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Snoek grijpt
bullterriër

PNINGEN - Een snoek vanE* een meter lang heeft dezeJp*in het water van het GatE°üjdenstein by Meppel een
C«rriër gegrepen. De jonge
r£ Was met zijn baasje aan het
r^iin het ondiepe water, toenI^Peens door de roofvis werdHevallen. De hond raakte
,w gewond aan een van zijn
'?Poten. Een dierenarts uit
l*Pel heeft zes hechtingen'Wacht.
*jtens J- Weemink, die studie
7* gemaakt van het gedrag
'snoeken, gaat het om eenwvvone actie. Hy veronder-
* vat de snoek de hond voor? Prooi heeft aangezien en ver-bis heeft toegehapt. Wee-ï* had nooit eerder gehoordeen snoek een hond heeft
gevallen. Het gebeurt wél7* dat jonge eenden door dezefissen worden gepakt.

Compromis in
Thailand maakt

geen einde
aanspanning

GKOK - De spanning in de
£* hoofdstad Bangkok bleefren voelbaar ondanks het doorJPen van koning Bhumibol tot-J~Sekomen compromis tussen
'|>ier Suchinda Kraparayoon enJ°sitieleider Chamlong. Beide
j ien zegden de vorst woensdagns een audiëntie toe samen te*en bij het herstellen van de or-en derust in het land.

Bkok was gisteren overwegend
H 6> maar aanhoudende studen-wotesten zetten het compromis
j<

r druk. Waarnemers en diplo-*n. bevestigden dat de rust was
ij gekeerd maar zeiden de indruktl \J n dat er meer sprake is vanL*aPenstilstand dan van een op-

!3g van de crisis,
j-'nda trachtte olie op de golven

!j£oien door het een dag eerder
f
,kondigde nachtelijke uitgaans-
od in te trekken en bijna 3.000,5-Senen vrij te laten. Duizenden

B e£ten toonden zich verbitterd
"et aanbhjven van Suchinda,

wiens aftreden juist de inzetde ongeregeldheden was ge-
stie In een demonstratieve tocht. j*en zy naar het Monument van, ernocratie, een van de centra
toi l anti-regeringsprotest van de

week.

het weer

V ZONNIG
'tUlJ^daag blijft het hoge-
W sebied, met de kern bo-
%ai oostz«e. «et weerbeeld

11' In de ochtend en
Snit8 is het overwegend
St*-«n de late m'ddag °nt-
J* -tieifr stapelwolken en kan
feSen P lj»atselijk een lokale
t^kèi en/of onweersbui ont-Sr i.n- °e middagtempera-
N»» £ rond de 25 graden,

daa»t het kwik totNit n" De wind iszwak tot
HUg K «U zuidoostelijke rich-

l^eiiH dere informatie be-
U,U i, u net weer in Limburg
k^u bellen 06-91122346.

Gedood tussen
rollen staal

MAASTRICHT - Op het terrein
van een metaalbedrijf aan de An-
kerkade in Maastricht is de 33-ja-
rige Maastrichtenaar Huub Mar-
tin tijdens het takelen van twee
rollen plaatstaal zodanig bekneld
geraakt dat hij ter plaatse over-
leed.

De rollen wogen elk vijftien ton.
Bij onderzoek hebben politie en
Arbeidsinspectie geen onregel-
matigheden aan de apparatuur
kunnen vaststellen.
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Gijzeling
in Bosnië
beëindigd

SARAJEVO - De ruim duizendBosnische vrouwen en kinderen dietwee dagen lang waren gegijzelddoor Servische milities in Ilidzaeen voorstadje van Sarajevo, zijngisteren vrijgelaten. Zij vertrokkenonder escorte van twee voertuigenvan de VN-vredesmacht in een ko-lonne van ongeveer 300 voertuigennaar Split, aan de Adriatische kustin Kroatië, aldus een woordvoerdervan de VN-vredestroepen in Saraje-
vo. Aan het akkoord over het ver-trek van het konvooi met de burger-vluchtelingen ging overleg vooraf
tussen de Australische kolonel
John Wilson, die de VN-troepen-
macht in Sarajevo leidt, en het nieu-
we hoofd van de Servische eenhe-
den in Bosnië-Hercegovina, gene-
raal Ratko Mladic.
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Gerechtshofverwijt NDR en staatssecretaris onzorgvuldig handelen

Draf- en renbaan weer open
DOOR FRED SOCHACKI

HEERLEN - Binnen afzien-
bare tijd zal er weer worden
gekoerst op de Draf- en Ren-
baan Schaesberg. Dat is het
gevolg van een vonnis in ho-
ger beroep dat het gerechtshof
in Den Haag gisteren velde. In
dat vonnis wordt de uitspraak
van de rechtbank van 28 okto-
ber 1991 verworpen en de
stichting Nederlandse Draf-
en Rensport (NDR) en de
staatssecretaris Gabor van
Landbouw, Visserij en Na-
tuurbeheer onzorgvuldig han-
delen verweten.

Volgens het gerechtshof handelde
de NDR in strijd met de bepalingen
van artikel 6van het statuut, waarin
de NDR zich verplicht tijdig en
zorgvuldig beleidsvoornemens ken-
baar te maken en belanghebbenden
in de gelegenheid te stellen om
eventueel te ageren tegen die be-
leidsvoornemens. Volgens het ge-
rechtshof is dat niet gebeurd toen
de stichting DRL (Draf- en Ren-
sport Limburg) te horen kreeg dat
'Schaesberg' van de koersagenda
1992 geschrapt werd. Dat besluit is
nu door het gerechtshof vernietigd.

