 uur

____________■_■_■__■

■*__■__■■_■_■■

J|__FtT _i __i_lTtf__l

Bruce Springsteen
25 en 26 juni Frankfurt Festhalle

Ü2
29 mei Frankfurt Festhalle
4 en 5 juni Dortmund Westfalen Halle

Info buro Ticket Express en telefonisch reserveren
045-326514/457273

Voorverkoop:
Heerlen: CD shop Nivoo Roermond: Music shop v.d. Berk
Landgraaf: WV Geleen: Maximiliaan (Markt)
Kerkrade: Music Shop J. Bux Venlo: Dom v/d Bergh
Sittard: Music Machine' Horst: 't Wilhelmientje «w

1

M_oi-ge*i zaterdag DISCO
-^BW"^-* Zondag LIVE GAME

CONCERT

'' __r^h _k \

,yf^-'^k\ __
'*£''*»__

maandag22 juni
RODAHAL

KERKRADE
Entree: voorverkoop ’ 45,-
-(excl. voorverkoopkosten)

avondkassa f 50.-
Entreekaarten verkrijgbaar WJ:

VW/Wllngrachttheater,
Kerkrade

MieVW-Bespreekburo'B -Voormeer Informatie: §
045-454141 §

Dancing
Gorissen

BRUNSSUM
Zaterdag 16 mei
DANSEN met

Apollo trio

1 Weekend

Te1.045-312510 sulsj,l
Vanavond „

de fantastische groep uit Amsterdam r

vancouve*
Vrijdag 22 mei

The Spikes
Donderdag 28 mei (Hemelvaart)

Splash
Vrijdag 5 juni

Grote House Party
Turn up the bass

Voorverkoop alhier
Vrijdag, zaterdag, zondag geoperto^>

uitgaanscentrum

_____AW Infolijn: 04409-4271 zat.: __ZJ_V

tt<Ö<&aèty Net even anders \
Bongerd 5, Spaubeek. -—^



SITTARD - De reserves van Fortu-
na Sittard hebben in de slotwed-
strijd van een goecl verlopen sei-
zoen een verdiende 2-0 overwinning
behaald op hun collega's van VVV.
Vooral voor rust was Fortuna dui-
delijk de betere ploeg en kwam via
twee doelpunten Van Pieters ge-
makkelijk op voorsprong: 2-0. Na
rust verliep de strijd wat evenwich-
tiger, hoewel de jonge Fortuna-
ploeg in de slotfase wat conditie te
kort kwam. VVV kwam sterk opzet-
ten, maar de thuisclub-defensie gaf
geen krimp.

res. divisiec
Fort.Sittard 2 -VW 2 2- 0

Vitesse 2 24 16 8 040 77-23
PSV 2 24 16 7 139 52-15
Fort. Sittard 2 24 16 5 337 65-16
Roda JC 2 23 13 5 531 55-34
RKC 2 24 11 3 10 25 56-61
Willem II 2 24 9 5 10 23 31-38
MVV 2 24 7 7 10 21 43-43
VW2 24 9 2 13 20 41-43
RBC 2 24 5 7 12 17 31-62
TOP224 4 8 12 16 31-53
Den Bosch 2 24 6 3 15 15 29-65
Helmond Sp. 2 24 5 4 15 14 29-65
Eindhoven 2 23 4 4 15 12 32-54
Programmardinsdas 26 mei 19.30 uur:
Roda JC 2 -Eindhoven 2

Waardig slot van
Fortuna-reserves

Van onze correspondent
JOHAN HEURTER

- De kopjes hingen omlaag in de kleedkamer van
Meerssen na de 3-0 nederlaag tegen Halsteren. De eerste

"* stilte verbrak, was aanvoerder René Scheffers. „Kom
Jongens, ze waren gewoon beter". ledereen was het er over:s> dat Halsteren-spits Ronald van Sliedregt Meerssen dehad omgedaan. „Dit was de derde keer dat ik tegen hem
elde," recapituleerde René Scheffers. „Maar dezekeer kon
}iet tegen hem op. Het is heel zuur, want ik had er erg veelrouwen in. In de competitie hadden we twee keer gewon-

VNB in bekerfinale
POSTERHOLT - VNB uit Borgha-
ren speelt na de winst op Susterse
Boys (4-1) op Tweede Pinksterdag
de finale van de afdelingsbeker te-
gen Grashoek. De ploeg uit Gras-
hoek schakelde op zijn beurt op het
terrein van PSV'3S Amstenrade uit,
dat in de slotfase blij mocht zijn, dat
de Noordlimburgers nogal kwistig
met de kansen omsprongen en
slechts een 3-1 winst behaalden.

Eir *n Sliedregt is een kanjer,"
"f Math van Dijk. „Hij maakte
i psychologisch belangrijk. 2-0, net voor rust. Maar het

*en enorme teleurstelling." EnWoel Coumans: „Halsteren is
1 n counterploeg. De ploeg

ve maakt, wint. Er was bij ons
j m _ aansluiting in de linies."

eker. .f^ eester Majoor van Meerssen
*_W de verslagen ploeg op in de

„Meerssen is evengoed
.9P jullie," sprak de eerste bur-

" itü n zondag maar winnen van
| na Sittard." Het is de vraag of
? <-'u op tijd opgeladen is voor de

kwartfinalewedstrijd in het beker-
toernooi tegen de profs van Fortuna
2. „Toch wel," wist Ivo Dahlmans
zeker. „Zondag staan we er weer."

Overigens zal Dahlmans zelf het be-
kerduel wegens een schorsing
waarschijnlijk missen. Hans Ploe-
men ontbreekt wegens een uitstap-
je met de zaak naar Euro Disney.
Dat verhoogt de kansen van Anto-
nio Alfonso op een basisplaats. De
middenvelder overweegt Meerssen
te verlaten. „Twee jaar sta ik in de
basis en nu ben ik ineens niet goed
genoeg meer. Ik ga met tegenzin
trainen. Vandaar dat ik uitkijk naar
een andere hoofdklasser of een eer-
steklasser."