De stichting NDR heeft deopdracht
gekregen om binnen veertien dagen
na uitspraak in overleg te treden
met het bestuur van de stichting
DRL om het strategisch plan, waar-
in voor Schaesberg vanaf 1992 geen
plaats meer was, bij te stellen. Bij
niet nakoming van die termijn van
veertien dagen staat een dwangsom
van vijfduizend gulden per dag. Het
ministerie van Landbouw, Visserij
en Natuurbeheer, lees staatssecreta-
ris Gabor, is veroordeeld tot het
gedogen van de uitkomst van de
komende onderhandelingen tussen
NDR en 'Schaesberg'.

Voorzitter Huub Haenen van de
stichting DRL reageerde opgelucht
na de bekendmaking van het von-
nis. „Uiteraard zijn de raad van
commissarissen en het bestuur blij
met de uitspraak van het gerechts-
hof in Den Haag en blij dat het
recht zyn loop heeft gekregen.
Vooral dat laatste geeft veel genoeg-
doening. Zeker met het oog op de
trainers, die ondanks het somber lij-
kende perspectief voor 'Schaes-
berg', hun vertrouwen in het be-
stuur en in dewijze waarop wij deze
moeilijke periode achter ons heb-
ben gebracht, hebben behouden.
Mede door dat vertrouwen is het
per 1 januari 1992 geopendeinterna-
tionaal trainingscentrum, dat in
capaciteit het complex volledig be-
zet, een succes."
Op de ontwikkeling van de zaken
op korte termijn wil Haenenv gezien
de onderhandelingen met de stich-
ting NDR, niet vooruitlopen. Ook
over eventuele schadeclaims - al-
leen over 1991 liep 'Schaesberg'
door de dreigende sluiting al twee-
honderdvijftigduizend gulden mis- rept hij met geen woord. Wel zal
het koersen in Euregionaal verband
in het nog te voeren overlegworden
ingebracht.

Fokker houdt
leidende rol

AMSTERDAM - Fokker en
Deutsche Aerospace (DASA) zijn
overeengekomen dat een leiden-
de rol voor Fokker bij het ont-
werpen en bouwen van straal-
verkeersvliegtuigen voor 65 tot
130 passagiers het uitgangspunt
is in de samenwerkingsgesprek-
ken die beide bedrijven op dit
ogenblik voeren. Die gesprekken
zullen naar verwachting nog
voor de zomer uitmonden in
concrete afspraken. Dat heeft be-
stuursvoorzitter E.J. Neder-
koorn van Fokker gistermiddag
verklaard.

Volgens Nederkoorn hebben
Fokker en DASA ook afgespro-
ken dat als andere Europese
vliegtuigfabrieken willen toetre-den tot het consortium van Fok-
ker en DASA, zij zich moeten
neerleggen bij de leidende rol
voor Fokker in het bouwen van
kleine tot middelgrote straal-
vliegtuigen en dat zij dan zelf
geen vliegtuigen mogen ontwik-
kelen en bouwen die concurre-
ren met de produkten van Fok-
ker en DASA.

Lubbers wil verplicht eigen risico

CDA haalt streep
door plan-Simons

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het plan-Simons
voor de stelselherziening gezond-
heidszorg dient fundamenteel ge-
wijzigd te worden wil het CDA er

nog mee akkoord gaan. Dit blijkt
uit een gistermiddag uitgebrachte
nota 'Betere zorg op basis van soli-
dariteit en eigen verantwoordelijk-
heid. Het stuk is in opdracht van
het CDA-bestuur gemaakt door een
werkgroep onder leiding van partij-
voorzitter Van Velzen. Premier
Lubbers steunt de werkgroep en
wil een verplicht eigenrisico invoe-
ren in de gezondheidszorg. Negatie-
ve inkomenseffecten die daardoor
optreden moeten maar via een alge-
meen inkomensbeleid opgevangen
worden.

Het CDA meent dat de publieke ac-
ceptatie van de plannen-Simons tezwak is om op 1 januari delen vande zorg uit het ziekenfonds over tebrengen naar de awbz, de toekom-
stige basisverzekering. Daarnaast
wordt gesteld dat de door Simons
gewenste basisverzekering met 96
procent van de zorg daarin te breed
is. Er moeten delen van de zorg bui-
ten blijven.

Aard
Het CDA neemtafstand van de idee
dat er een basisverzekering kan ko-
men voor alle vormen van zorg. Er
moet rekening worden gehouden
met de eigen aard van voorzienin-
gen. Zo zouden zwakzinnigen-,
chronisch psychiatrische- en delen
van de gehandicaptenzorg een ei-
gen positie moeten krijgen met een
eigen budget. De kosten in deze
sectoren zijn zo hoog dat een stelsel
van vaste uitkeringen om concur-
rentie uit te lokken niet zal werken,
aldus het CDA.

De basisverzekering moet ge-
schoond worden door verstrekkin-
gen aan een maximum per jaar te
binden. Daarnaast kan gewerkt
worden met budgetten die geënt
zyn op het aantal klanten. Als
iemand langdurig in een ziekenhuis
moet blijven moeten de woonkos-
ten niet via de basisverzekeringver-
goed worden.

Apart
De christen-democraten pleiten er
voor om tandarts, specialist, huis-
arts en ziekenhuis voorlopig als
aparte vormen van zorg te laten
voortbestaan voor ziekenfonds,
ambtenaren- en particuliere verze-
kering. Deze vormen van zorg mo-
gen niet snel in de awbz terecht
komen. In plaats daarvan moet ge-
werkt worden met globale richtly-
nen voor de zorg waardoor concur-
rentie en kostenbeheersing toene-
men. Op termijn zouden de secto-
ren 'dan op kunnen gaan in een
basisverzekering.

Zie ookpagina 5

" Commentaar

Regering biedt zorg niets meer
DEN HAAG - Het kabinet zal de
werknemers in de gezondheidszorg,
bejaardenzorg en het welzijn niets
extra's meer bieden. Het deze week
in een brief aan deKamer verwoor-
de bod voor een loonsverhoging
van 3,56 procent plus enkele tiental-
len miljoenen guldens voor het ver-
lichten van de werkdruk, is een
eindbod. Kringen rond het kabinet
hebben dit gisteren bevestigd.
In een brief aan de Kamer heeft
staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) te kennen gegeven dathet kabinet er niet toe zal overgaan
om ziektekostenpremies te verho-
gen. Het kabinet vindt dit 'onge-
wenst en onnodig' om met de gel-

den die dat zou opleveren de cao-
onderhandelingen in de zorg vlot te
trekken. Met het eerder deze week
gedane bod is volgens Simons 'een
goede voorwaarde' geboden voor
werkgevers en werknemers in de
zorg om de cao-onderhandelingen
te vervolgen.

Kringen rond het kabinet wezen er
gisteren op dat het voorstel om een
deel van de loonsverhoging te beta-
len uit een verlaging van de pen-
sioenpremie met 5 procent, ver-
schilt van eerdere voornemens in
die richting. Oorspronkelijk wilde
het kabinet de pensioenpremie blij-
vend verlagen. Nu gebeurt dat maar

gedurende vijfjaar.Bovendien is de
garantie gegeven dat de premies
met overheidsgeld weer op het ou-
de niveau zullen komen inclusief
een vergoeding voor eventueel ren-
teverlies.
Vanaf maandag zal ook het kruis-
werk (20.000 werknemers) getroffen
worden door acties. De Landelijke
Vereniging voor Thuiszorg heeft
niet gereageerd op het ultimatum
van de bonden dat op donderdag
11.00 uur afliep. Net als in het zie-
kenhuiswezen en de bejaardenoor-
denzien de werkgevers geen enkele
mogelijkheid om tegemoet te ko-
men aan de looneis van de bonden
van 4,5 procent.

Politie protesteert

u,<- *»_^'t-^-tu.ito'.tócrtc verizeerszorg aan nog maar mondjes-
maat aan bod komen. Er wordt vooral gewaarschuwd te-
gen minder toezicht op de 80-kilometerwegen, waar 45
procent van de ongevallen gebeurt. Ook vrezen de demon-
stranten dat de kennis en vaardigheden van verkeersspe-
cialisten versnipperd zullen worden. Foto: ANP
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" Een huilende vrouw in de Moldavische stad Molotava
probeert in een wanhoopspoging haar huis schoon te ma-
ken, maar het is in de strijd tussen Moldaviërs en separa-
tisten van de provincie Djnestr helemaal aan flarden ge-
schoten. Foto: REUTER

" Rond de tweehonderd agenten van de verkeersonderde-
len van de rijkspolitie hebben gistermiddag geprotesteerd
op het Binnenhof. Met ruim honderd motoren en circa vijf-
tig politiewagens kwamen ze naar Den Haag. De agenten
vrezen dat de verkeersgroepen ondergebracht worden bij
de basispolitiezorg. Volgens woordvoerder H. van Wijk zal

Aan flarden



SCHAESBERG
Autokino: Father ofthe bride, vr
t/m zo 22 uur, vr za ook 0.15uur.

MAASTRICHT
Mabi: Stop or my mom will
shoot, vr t/m zo 21.30 uur, ma t/m
di 21.15 uur, vr t/m zo ook 18.45
uur, za zo ook 15uur. Cape Fear,
dag. 21.15 uur. Father of the bri-
de, vr t/m zo 18.30uur, za zo ook
15 uur. Raise the red lantem, vr
t/m di 21.15 uur, vr t/m zo ook
18.15 uur, za zo ook 15 uur.
Hook, vr t/m di 21 uur, vr t/m zo
ook 18.15 uur, za zo ook 15 uur.
Ciné-K: De Noorderlingen, dag.
21 uur. Cinema-Palace: Basic
Instinct, dag. 18.15 en 21.15 uur,
za zo ook 14.30uur. Sneeuwwitje
en de zeven dwergen, zazo 14 en
16.15 uur. Silence of the lambs,
dag. 21.15 uur. Beethoven, dag.
19 en 21.30 uur, za zo ook 14 en
16.30 uur. The prince of tides,
dag. 18.15 uur. Lumière: Proof,
dag. 20 uur. Faust, vr 20.30 uur.
Tartüff, za 20.30 uur. Der letzte
Mann, zo 20.30 uur. Der Golem,
ma 20.30 uur. Schloss Vogelöd,
di 20.30 uur. Nosferatu, wo 20.30
uur. Der müdeTod, do 20.30uur.
Europa, dag. 22 uur. Cinema Pa-
radiso, vr za 23 uur.

GELEEN
Roxy: Basic Instinct, dag. 20.30
uur. Silence of the lambs, dag.
20.30 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: The Krays
wo 20.30 uur.

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

ROERMOND
Royal: Basic Instinct, 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. Filmhuis Roermond: The
Krays, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: The Krays, za 20 uur,
di 20 30 uur
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'The People under the Stairs' boeiende B-film
Aanstekelijke horrorparodie

DOOR ROB DE KAM

De Amerikaanse regisseur en sce-
narioschrijver Wes Craven schreef
op bescheiden wijze filmgeschiede-
nis met de uitvinding van de enge
Freddy Krueger in A Nightmare on
Elmstreet. Deze succesvolle horror-
heid werd daarna (meestal door
anderen) verder geëxploiteerd, deel
zes van zijn avonturen arriveerde
onlangs nog in onze bioscopen.