Slim SVME ontneemt
Rapid een illusie Besiissingsduel

Roda JC-jeugd
KERKRADE - De A-jeugd van Ro-
da JC speelt morgen in Nijmegen
een beslissingswedstrijd tegen
Quick (N) om hetkampioenschap in
de landelijke Coca Cola-competitie
in de eerste klasse D. Beide ploegen
zijn overigens al gepromoveerd.
Aanvang 13.00 uur.

" MECHELEN - Doelman Ri-
chard Bessems van RKMVC uit
Mechelen verdedigt volgend sei-
zoen de kleuren van Fortuna Sit-
tard.

" WITTEM - Het gemeentelijk
voetbaltoernooi van Wittem (ge-
pland voor komend weekend) is
verschoven naar 8 en 9 augustus.
Dit omdat de Wittemse clubs Slena-
ken en Zwart Wit'l9 nog nacompeti-
tie-verplichtingen hebben.

S°rW>.r. Jm c°urier is weer op het?at hij d' Anderhalve week voor-
r^chtw IJn vori8 Jaar met veel
r « , veroverde Franse titelK*a _se n Zet' baande de Ameri-«v^^nummer één van de wereld

Toeschouwersrecord
_n^t^„OßF ~ Nog voor het
£Un<_!e_._i de 29ste jaargang van de
u^chf.l is er een record aantal
S ge„"Wers door de stadionhek-
v^&eelH n' Voor de 370 tot nu toe
l'°ei» kv Wedstrijden in dit sei-
KefWh!amen in totaal 8.671.248
v recr.^ s opdagen. Daarmee is
t?n 7 93fiWan het sereen 1977/78
,°f_n u toeschouwers al over-N^' gemiddeld aantal toe-
-7-436 o _per wedstrijd bedraagt__ ran__^C?alke'o4 staat bovenaan. eschn,V Van clubs met 840.460
h °°rd. *ers k'Jken. Wattenscheid

1
st 169948 toeschouwers

zich op indrukwekkende manier
een weg naar de kwartfinales van
het toernooi om de open Italiaanse
kampienschappen. Na duidelijke
zeges op de Oostenrijker Muster en
de Spanjaard Clavet maakte Cou-
rier donderdag op Foro Italico in
Rome korte metten met de Spaanse
gravelgrootheid Sergi Bruguera:
6-3, 6-2.

In de ronde van de laatste acht treft
Courier nu de Argentijn Miniussi,
die de Zwitser Rosseet in drie sets
versloeg: 6-3, 5-7, 7-5. De als tweede
geplaatste Pete Sampras had nog
heel wat te stellen met de Kroaat
Prpic. De Amerikaan moest er drie
sets hard voor werken: 6-2, 6-7, 6-3.
In het vrouwentoernooi van Berlijn
verspeelde de als eerste geplaatste
Steffi Graf een set aan de Tsjecho-
slowaakse Helena Sukova: 6-3, 3-6,
6-2. Bij de laatste acht voegden zich
Zrubakova, Sanchez Vicario, Mary
Joe Fernandez en Capriati, Appel-
mans, Halard en Cecchini.

LeMond nieuwe leider

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

' _^en-indpT^ N ~ De Amerikaan Greg LeMond heeft de leiding geno-
'h de staat vUr duPont- De achtste rit, tussen Homestead en Wintergreen

' s."' LeM irSinia, werd gewonnen door de Zwitser Herbert Niederger-
L jil^i over nam in de moe"Ükste etappe in de editie van 1992 de leider-

A 0ïl(* Wo rit3-1 de Nieuwzeelander Stephen Swart, die nu derde is. Le-i3e Kval .n de rangschikking gevolgd door zijn landgenoot, de Noor
w Jn- dat h'^h' De Amei"ikaan verklaarde na afloop ervan overtuigd teU ac ronde gaat winnen. Er zijn nog drie etappes te rijden.

PROMOTIEWEDSTRIJDEN
ÏF.RKONS-Chevremont
2A:Miranda-Standaard
2B:Quick'oB-FCV
3A:Polaris-Mheerder Boys
3B:Groene Ster-Heerlen
3C:Obbicht-Rios'3l
4B:Zwart Wit'l9-Oranje Boys
4C:Helios-SVK
4D:Passart-KEV
4E:Armada-Thorn
4F:EMS-Victoria

(zat. 16/5 19.00 uur)
4G:Venlo-Quick Boys
4H:Montagnards-Koningslust

BEKER
Meerssen-Fortuna S 2
Rapid-Panningen
Venray-MW 2 (zat. 16/5 18.00 uur)

|
PROMOTIEWEDSTRIJDEN
AFDELING LIMBURG
IA:SC Caberg-Maastrichtse Boys
lß:Daalhof-WDZ
lD.Schinnen-Amstenrade

(19.00 uur)
IE.St. Joost-Slekker Boys
IF:RKSW-Heythuysen
lG:Grashoek-FC Steyl '67
IH.SV Lottum-BW '27 (18.00 uur)

" Na vijfentachtig
minuten brak De
Heeg-speler Mare
van deBerg einde-
lijk de ban in het
beslissingsduel te-
gen Berg 2 (2C af-
delingLimburg).
Zijn inzetkon de
sublieme gasten-
doelman niet keren,
waardoor detitel
verdiend naar De
Heeg ging. Trainer
John Vaessen
maakte dit seizoen
gebruik van de
diensten van Mare
van de Berg, Paul
van Berlo, Michel
van Beveren, Ken-
ny Cormack, Paul
Doyen, Jeffrey Fol-
keringa, Graig
Gall, Jim Gray,
Ron Heinemans,
Patrick van Kessel,
HansKiggen, Noël
Mc Intyre, Jo Roks,
Eugene Sieben en
Danny Thielen.
Grensrechter Char-
les van Beveren,
verzorger Angelo
van Beveren en lei-
derPaul van
Hoorn maken het
De Heeg-gezelschap
compleet.