De kans lijkt klein dat The People
under the Stairs, Cravens nieuwste
horrorproduktie, het ook zo ver zal
schoppen, wat niet wil zeggen dat
er aan deze film geen plezier te bele-
ven valt, integendeel. Te vrezen valt
echter dat de film teveel een paro-
die op het genre is om grote massa's
publiek te trekken. The People un-
der the Stairs bevat weliswaar een
flinke dosis engheid, maar die
wordt consequent ondergraven
door grappen en grollen.

De mensen onder de trap waar de
titel naar verwijst zijn de ongelukki-
gen die ooit door een eng ogend
tweetal in hun huis zijn gelokt. Het
duo (gespeeld door Everett McGill
en Wendy Robie) is op zoek naar
het ideale kind en ieder gekidnapt
kind dat niet bevalt, verdwijnt in de
kerkers van het pand. Bijna geen
enkel kind is nu eenmaal echt op-
passend en braaf en dus worden de
kelders van het sombere pand be-
volkt door een ware kolonie van
vervuilde wezens die in jaren het
daglicht niet gezien hebben en een
uitzichtloos bestaan leiden.
Daar komt verandering in wanneer
op een dag een klein zwart inbre-
kertje uit The Bronx (Brandon
Adams) in het pand belandt. Deze
ongebruikelijke held trekt vervol-
gens tegen het satanische duo ten
strijde.

I recensie^

Wes Craven deed voor 'The People
under the Stairs' een forse greep in
de horrorgeschiedenis. Dickensach-
tige slechterikken, een spookhuis,
kannibalisme, een bedreigde maagd
in een wit jurkje,een dosis SM, een
erfelijk belaste familie, een bloed-
dorstige hond, je kunt het zo gek
niet bedenken of het zit er in. The
People under the Stairs heeft ver-
der alle kenmerken van een B-film:
het verhaal bevat grote gaten en

wankelt soms onder een ernstig ge-
brek aan logica en de acteurs zijn
ofwel relatief onbekend (Adams en
Robie) ofwel enigszins in de verge-
telheid geraakt (McGill). Het kan de
pret echter niet drukken, omdat je
voortdurend het spontane plezier
voelt waarmee deze film in elkaar
gezet moet zijn, een plezier dat in
veel technisch perfecte A-films zo
vaak ontbreekt.

Te zien in Maxim, Heerlen.

" Plezierig griezelen in 'The People under the Stairs'

film

bioscopen

HEERLEN
Royal: Stop or my mom wilt ]
shoot, dag. 19 en 21 uur, za zo ,
ook 15 en 17 uur. Rivoli: Hook, ]
dag. 20.30 uur, za zo ook 14.30en j
17.30 uur. Maxim: The people
under the stairs, dag. 18.45 en ]
20.30,za zo ook 15 uur. H5: Basic ■Instict, dag. 14 18.45 en 21.30 j
uur, za zo ook 16.30 uur. j
Sneeuwwitje en de zeven dwer- !
gen, za zo 14.30 en 16.30 uur. At \play in the fields of the Lord, i
dag. 14.30 en 20.30 uur. Beetho- ;
ven, dag. 14.30 18.30en 21 uur, za
zo ook 16.45 uur. Freejack dag.
14.15 19 en 21.15 uur, za zo ook
16.30 uur. Silence of the lambs, :
dag. 18.30en 21 uur, vr ma di do
ook 14.30uur. Filmhuis de Spie-
gel: La doublé vie de Veronique/
Toumiquette, za 16 uur, zo 21
uur.

fi " Scène uit 'Freejack'. _J

'Stop or My Mom Will Shoot' flauwe komedie

Stallone weer niet grappig
DOOR ROB DE KAM

In navolging van Arnold
Schwarzenegger, die zich met
succes van een wandelende
spierbundel in een komiek
transformeerde, probeerde
ook Sylvester Stallone de af-
gelopen jaren een nieuw ima-
go te creëren. Je kunt nu
eenmaal niet tot je pensioen
blyven meppen, beuken en
knallen. In de armworstelfïlm
'Over the Top' poseerde Stal-
lone zonder veel succes als
sentimentele vader, tegen-
woordig probeert hij het net
als Schwarzenegger in het ko-
mische genre. De eerste po-
ging die recent onze biosco-
pen bereikte was de gangster-
film 'Oscar' en die was duide-
lijk niet leuk.
'Stop or my Mom will Shoot', het
nieuwste vehikel voor Stallone's
komische aspiraties is zo mogelijk
nog flauwer. De voormalige actie-
held speelt weliswaar nog een ver-
trouwde rol (die van de woest om
zich heen schietende politieagent
Joe Bomowski), maar het scenario
biedt bedroevend weinig actie en
des te meer fletse, als humor be-
doeldeontwikkelingen. Die concen-
treren zich rond de moeder van Joe
Bomowski, een bemoeizuchtig type
die de agent een paar weken met
haar aanwezigheid verblijdt. De
agent ziet zijn mannelijkheid ern-

stig bedreigd door ma's uitweidin-
gen over zijn bedplasgedrag, maar
pogingen haar snelnaar huis te stu-
ren mislukken wanneer zij in haar
naïeve onschuld bij een wapens-
mokkel betrokken raakt en als ge-
tuige beschikbaar moet blijven.

Er ontwikkelen zich vervolgens et-

telijke nevenintriges rond een ja-
loerse collega, een verliefde chef en
nog wat andere personages, maar
die zetten net zo weinig zoden aan
de dijk als het hoofdverhaal. Dat
ligt in de eerste plaats aan de voor-
spelbaar grappen, maar het grootste
probleem schuilt in Sylvester Stal-
lone. Subtiel acteerwerk is hem

vreemd en hij is domweg niet grap-
pig. Hij zal dat hoogstwaarschijnlijk
ook nooit worden, achter elke glim-
lach proef je een onmetelijke in-
spanning. Het is geen pretje en zelfs
lichtelijk pijnlijk daar anderhalfuur
naar te moeten kijken.
Te zien in Royal Heerlen, Mabi
Maastricht.

" Agent Bomoski (Stallone) met zijn moeder (Estelle Getty) en een vlezige Hells Angel

recensie

'Proof': knappe
thriller over

blinde fotograaf
DOOR LEO BANKERSEN

Bij toeval hoorde de Australische
filmmaakster Jocelyn Moorhouse
iets over een blinde fotograaf. Het
idee fascineerde haar dusdanig dat
het uitgroeide tot het scenario voor
haar eerste lange speelfilm. 'Proof
is een bijzondere psychologische
thriller over een blinde die foto's
maakt omdat hij niet vertrouwt wat
de mensen hem vertellen. Met zijn
camera hoopt hij de leugenaars te
ontmaskeren. Zijn strategie heeft
slechts een zwakke plek: hij heeft
iemand nodig diehem vertelt wat er
op zijn foto's staat.
Het talent van Jocelyn Moorhouse
blijkt direct al uit het gemak waar-
mee dit lichtelijk bizarre gegeven
op volkomen geloofwaardige wijze
wordt uitgewerkt. Om te beginnen
geeft 'Proof een zeer realistisch
beeld van de manier waarop de
blinde Martin zich in de wereld
rondbeweegt. Moorhouse blijft met
haar bitterzoete ironie ver van de
sentimentele invalidentragiek, en
haar verhaal stijgtal snel boven het
anekdotische gegeven uit. Martin
(overtuigend neergezet door de
niet-blinde acteur Hugo Weaving)
en zijn huishoudster Celia (Gene-
vieve Picot, ook al superieur acte-
rend) spelen gemene spelletjes en
zijn daarbij aan elkaar gewaagd.

De benadering van Moorhouse ge-
tuigt van een groot inzicht in de
menselijke drijfveren en emoties,
maar ze laat zich er niet door mee-
slepen. Bevrijdende humor krijgt in
haar film net zon belangrijke plaats
als beklemmend drama of erotische
spanning. Ze is nuchter en tegelij-
kertijd intens betrokken. Ook het
thrillerelement in deze merkwaardi-'
ge driehoeksverhouding wordt tref-
zeker uitgewerkt.

Te zien in Lumière, Maastricht,

Kabeljauw
in citroensaus
DOOR HUUB MEIJER

Vis is ideaal om in de magnetronte
bereiden, omdat 't geen bruin
korstje nodig heeft en in de mag-
netron de verfijnde smaak behou-
den blijft. De combinatie vis en
magnetron leidt bovendien totzeer
gezonde creaties.
Benodigdhedenvoor 4 personen: 4
niet te dikke moten kabeljauw,
zout, grove mosterd, boter en 1 ci-
troen.

Was moten kabeljauw onder koud
stromend water en dep droog met
keukenpapier. Leg de moten naast
elkaar in een niet te diepe glazen
(of magnetron) schaal. Bestrooi de
bovenkant met een beetje zout en
bestrijk met grove mosterd.

Leg de in klontjes verdeelde boter
op en tussen de vis. Knijp een hal-
ve citroen over dekabeljauw uit en
snij de andere helft in dunne plak-
ken. Leg de plakken citroen tussen
de moten vis. Verwarm de kabel-
jauw in 6 minuten (100% en afge-
dekt) in demagnetronen laat nog 1
minuut nagaren.
Serveer hierbij kruimig gekookte
aardappelenen een frisse salade.

video vers

DOOR HANS TOONEN
In Video Vers wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die op video
te huur of te koop zijn.

'Chains of Gold* is gebaseerd op
het waar gebeurde verhaal van
Steven Barnes, een straathoek-
werker in Miami. John Travolta
zweet peentjes om met deze rol
eenieder te doen vergeten dat hu'
eigenlijk vastgeketend zit aan
zijn dansimago uit 'Saturday
Night Fever' en 'Grease'. En eer-
lijk gezegd, het lukt hem. Het
verbijsterende verhaal van Bar-
nes die het opneemt tegen een
meedogenloze drugsbende die
tieners als slaafjes inzet voor de

produktie en distributie Ij
crack, komt meeslepend I"
Hier en daar is het verhaal!
hollywood' (wie wegloopt V
in de 'pit' vol krokodillen1
dumpt), maar dezewat cartj
le scènes storen nauwfl'
(CNR) ir

'The Color Purple' beztf
twee talenten de langvenvf
doorbraak. En bezorgder
wonderkind van Hollywoof
nieuw een teleurstelling. Wij
Goldberg werd dank zij hal
gendarische rol als Celia v/t
beroemd. En de in San Fra
co wonende Nederlander M'
Meyjes kreeg een Oscar-noü
tic voor zijn scenario, gebaS
op de gelijknamige bests
van Alice Walker. Regisseur
ducent Steven Spielberg zal
zoveelste meesterwerk bekfl
met in totaal tien nomini
Maar bleef op de Oscar-al
zelf met lege handen. 3
Amerika (The Color Purple I
delt over zijn historic) zag i*
ze ontkenning een blank <plot. LA werd nog net nü
brand gestoken. Wellicht ot
daags daarna de beroemde o
try-zanger Willy Nelson uit
test tegen de Oscar-zeper
een paarse baret op versche*
de Johnny Carson Show. C
ncr, ’ 39,75)

Blik op draaihekjes

Van onze filmredactie

'Tourniquette' is een bijzondere
landschapsschildering in tijd en be-
weging. Frederieke Jochems en
Andras Hamelberg gebruikten de in
het Limburgse boerenland voorko-
mende tourniquetten, draaihekjes
die wel doorgang bieden aan men-
sen maar het vee tegenhouden, als
instrumenten bij het maken van de
film. De toevallige plaats van de
tourniquette (er werden negen ver-
schillende hekjes voor de film ge-
bruikt) bepaalde de panoramische
blik. Bij elke tourniquette werd in
de vier verschillende seizoenen een
volledige rondgang gefilmd.