Foto: FRITS
WIDDERSHOVEN

" Ook deze offensieve poging van Meerssen-spits Roel Coumans is gedoemd te mislukken. Foto: JEROENkuit

Dick Veldman Limburgs beste
Langdurig geblesseerde EHC- doelman wint spelersklassement

1 v£Rapid 3-1 (1-0). 45.'Mingeis 1-0;
3 "ent 2-0; 57. Keersemeeckers 2-1;
1 .s-TKels 31- Scheidsrechter Cree-

" beschouwers 300.

Wei ~*n een-niet bijster goe-3trijd heeft SVME het bezoe-,v"\°aPid alle illusies ontnomen
d '§erid seizoen hogerop te kun-.Men. Zo ontbrak de inspiratie
g , ede kanten en was het tempo
e _ Hg' scheidsrechter Creë-
er deelde in de malaise, waar-_ r,e_l'<e'e uiterst vreemde situa-°ntstonden.

el SVME-trainer Michel Gros-
a's ook zijn collega Pierre Her-

t 0 v°erden het incomplete team,
31 rï't duel niidweeks ge-

lord moest worden, als excuusaeze slaapverwekkende verto-

ning aan.

Op slag van rust was het uitgere-
kend goaltjesdiefAbdel Benamram,
die een terugspeelbal op doelman
Roland Maassen door de sluwe
Robbie Mingeis onderschept zag,
waarna die van dichtbij scoorde:
1-0. Direct na de hervatting kogelde
Roel Went een vrije trap van ver
buiten het strafschopgebied on-
houdbaar in: 2-0. Maar Rapid gaf
zich nog niet gewonnen en kwam
via Maurice Keersemeeckers terug
(2-1), waarna de ploeg er een alles-
of-niets-offensief uitperste. SVME
profiteerde slim van de ontstane
ruimte en na een schitterend een-
tweetje tussen Patrick Claessens en
Robbie Mingeis bepaalde laatstge-
noemde de eindstand op 3-1.

RKONS wil revanche
Van onze correspondent
KAREL BOVENDEAARD

HEERLEN - Doelman Dick Veldman van EHC is als eerste
geëindigd in het LD-spelersklassement, totstandgekomen via
beoordelingen door medewerkers van net Limburgs Dagblad
bij de wedstrijden in de hoofdklasse en de eerste klasse F van
de KNVB. Daarmee krijgt het seizoen 91/92 voor Dick Veld-
man een onverwacht prettige afsluiting. Op 9 februari immers,
tijdens de uitwedstrijd in Oss tegen Margriet, liep hij een been-
breuk op, die hem voor de rest van de competitie uitschakel-
de. In de drie aan het fatale duel voorafgaande weken had
Veldman aan een fraaie reeks gewerkt. Drie keer werden zijn
prestaties met het cijfer acht gewaardeerd.

middenveld/spits. 172, 24, 7.166, 4; 5. Wolfs
(Eysden), doelman, 149, 21, 7.095, 4; 6. Blan-
kenhagen (Waubach), doelman, 155, 22,
7.045, 2; 7. Korsten (Parmingen), middenvel-
der, 169, 24, 7.041, 6; 8. Dusseldorp (Meers-
sen), doelman, 182, 26, 7.000, 2; 9. Urlings
(Sittard), doelman, 119, 17, 7.000, 3; 10.
Hermkens (Parmingen), doelman, 181, 26,
6.961, 0; 11. Vroegop (Vinkenslag), spits,
153, 22, 6.954. 6; 12. Scheffers (Meerssen),
verdediger, 173, 25, 6.920, 2; 13. Ron Jans-
sen (Eysden), spits, 152, 22, 6.909, 6; 14.
Merk (EHC), middenvelder/spits, 145, 21,
6.904, 3; 15. Habets (Vinkenslag). spits, 131,
19, 6.894, 4; 16. Theuws (Blerick), spits, 123,
18, 6.882, 2; 17. Derrez (EHC), middenvel-
der, 165, 24, 6.875, 2; 18. Franssen (Meers-
sen), verdediger/middenvelder, 110, 16,
6.875, 0; 19. Magermans (Vinkenslag), ver-
dediger, 151, 22, 6.863, 3; 20. Loop (Chevre-
mont), spits, 144, 21, 6.857, 4; 21. F. Janssen
(Eysden), verdediger, 144, 21, 6.857, 7; 22.
Rousseau (Vinkenslag), middenvelder, 116,
17, 6.823, 1; 23. Hermans (Vinkenslag),
mddenvelder, 149, 22; 6.772, 3; 24. Valckx
(Blerick), doelverdediger, 149, 22, 6.772, 3;
25. Quadvlieg (Vinkenslag), 115, 17, 6.764, 3.

" Dick Veldman: eind goed, al
goed.

Overzicht 88/92, LD-Clubklassement. 1988:
1. Venray, 2. SVN, 3. Limburgia; 1989: 1
Limburgia, 2. EHC, 3. SVN; 1990: 1. Meers
sen, 2. EHC, 3. Venray; 1991: 1. Meerssen
2. EHC, 3. SVN; 1992: 1. Meerssen, 2. Vin
kenslag, 3. EHC.

p~~---^____ 1 onze correspondent

|or.HLEN ~ °ok dit weekend
e a er weer volop gevoetbald by

'e<ist ateurs- Naast enkele beker-
Wriden (kwartfinales) staan
Ide t

°ol{ nog eens leSio duels
etiye eede ronde van de nacom-

°P het programma.

et. p£dt RKONS op eigen veld te-
e.i0(/)evremont aan. De thuisclub

_ty afgelopen zondag met 4-3
halv en heeft de aflooP van

Jl ei
e competitie dus niet meer

* _of\Kfn hand. Toch weigert
'.tic.cj[trainer Wim Logister de

flje wjii en n°g een kleine kans en__ . bit We ten volle benutten.Nt. dj/l^r.l dat Chevremont op
Fe. _ J~l(*elijke nederlaag getrac-
Pik __i;"oet worden. Dat moet moge-
L "n- °ok al zijn De Boer, Cre-

Mer en Winthaegen er niet bij. Maar
dan zullen we wel, dit in tegenstel-
ling tot afgelopen zondag, vanaf het
eerste moment bij de les moeten
zijn."

Miranda (2A) ontvangt het Maas-
trichtse Standaard. De Kerkradena-
ren beginnen aan een nieuwe po-
ging om eersteklasser te worden.
Vorig jaarstrandde de formatie van
trainer Henk Verheezen immers in
de beslissingswedstrijd tegen het
inmiddels alweer gedegradeerde
Veritas. Heerlen (3B) kelderde in
korte tijd van de eerste naar de der-
de klasse en krijgt nu de kans om
de weg terug in te slaan. „Dan moet
er wel driekeer gewonnen worden,"
stelt trainer Joop Dacier. Over de
kansen om bij Groene Ster daad-
werkelijk te zegevieren, laat hij zich
niet uit. „We zien wel. Het poten-
tieel is er, maar het moet ook in
daden worden omgezet."

Courier weerop oorlogspad

ZEIST - RCH en Rheden openen
zondag in Heemstede de strijd' om
het nationaal kampioenschap voor
amateurs (zondag voetbal). In -over-
leg met de clubs heeft deKNVB het
programma voor de hele competitie
van de titelstrijd als volgt samenge-
steld: zondag 17 mei: RCH - Rhe-
den, zondag 24 mei: Halsteren -
Rheden, donderdag 28 mei (Hemel-
vaartsdag): Halsteren - RCH, zon-
dag 31 mei: Rheden. - Halsteren,
woensdag 3 juni: RCH - Halsteren,
zondag 6 juni: Rheden - RCH.
Indien twee of drie teams gelijk ein-
digen beslist het doelsaldo van de
kampioenscompetitie. In het geval
dat dit ook gelijk is, valt de beslis-
sing door het nemen van straf-
schoppen. Na afloop van de eerste
onderlinge wedstrijd dienen daar-
om strafschoppen te worden geno-
men, ongeacht de uitslag van de
ontmoeting.

Amateurs in actie
om nationale titel

amateurs op zondag

klassement alleen een aangelege-
heid voor de hoofdklassers.

EINDSTAND (achtereenvolgens punten,
aantal wedstrijden, gemiddelde, aantal ver-
kiezingen voor het LD-Sterrenelftal):

1. Veldman (EHC), doelman, 109, 15, 7.266,
2; 2. Quesada (Meerssen), middenveld, 173,
24, 7.208, 12; 3. Humblet (Vinkenslag), doel-
man, 115, 16, 7.187, 2; 4. Kusters (SVN),

LD-Spelersklassement. 1988: 1. Spee (Ven-
ray), 2. Hofland (Limburgia), 3. Poels (Ven-
ray); 1989: 1. Hofland (Limburgia), 2. Crut-
zen (SVN), 3. Frolichs (Limburgia); 1990: 1.
Dusseldorp (Meerssen), 2. Van Dijk (Meers-
sen), 3. Poels (Venray); 1991: 1. Dusseldorp
(Meerssen), 2. Van Dijk (Meerssen), 3. Que-
sada en E. Smeets (Meerssen); 1992: 1.Veld-
man (EHC), 2. Quesada (Meerssen), Hum-
blet (Vinkenslag).

Tony Quesada (Meerssen) legde be-
slag op de tweede plaats. Hij miste
slechts twee wedstrijden. De kleine
middenvelder verdiende veruit het
hoogste aantal verkiezingen voor
het LD-Sterrenelftal. Daarvoor
werd hij twaalf maal gekozen. Zijn
klassering in de top, in een gezel-
schap van overwegend doelverdedi-
gers, is opmerkelijk. Ook Harry
Vroegop (Vinkenslag) en Ron Jans-
sen (Eysden), rasechte spitsen, kwa-
men uitstekend voor de dag.

Voor het eindklassement kwamen
alleen spelers in aanmerking die in
minimaal de helft van het totale
aantal wedstrijden van hun club be-
oordeeld werden. In de hoofdklasse

scoorden overigens slechts negen
spelers het maximale aantal (26) be-
oordelingen: Brankaert en Ypelaar
(EHC), Lenkens (Venray), Janssen
(SVN), Houben (Wilhelmina '08),
Hermkens en Moonen (Parmingen)
en Dusseldorp en Robert Smeets
(Meerssen).

Zoals reeds gemeld, werd Meersen
opnieuw winnaar van het LD-Club-
klassement. De ploeg van de bin-
nenkort afscheidnemende Piet van
Dijk, leverde die prestatie al voor de
derde keer in successie. Sinds de
promotie naar de hoofdklasse in
1989 oefenen de geel-zwarten een
waar schrikbewind uit. Tot en met
het seizoen 89/90 was het LD-Club-

Feest bij De Heeg
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Verslagenheid na kansloze nederlaag tegen Halsteren

'Toch is Meerssen trots op jullie'

Limburgs dagblad sport



Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

MESCH/EIJSDEN - „Ik had
de hoop al opgegeven dat we
de verleden jaar gewonnen
teamkadertitel konden prolon-
geren. Maar gelukkig voor ons
zijn halverwege de competitie
de kansen gekeerd. Al met al
zijn wij de terechte kampioen
in poule 9 zijn geworden."
Tonny Houten, de kopman
van het kaderteam van Op de
Klos uit het kerkdorpje
Mesch, verheelt zijn vreugde
over de behaalde titel niet. Het
telt zwaar dat sterke teams
zoals Op 't Kantje (Landgraaf)
en BC Brunssum, Op de Klos
voorrang moesten verlenen.
Het kampioensteam van BC Op de
Klos bestaat naast Tonny Houten
(42) uit: Luud Keuten (31), Harold
Moust (21) en reserve Rinus van Pa-
ridon (60). Houten speelt kader 57/2
terwijl de overigen het 38/2 prefere-
ren. Door het behalen van de titel
komt het team, nu het komend
weekeinde, inLosser uit in de halve
finale van het Nederlands kader-
kampioenschap.