Jochems en Hamelberg monteer-
den uit de talrijke panorama's dieze
verzamelden een soort muzikale
beeldcompositie, waarin ook het ge-
luid een belangrijke rol speelt. De
ijzeren draaihekjes gaven bij hun
omwentelingen geluiden te horen
die met zorg werden geregistreerd
en in de film verwerkt zijn. 'Elk
draaihekje is anders, scheef of wa-

terpas, stroef of vloeiend wend" sen klinkt in het beste geval als
complexe compositie hedenda'f
muziek', aldus de makers. ~'Tourniquette' is zaterdag 2» j
uur) en zondag 24 mei (21 \x-
Filmhuis de Spiegel, Geers* |
302, Heerlen, te zien als voof^
bij 'La doublé vie de Veroniq" "

" Een van de gefilmde draaihekjes in Limburg

puzzel van de dag

Horizontaal: 3. toneeltoerusting; 8. reis-
weg; 10. God van de zee (germ. myth);
11. schriftelijke kopie; 12. deugdzaam; 14.
luchtig gebak; 16. epiloog; 18. kosmos;
21. weg; 22. schrikbewind; 23. bunzing;
24. riv. in Nederland; 25. onregelmatig;
27. duivenhok; 28. klaar; 30. volksfeest;
33. genoegen; 34. dagtekening; 35. dege-
lijk; 38. zieke; 39. kleine visotter; 40. groe-
ne erwtensoep.

Verticaal: 1. gramschap; 2. oogz^H
enzovoorts (Fr. afk.); 5. deel v.h. [ A
6. cijfer; 7. opschrift v.e. boek; 9:9 .9
10. middel om gevaren te doen wijr<e, 'J
voorwerp waardoor men aan iemaflo^
denken; 15. hoofdafd. v.e. Hoge'Li
17. hulde en eer, ontzag; 18. srny
lekker; 19. afzonderlijk; 20. welpen'*1 /
25. gietemmer; 26. voorhangsel v°°js
sters; 28. overeenkomende; 29. c" 3'
feest; 31. schepper; 32. muziekwe'I*'1*'

alcoholische drank; 37. aanzien.

Oplossing van gisteren

IC) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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de klinkende klokken recept



tiatief
r Van den Broek bracht in

VrjV?n dit jaar zijn voorstel de
iv '« opdracht van de CVSEI j deshandhavende taak te ge-
s£ tijdens het begin van de
ly t[ervolgsconferentie in Hel-
ft j^jet initiatief om NAVO-troe-

scnakelen zou volgens de
fc^ sman van de CVSE moeten
H \,a ' **et bondgenootschap zou
k^ n geval tot geval moeten be-

e,° het aan zon verzoek kan

van1Cy} de voorwaarden waaraan
'ri j moet vol-
gde *nstemming van het land
lgen °Pdracht wordt uitgevoerd.
'^oiL den Broek is de NA"

! ênteel deenige organisatie
aa»i Rationele capaciteit heeft
1(Je n 'peace-keeping' verzoek

VSE te voldoen.

Mankomt om
bij ongeluk

metschietstoel
Slth ~De 25-jarige M.
« * lev Uit Uden is gisteren om
1 '■'etsf'1 Bekomen, nadat hij de
Ur.ht 'oei van een in de open
!'*eti " geParkeerd F-16-jacht-
t erkin g Van de luchtmacht in
i?^rarinad gesteld. De precieze
>t j^ntvan het ongeluk is nog
ïjorrjlj !fend> maar aangenomen

at de man- die niet bÜi otnrnleWerkte, »n deF-16 is ge-
'sgear?sn waarna de schietstoel
* Val; eerd > aldus het ministe-„

"etwn St achtoffer beschikte over,''eg-j eSangsbewijs voor de
v Qt* rn»l?' Waarmee hij gebruik
v^rap .en van de recreatieve
a's vo gen van de basis. Het
tT Zde man verboden om
K^-Ir !atform te komen waar
tT*oniSt°nd geparkeerd.
1, cOftir? ke Marechaussee en
dlcl-tiha !fSle ongevallen van de

*cht v onderzoeken de toe-
v^ van het ongeluk.

Minister Kok dringt aan op maatregelen

Subsidiebeleid janboel
in volksgezondheid

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Het subsidiebeleid
in de volksgezondheid is een rom-
meltje. Er worden onvoldoende
prioriteiten gesteld bij het geven
van subsidies. Het beleid wordt
vaak bepaald door degenen die het
ook moeten uitvoeren. Bureaucratie
en onvoldoende afbakening van
verantwoordelijkheden is daarvan
het gevolg. Er wordt ookte veel met
vaste subsidiebedragen gewerkt,
los van de praktijk.

Daarnaast bestaan er veel kleine
subsidies die elkaar deels overlap-

pen en voor dezelfde doelen worden
gegeven.

Dit blijkt uit het zogenoemde 'Her-
overwegingsrapport subsidies
volksgezondheid' dat minister Kok
(Financiën) aan de Kamer heeft ge-
zonden. Het stuk is gemaakt door
een ambtelijke werkgroep. In de
volksgezondheid bestaan 150 subsi-
dieregelingenvoor een totaalbedrag
van bijna 470 miljoen gulden. In het
rapport wordt gesteld dat er 'reden
is voor herbezinning. Veel van de
subsidies zijn historisch bepaald.