Loting

Biljartreserve groeit uit tot meest waardevolle speler

Op de Klos weer kampioen

Promotie damesvoetbalteam komt eigenlijk te vroeg
" De navolgende dames zorgden voor
de kampioenstitel van Heksenberg: Nel-
ly Huisman, Marjon Heidens, Jacqueli-
ne Janssen, Marlies Paas, Margo Röm-
kens, Annemiek Meyer, Greta Klein-
tjens, Chantalle Reubseat, Tilly Trags,
Jeannette Rieke, Sandra Bongers, Wen-
dy Stevens, Yvonne Berends, Paula
Rothkrans, Grace Heuts, Petra Huis-
man. Begeleider: Henk Nijsten en
Maria Vranken. Trainer: Willy Be-
rends.
Foto: KLAUS TUMMERS

Heksenberg heeft
nog tijd nodig

Of hij het wil of niet, het Nederlands
Kampioenchap dat over twee weken
in het Friese Surhuisterveen begint,
staat volledig in het teken van deren-
tree van Harm Wiersma. Net als Ton
Sijbrands vier jaar geleden in Putten
gaat Wiersma proberen zich via -het
NK te plaatsen voor het WK straks in
Toulon.
In 1984 hield Wiersma de strijd om de
wereldtitel voor gezien. Een slecht za-
kelijk klimaat en verdeeldheid in de
damwereld waren de belangrijkste re-
denen, maar ook de geringe publici-
teitswaarde van zijn WK-match met
Virni speelde hem toen parten. En de
match daarvoor, in '83 tegen Van der
Wal, was ook geen echt succes ge-
weest. Wiersma won toen dankzij één
beslissing, in de 14e matchpartij. Het
was wél een heel bijzondere partij:

Wiersma - Van der Wal WK '83
1. 32-28 17-22 2. 28x17 11x22 3. 34-29
19-23 4. 40-34 14-19 5. 37-32 10-14 6.
41-37 5-10 7. 46-41 12-17 8. 45-40 6-11 9.
31-26 7-12 10. 36-31 2-7 11. 32-28 23x32
12. 37x28 19-23 13. 28x19 14x23 14.
31-27 22x31 15. 26x37 10-14 16. 35-30
14-19 17. 40-35 17-22 18. 30-24 19x30 19.
34x14 9x20 20. 37-32 23x34 21. 39x30

Dörenberg meesterlijk
Jonge schaker op drempel internationale doorbraak

Schaken is een heerlijke sport waar
ik ontzettend veel plezier aan be-
leef. Ik streef naar het allerhoogste,
maar als dat niet lukt is er geen man
over boord. Met schaken kan ik
toch niet mijn brood verdienen",
besluit Limburgs beste schaker.

nale doorbraak. In november van
het vorig jaar miste Dörenberg op
één punt de Nederlandse finale.
„Het valt niet mee om in Nederland
naar de top door te breken. Een he-
leboel schakers proberen dat en de
concurrentie is aanzienlijk. Natuur-
lijk hoop ik me een keer te mengen
in de Nederlandse titelstrijd. Eind
dit jaarvolgt in de halve finale een
nieuwe kans".

Voor de finale van het Nederlands
kampioenschap seniorviertallen had-
den zich 3 Zuidlimburgse teams ge-
plaatst: Bakker, Bex en Gielkens.
Hiervan kon alleen het laatstgenoem-
de (ds Gerards-Hamers en Gielkens-
Spaay) met een 9e plaats nipt de zui-
delijke eer hoog houden; de beide
anderen moesten met bescheidener
plaatsen genoegen nemen. Winnaars
werden Laas-Keulemans/Van Be-
souw-Daemen-de Jong, voorwaar
geen onbekenden en dan ook nog met
5 spelers opererend.
De bovenste tien eindigden nogal
dicht op elkaar; één victory-point zou
hier al meteen enkele plaatsen in de
eindstand hebben gescheeld. Je
moest dus constant op jetellen en die
van de tegenstanders passen. Soms
speelde zelfs de wedstrijdleider een
rol.
W/NZ ♦88765

V1095
♦ V65
4» 103

4> AH43 N 4» VlO2
♦ 64 »H72
♦ AH3 W U +B 8+ V842 Z 4> H9765

♦ 9
♦ AVBB3
♦ 109742
+ A 8

Aan tafel 1 was het bieden simpelver-
lopen; West had ISA geopend en Oost
bood ineens 3SA. Gelukkig had part-
ner een maximum en werd er nietmet
harten gestart, waarna 3SA zelfs met
een overslag werd gemaakt. Aan tafel
2 ging dit:
West Noord Oost Zuid
ISA pas 2KI ' 2H
2Sch pas 2SA pas
3K1(?) pas pas pas

Trouw
Gaston Dörenberg blijft principieel
zijn club SV Brunssum trouw. In
plaats van in de landelijke derde
klasse kon het derdejaars bouw-
kunde student ook gemakkelijk in
de hoogste klasse meespelen. Zo
hadden Eindhoven en Volmac uit
Rotterdam een oogje op de talent-
volle Brunssummer. „Ik heb een
serieus aanbod van Volmac gehad.
Daar ben ik niet op ingegaan. Bij
Brunssum heb ik het schaken ge-
leerd en is het gezellig. Ik zie geen
reden om te vertrekken".

Door zijn zegen in het toernooi van
Douai verdiende Dörenberg weer
wat ratingpunten bij. „Nu sta ik op
2335 punten. Wereldkampioen Ka-
sparov heeft boven de 2800. Er is
dus nog een lange weg te gaan.

Van onze correspondent
MARCEL WERRY

BRUNSSUM - Schaker Gaston Dö-
renberg behaalde in het Noordfran-
se Douai een uniek resultaat. Te-
midden van een sterk meesterveld
en twee grootmeesters toonde de
twintig jarige Brunssummer zich
onlangs over negen ronden de
sterkste. Door deze prestatie sleepte
de Limburgse kampioen zijn inter-
nationale meesterresultaat binnen.
Beroemde provinciegenoten als Pe-
ter Scheeren, Rudy Douven, Paul
van der Sterren en Han Janssen
gingen hem voor.

„Drie internationale meesterresulta-
ten zijn nodig voor het behalen van
de meestertitel. In Limburg hebben
slechts enkele schakers dat predi-
kaat achter hun naam staan", zegt
Gaston Dörenberg niet zonder eni-
ge trots. „In Frankrijk moest ik
opboksen tegen de twee Bulgaarse
grootmeesters Inkiov en Velico. Ik
heb geen partij verloren. Hoewel ik
over geluk niet te klagen had, denk
ik dat ik dit meesterresultaat ver-
dientheb".

Na een opmerkelijke progressie in
zijn laatste jeugdjaren wacht het lid
van SV Brunssum nog op de natio-

Nieuwe 'sponsor'
veteranen

SV Treebeek
BRUNSSUM - De veteranen
van SV Treebeek hebben een
nieuweoplossing gevonden voor
het vinden van een sponsor die
het benodigde geld in het team
wil steken.
De veteranen zullen zelf het be-
nodigde geld bijeenbrengen en
op denieuwe shirts de naam van
Amnesty International uitdra-
gen.

De mensenrechten-organisatie is
blij met het initiatief en zal van-
daag, samen met wethouder De
Bruin van Brunssum, om 16.15
uur op het terrein van SV Tree-
beek de nieuwe tenue's overhan-
digen.

agenda
f Aankondigingen vóör woensdag /

f naar sportredactie Limburgs Dagblad /
/ postbus 3100. 6401 OP Heerlen

f Onoer vermelding van 'agenda' /
VANDAAG
Jeugdvoetbal. Brunssum. OW-toe_
nooi. sportcomplex Houserveld-
RKBSV, wedstryden vanaf 18.30 uur.

MORGEN
Veteranenvoetbal. W De Leeuw
Brunssum. Prijsuitreiking om 19.00 uur
in Café-Zaal Hofland, Treebeek.
Jeugdvoetbal. Heerlerheide. Toernooi
Groene Ster, vandaag, morgen en zon-
dag. Aanvang 09.00 uur.
Volleybal. Landgraaf. Sporthal Bane-
berg, 14.30 uur; Geevers/VCL-Vocasa,
regiofinale NSW-beker heren.
Volleybal, Heerlen. Sporthal Kaldeborn
17.00 uur, VCH-Halley. Regiofinale
NSW-beker dames.

ZONDAG
Honkbal, Kerkrade. Speelterrein Sanc-
ta Maria College: 14.30 uur, Samacols-
Indians.
Softbal, Heerlen. Sportpark Varen-
beuk: 14.30 uur. All Stars-Roef.
Softbal. Maastricht. Sportpark-West:
12.00 uur, Maastricht-Nuenen.

sport kort

" SCHAATSEN - Gisteren is in
Heerlen een nieuwe schaatsclub,
genaamd De Ijsvogels, opge-
richt. Het is de bedoeling het
schaatsen in de regio Oostelijk-
Zuid-Limburg nieuw leven in te
blazen.

Veldtoernooi
HV Polaris

MAASTRICHT - Komende zondag
houdt de HV Polaris haar eerste
veldhandbaltoernooi op het sport-
complex Belfort.

Op die dag (aanvang 10.00 uur)
komt een groot aantal jeugdteams,
juniorenen senioren in actie.

Naast Polaris nemen Zwart Wit,
Caesar, SVM, Sittardia, Vilt en Aris-
tos deel. De finales zijn voorzien
rond 16.00 uur.

„Wij hebben hier momenteel een
toeloop van leden en datkunnen we
mede op het conto van onze dames
schrijven," zegt voorzitter Henk Bu-
tink. „De dames nemen binnen on-
ze vereniging een duidelijke struc-
turele plaats in. Wij waken er dan
ook over dat het geen club binnen
de club gaat worden. Het is echt al-
lemaal bijzonder positief. Mocht het
team de eventuele promotie naar de
interregiocompetitie behalen, dan
gaat dat problemen geven. Vooral
op financieel gebied."

Ook trainer Willy Berends, hij werd
kampioen met de heren van Hek-
senberg in 3B als met het dames-
team in de eerste klasse, heeft zijn
bedenkingen over een promotie.
Berends: „Wij hebben daar nog niks
te zoeken. Dat verandert echter
over een jaar of drie. Het volgende
seizoen krijgen we er een tweede
damesteam bij en is er ook nog een
meisjesteam. Als die doorstroming
op gang is gekomen dan denk ik dat
het geen probleem is om hogerop te
gaan. Gaan we nu promoveren dan
moet er ook gelijk versterking ko-
men."
Keepster Nelly Huisman (40) be-
hoort bij de oudere Heksenberg-
garde. Slechts zes keer in dit sei-
zoen moest zij de vervelende gang
naar het net maken. „Maar nu begin
ik stilaan te denken aan stoppen,"
luidt haar mening. „Ik heb er nu
vijfentwintig voetbaljaren opzitten
en vind het goed zo. Ik wil echter
wel bij het damesvoetbal in Hek-
senberg betrokken blijven. Met het
nieuwe dames- en meisjesteam
komt er ook behoefte aan leiding.
Mogelijk dat ik dan iets in die rich-
ting ga doen. Het volgend seizoen
sta ik, bij leven en welzijn, nog on-
der de lat. Keepster Mariëlle Schof-
felen van het tweede team is sterk
aan het opkomen en die moet het
dan gaan overnemen."
Greta Kleijntjens (38) is ook een van
de Heksenberg-steunpilaren. Zij
speelde onder andere voor het Ne-
derlans- als ook het Limburgs da-
mesteam. „Nog twee jaar wil ik
erbij zijn in het veld. Dan ga ik me
hier ook bezig houden met de op-
en begeleiding van, de andere da-
mesteams. Ik heb al enkele trainers-
diploma's en die komen dan prima
van pas. Dat is echter een bezigheid
voor verderop. Nu wil ik nog even
blijven voetballen. Waarom? Sim-
pel. De sfeer die hier heerst is ge-
weldig."