„Dat roept dan ook de vraag op of
de huidige vorm en inhoud van de
subsidies nog voldoende aan de ei-
sen van actualiteit, doelmatigheid
en doeltreffendheid", aldus het rap-
port.

De ambtenaren stellen een aantal
mogelijkheden voor om te bespa-
ren. Zo zou WVC zich kunnen gaan
beperken tot een aantal hoofdtaken
in de volksgezondheid. Daarbij zou-
den subsidies voor onderwijs, con-
sumentenvoorlichting en consu-
mentenorganisaties kunnen verval-
len. Dat levert 120 miljoen gulden
op. Een andere mogelijkheid is om
de subsidieverlening anders te or-
ganiseren. Zo zou een deel van de
subsidieverlening over kunnen
gaan naar Onderwijs of de gemeen-
ten. Daardoor kan ruim 155 miljoen
gulden bespaard worden.

'Bezuinigingen desastreus voor openbaar vervoer'
ENSCHEDE - De voortdurende
bezuinigingen zijn desastreus voor
de dienstverlening van het open-
baar vervoer. Berekeningen wijzen
uit dat een stad als Eindhoven door
alle rampspoed, die het rijk over de
gemeenten wil afroepen, maandag
tot en met vrijdag na acht uur 's
avonds geen bussen meer kan laten
rijden en dat ze 's zondags in de ga-
rage blijven.

„Het stedelijk openbaar vervoer
lijkt vogelvrij", aldus een sombere
voorzitter mr R.J.J.M. Pans van het
Beleidsorgaan Openbaar Vervoer
Subsidiërende Gemeenten (BOS)
gisteren in zijn jaarrede in Ensche-
de.
HetBOS behartigt de belangen van
de 48 gemeenten die het openbaar
vervoer binnen hun stad subsidië-
ren.

Ondanks de donkere wolken die
zich boven het stedelijke vervoer
samenpakken, ging het toch best
goed het afgelopen jaar, betoogde
de voorzitter.

steeg het aantal reizigers met tien
procent, nam de opbrengst uit de
kaartverkoop met 11 procent toe en
daalden de exploitatiekosten met
dertig-miljoen gulden.

Wörner bereid CVSE militair te ondersteunen

NAVO nu ook vredesmacht
ISSEL - De NAVO heeft
\e ingestemd een ruimere

vredesmacht op zich te
'ij- Dit ten behoeve van
~VSE-Conferentie overBheid en Samenwerking

waarbij 52 landen
zo heeft de
van de NA-

f^anfred Wörner, gisteren
"aard.
«n de NAVO zijn wij het er inijjfc over eens, wij zijn bereid

bij deze (vrede handha-
■' missies te steunen, naar ons
pSen, onze mogelijkheden",
Portier op het hoofdkwartier
* NAVO in Brussel.

_ereenstemming, die volgensr eerder deze week werd bc-
.l officieel zal worden goedge-
rj°P de vergadering van de

-fninisters van Buitenlandse
l op 4 juni in Oslo, opent de
?' een ingrijpendewijziging invan het bondgenootschap.

ten grondslag ligt een voor-in de Nederlandse minister
jUitenlandse Zaken Hans van
&i*k' dat de steun kree6 van

Staten, om de militai-
en zelfs troepen te

/*en om missies ter handha-
de vrede te ondersteunen.

,°orstel bevat geen suggestie
*2e troepen ook betrokkenj?:1kunnen dienen te raken bjy

L| e interventie volgens het
* Wt de jongste Golfoorlog.

!JrJJk en een aantal andere lan-
'On.den tot dusverre aarzelend

mV,er dit voorstel om de verant-r^ijkheden van de NAVO uit
'fe tot *Duiten het simPel ver"
itj n van zijn leden. Uit Wörners
k*-Ben blijkt dat deze aarzeling
l^'ten het NAVO-verdragsge-
-I^* gaan opereren, nu is over-

Dit ofschoon volgens
'e I de details van hoe het idee
t,j Praktijk moet worden uitge-
\\ n°g moeten worden uitge-

Eisen
De vredesovereenkomst komt voor-
al tegemoet aan eisen van Hekma-
tyar, zoals de terugtrekking van de
militie van generaal Abdul Rashid
Dostum uit de hoofdstad en de ver-
wijdering van de voormalige com-
munisten uit de overgangsregering.
Safi zei dat de militie van Dostum
vervangen zal worden door strijders
uit andere guerrillabewegingen. Of
ook legerstafchef generaal Asif De-
lawar het veld moet ruimen - zoals
Hematyar eist - wilde Safi niet zeg-
gen. Delawar, die onder Najibullah
hofe functies bekleedde, liep net als
Dostam kort voor de val van Naji-
bullah over naar de rebellen.

binnen/buitenland

C. Hooftprijs voor Koolhaas
ai -
< HAAG - In het Letterkun-
euuseum in Den Haag is gis-
f de P.C. Hooftprijs 1992
it Letterkunde uitgereikt aan

11Koolhaas (79). 'De vreem-
|nd in de bijt van de Neder-
-20* letteren' kreeg Neder-
V! belangrijkste literaire prijs,
i een geldbedrag is ver-
)ien van 75.000 gulden, uit
rl«n van mr L.J. Pieters,
ï^tter van de Stichting P.C.
oprijs voor de Letterkunde,
8 «end voor zijn verhalend
lf- De jury bestond uit Kees
rf' Ton Anbeek, Kester Fre-
4Charlotte Mutsears en Piet

rroorzitter Kees Fens roem-
gr-t proza van Koolhaas dat
'f-fts de jury 'een ongewoon
£he kracht heeft. Zijn die-
|*rhalen zijn uniek in de
!fflandse, en in de wereldlite-
fit.'