Moust. Hij is aan een schitterend
biljartseizoen bezig. Hij behaalde
dit voorjaar in Hengelo de Neder-
landse kampioenstitel libre klein.
Maar hij heeft zich inmiddels ook al
gekwalificeerd voor het NK bands-
toten eerste klasse, dat gelijktijdig
in Schaesberg plaats vindt.

Moust: „Mochten we de kruisfinales
halen dan denk ik dat mijn beslis-
sing vast staat: ik zal het team niet
in de steek laten en ga mee naar
Losser. Het is natuurlijk jammer
dat die twee NK's op hetzelfde tijd-
stip plaatsvinden. Maar je hebt een
heel seizoen met elkaar opgetrok-
ken en om dan nee te zeggen zou
niet leuk zijn."

4-9 22. 44-39 22-27 23. 32x21 16%
33-28 1-6 25. 50-44 18-22 26. T*
11x22 27. 41-37 6-11 28. 30-25 HE
25x14 9x20 30. 35-30 20-24 31]
13x24 32. 39-34 12-18 33. 43-39 '|
39-33 8-13 35. 44-40 15-20 36. -
13-19 37. 49-43 3-9 38. 34-30!

Hetdiagram laat naast het hoogt'
van de strijd ook heel mooi de
schillende spelopvatting van de
spelers zien: Van der Wal, de aa"
speler met een voorsprong va
tempi, en Wiersma, de tempos|
die de basisstructuren intact he* )
laten. De tempospeler heeft h'
touwtjes geheel in handen; Vat
Wal heeft vanaf nu gedwongen
(9-13) kan niet wegens 30-25 m'
(18-23) 37-31 en 33-28, na ('
33-29x29 w+, op (9-14) de op>
37-32-28 met de dodelijke di«j:
28-23 en na (20-25) heel fraai: '(25x34) 32x21 (17x26) 43-39 &
33-29 (24x33) 42-38! en 48x8! +" ,
38 ... 27-32 39. 37x28 20-25 40. < i
25x34 41. 37-31! 9-13 42. 47-42 MA.
35x24 19x30 44. 28-23 18x29 45.
22-28 46. 31-27 12-18 47. 38-32 28*
42x31 13-19 49. 31-26 19-23 50.
17-22 51. 21-16 en Van der Wal i*
op.
De oplossing van vorige weeK-
tien schijven, op 29, 30, 36, 38/4'
48 en 49. Zwart, tien schijven,
8/10, 13, 18, 22, 26/28. Zo zou het
weg zestig jaar geleden eens he
gestaan in een partij tussen Ra'e
bach en Fabre, de wereldkamp'^
van resp. 1934 en 1926. Ik geloo
steeds niet dat de stelling echt
voorgekomen, maar wit, Raichei1

dus, kan hier winnen met een ']
achtige combinatie: 1. 39-33 28*
38-32 27x38 3. 48-42! 38x47 4. *47x35 5. 44x33 35x28 6. 36-31 26>
41x5! +.

bridge
met wiel gielkens p

\
') Stayman. Evenwel na geruime 'f
denken. Daar is overigens niets <* 't
gen zolang we bridge nog een <> k
sport willen blijven noemen, H
partner er maar geen ongeoorl^
conclusies aan verbindt.
Een ongeoorloofde conclusie
West zou hier kunnen zijn: OoS
wel geen Stayman hebben, maar
klaver zitten.
Alvorens uit te komen vroeg Zuid
eens of Oost's 2 _»-bod inde!*
Stayman was geweest, want
haalt West opeens zon 3 "("-bod
daan? Oost wilde nu wel kwijt d'
eigenlijk klaver had zitten aange,
maar West hield het op Sta."
Goed dan. Zuid startte met schoP
en zag West met een schamele *op tafel komen, waarop het l.
van 3 4» op eigen hand nogal ge*'
zou zijn. Want waar moet je na^als Oost inderdaad geen klaver "
maar met een 4-kaart harten zit,
het Stayman-bod toch suggereert'
3 4> werd met een overslag gen^j
terwijl 2SA down zou zijn gega^
start met 4p 10, gezien Zuid's 2 W"t
nogal opgelegd. West had z°iejs]j
tuurlijk gevreesd, met zijn waard^doubleton 4P, en had voor alle z^heid naar 3 + gecorrigeerd. HU i

goed ingeschat dat hij daar, gezie^l
voorafgaande, geen echte buil aaf!J
vallen. De ontboden wedstrijdl'!
zag er echter geen onregelmatig
in en liet 3 ++1 staan. In plaats v*
imps leverde het spel nu slec^(
imps op en dat scheelde één va<^belangrijke victory-points in de *Jj
rangschikking. Zo heeft ook de
strijdleider soms zijn aandeel inj
eindresultaat. Maar heeft West nJLecht ethisch zitten bieden? SchfJJ,
dezes geeft het u allen gaarne ter°denking.

schaken

/ met michiel bunnikj
Het kampioenschap van Tsjechoslo-
wakije werd vorige maand in devorm
van een open toernooi verspeeld. Er
namen 64 deelnemers aan deel, waar-
onder vier grootmeestersen tien inter-
nationaal meesters. Er waren in het
toernooi twee titels te verdelen, die
van nationaal kampioen en van natio-
naal jeugdkampioen. Beide gingen ze
naar Vitezslav, die daarmee zijn eerste
IM-norm -behaalde. De jonge garde
deed het sowieso in Praag zeer goed.
IM-normen voor Jan Votava en Eva
repkova. Rasik verloor van groot-
meester Eduard Meduna die op groot-
meesterlijke wijze de kracht van de
verbonden vrijpionnen toont.
V. Risak - E. Meduna Caro-Cann
1. e4, c62. c4, e53. Pc3,d6 4. P__,L&4
5. Le2,Pd7 6. 0-0, Pgf6 7. d4,Le7. De
stelling heeft de kenmerken van het
Oudindisch, met dit verschil dat de
zwarte loper op g4staat i.p.v. op cB. 8.
Le3, 0-0 9. Pd2,L:e2 10. D:e2,e:d4. Be
ter dan 10. ..., TeB waarna wit met 11.
d 5het centrum kan sluiten. 11.
L:d4,TeB 12. f4,Lf_ 13. D£3,Pcs!?
Zwart heeft iets minder ruimte dan
wit en besluit derhalve tot actief spel.
De tekst heeft als consequentie dat
wit een pionnenmeerderheid op de
koningsvleugel overhoudt; zwart
daarentegen krijgt tegenkansen over
de open d-lijn. 14. L:cs,d:cs 15.
Tadl,l)d4 t 16. Khl,TedB. Met de e
toren daarveld e8voor het paard gere-
serveerd moet worden. Op 16 TadB
volgt 17. e5,Pd7 18. b3en 19. Pde4. 17.
e5,PeB 18. Dh 5?! Tot hier heeft de
Tsjechoslowaaks kampioen het goed
gespeeld. Maar hier had hij waar-
schijnlijk zijn tijdelijk ruimtelijk voor-
deel het best kunnen uitbuiten met
een kansrijk pionoffer. Na 18.
pDE4!?,D:c4 19. f5!,f6 20. Dg4heeft
een gevaarlijke aanvalsstelling.
18 Le7 19. Tf3. Nog steeds had wit
de e-pion kunnen offeren. 19 b5!
Zwart begrijpt dat hij iets tegenover
de witte actie op koningsvleugel moet
stellen. 20. b3,g6 21. Dh6,LfB 22.

__ *Dh4,b4! De tekstzet houdt een^. t,

' offer in. De verbonden vrijpio^ j
die zwart daarvoor krijgt j
zwaarder dan het geofferde mate jj
23. Pfl,b:c3 24. T:d4, c:d4 25. Vel' (
witte dame moet snel terug in cc",
ging de zwarte pionnen te stoprj
25 c226. Dcl,d3 27. Pd2. Op z 'j
OM 27 184 te verhinderen, V£
27. ..., L:a3 28. D:a3,d2 29. P:d2, V|
30. Tfl.Tdl en zwart wint. 27. ■""
28. f5. Dewitte stukken zijn geb°' ■ 'aan de dekking van de zwarte P^
nen. Daarom probeert wit nol a 'aanval op de zwarte koning te o yj
tenen. 28. .... Td4. Ter verdub^ :van de torens en ontneemt **■veld e4voor het paard. 29. h3,Ta°,
Tfl,Pg7 31. g4,L:d2! Met het paanJ
d2komt zwart de witte stellir»
binnen, derhalve eliminatie
D:d2,Te4 33. e6! Een goedepog"l^, 'het tij te keren, maar zwart blijfl * s

33.....P:e6! Na 33 f:e6 34. f6£/nog goedekansen op een koning
val. Na de tekstzet verdwijnt ne
ste restje witte tegenspel. 34. f-e.', f
35. Df4,Td7 36. Dd2. 36. Del is r|> e j
ter: 36. ..., d 2 37. D:c2,Tel
Ddl.T.fl + 39. D:fl, dID. 36. "—T (1
37. Dc3,d2 38. D:c2,Tel 39. Ddl.»
0-1. is i
Het probleem van deze weeK .1
komstig uit bovenstaand toern£^X.

Keuten: „Ik ben op een moment bij
dit kaderteam gekomen, dat ik er
nog niet aan toe was. Het eerste sei-
zoen was voor mij echt moeilijk.
Maar de anderen hebben mij er
doorheen gesleept. Ik speel nu een
gemiddelde van tien en voor mijn
doen is dat knap. Ik ben tevreden
en besef dat er nog de nodige pro-
gressie in zit. Daarom train ik ook
zoveel mogelijk met Harold op het
kaderspel."

" Het kaderteam van BC Op de Klos dat kampioen in poule 9 werd. V.l.n.r: Harald Moust,
Luud Keuten, Tonny Houten en Rinus van Paridon. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Zijn teamgenoten noemen hem de
meest waardevolle speler. Reserve
Rinus van Paridon is blij met de
mening van de anderen. Maar toch.
„Het is een beetje een ondankbare
zaak," oppert hij. „Mocht iemand
van hun uitvallen dan moet ik altijd
zorgen dat ik klaar ben. Elke dag
speel ik mijn kaderpartij. Een ge-
weldige opgave om dat alleen te
doen. Maar zij moeten steeds op mij
kunnen rekenen."

„We hebben het niet daarin getrof-
fen met de loting," meent Houten.
„Van de vijf teams gaan er twee
over naar de kruisfinales die eind
van deze maand in Wychen worden
gespeeld. Bij ons in Losser spelen
de twee sterkste Nederlandse

teams, namelijk de drievoudige Ne-
derlandse kampioen Snoker Acada-
mie uit Haarlem onder leiding van
de oud-ereklasser Chris Nobels, en

't Centrum uit Vollenhoven. Spor-
tief gezien niet juist, maar je hoopt
toch stiekem dat een van de teams
een offday heeft, waardoor je kan-

sen op de kruisfinales gaan stijgen."
Mocht het zover komen dan doe-
men er onmiddelijk problemen op
voor de teambenjamin Harold
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Wan onze correspondent

HEERLEN - Het kampioenschap dat het damesteam van
Heksenberg afgelopen zondag in de eerste klasse behaalde
was in feite een beetje onverwacht. Bij de aanvang van het
huidige voetbalseizoen heerste bij de Heksenberg-dames de
opvatting 'kijken hoever wekomen. Aan een kampioenschap
of eventuele promotie werd niet gedacht. Hoofddoel was het
gegeven dat het allemaal leuk moest blijven. Naast die laatste
doelstelling, of juist mede hierdoor, zat ook alles mee. Het
team werd ongeslagen kampioen en heeft nu zelfs een optie
op promotie naar de interregiocompetitie. Hoe dan ook een
reden om trots te zijn op de Heksenberg.

Limburgs dagblad sport

met john van den borst.

oost-zuid
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