De in 1912 in Utrecht geboren
schrijver is vooral bekend ge-
worden om zijn verhalen en ro-
mans waarin buitengewoon
'menselijke' dieren de hoofdrol
vervullen. „Voertuigen van emo-
ties", zo noemde hij zijn dieren
weleens. „Wanneer we zijn oeu-
vre als eenheid beschouwen dan
kunnen we vaststellen dat zijn
personages, mensen en dieren,
het hetzelfde lot delen", aldus
Fens. „Die vaststelling kan tot
de conclusie leiden dat Kool-
haas' werk maar één onderwerp
heeft: het leven. En daarnaast
natuurlijk die vorm van leven
die de dood is. Leven en dood
van mus tot mens."

Naast zijn dierenverhalen heeft
Koolhaas ook een niet aflatende
stroom andere publicaties gepro-
duceerd. " ANTON KOOLHAAS

Fraude bij examen
door fout school

DEN HAAG - De examenopga-
ven Geschiedenis voor het lbo
en mavo die begin deze week
voortijdig uitlekten zijn zeer
waarschijnlijk afkomstig van de
Rooms-Katholieke Contardo
Ferrini-school uit Amsterdam.
De conrector van deze school
heeft gisteravond tegenover Ve-
ronica Nieuwslijn toegegeven
dat het formulier met geschiede-
nisvragen afgelopen maandag
per abuis is uitgedeeld tijdens
het examen Nederlands.

Toen de fout werd ontdekt zijn
de formulieren weer ingezameld,
maar is verzuimd te controleren

of alle exemplaren weer in de
verzegelde enveloppe zijn terug-
gekomen. De school zegt de
fraude hoog op te nemen en zal
de onderwijsinspectie hierover
in kennis stellen.

Het uitlekken van de examenop-
gaven kan tot gevolg hebben dat
alle of een aantal van de kandi-
daten voor het eindexamen Ge-
schiedenis voor lbo en mavo hun
examen op 2 juni moeten' over-
doen. Staatssecretaris Wallage
van Onderwijs wacht een onder-
zoek van de onderwijsinspectie
af en neemt hierover uiterlijk
maandagaanstaande een besluit.

Vredesovereenkomst
in Afghanistan

KABOEL - De rivaliserende guer-
rillabewegingen in Afghanistan
hebben een overeenkomst bereikt
waarin ze beloven hun strijders te
zullen terugtrekken en hun me-
ningsverschillen op vreedzame wij-
ze op te zullen lossen. Het akkoord,
dat tot stand kwam via bemiddeling
door een neutrale guerrillabewe-
ging, voorziet tevens in het op po-
ten zetten van een vredesmacht die
zich tussen de rebellenfacties zal
opstellen.

Ook worden alle functionarissen uit
de vroegere communistische rege-
ring van de verdreven president
Najibullah uit de huidige over-
gangsregering verbannen.
De vredesovereenkomst gaat echter
niet zover dat ook een oplossing is
bereikt betreffende de politieke me-

ningsverschillen tussen de funda-
mentalistische rebellenleider Gul-
buddin Hekmatyar en de nieuwe
minister van Defensie Ahmed Shah
Massoud.

„Onze taak is niet de politieke pro-
blemen in Afghanistan opte lossen,
maar de gevechten te laten ophou-
den", aldus generaal Rahmatullah
Safi tijdens de bekendmaking van
de overeenkomst. „We zij allemaal
Afghanen. We moeten het bloedver-
gieten stoppen", zei Safi voor een
gehoor van honderden guerrillalei-
ders, religieuze en stammenleiders.
Safi zwaaidemet een papier dat was
ondertekend door de rivalen Hek-
matyar en Massoud.

Tragedie
Met hun dreigement het
chemische fabriekscomplex
in Tusla ten noorden van Sa-
rajavo te bombarderen,
bewijzen de Serviërs eens te
meer dat zij ook in Bosnië-
Hercegovina uit zijn op de
totale vernietiging van de
jonge onafhankelijke repu-
bliek. In Tusla immers wordt
onder andere polyethyleen

en chlorine vervaardigd. Wanneer de Serviërs hun dreigement ten
uitvoer brengen, betekent dat met zekerheid een enorme milieu-
ramp in het Balkangebfed.
Met volledige steun van het 'federale' leger gaan de Serviërs on-
verdroten door Bosnië in een slachthuis te veranderen. Tot dusver
hebben zon 2300 mensen in het inferno hun leven gelaten, er zijn
ruim 2500 vermisten, 7600 gewonden en 650.000 Bosniërs zijn op
de vlucht geslagen.

Veel te lang heeft de internationale gemeenschap de Servische
agressie de vrije loop gelaten. Verbale veroordelingen hebben niet
de minste indruk gemaakt op de Servische leider Milosevic, het tij-
delijk terugroepen van de EG-ambassadeurs uit Belgrado even-
min. President Alija Izetbegovic heeft de wereld gesmeekt militair
in te grijpen tegen de Joegoslavische bezettingsmacht in zijn land.
Vooralsnog heeft hij tegen dovemansoren gesproken. Zon inter-
ventie vereist namelijk durf, moed en daaraan ontbreekt het in EG
en CVSE. De tijd dringt, de genocide gaat door. Bosnië heeft het
VN-lidmaatschap aangevraagd. Kennelijk mikt Izetbegovic nu op
snelle interventie vanuit de internationalevolkerengemeenschap.

Een jaar geleden, onmiddellijk na beëindiging van de oorlog aan
de Perzische Golf besloten de Verenigde Staten om de ernstig be-
laagde Koerdische bevolking tegen het bloeddorstig regime van
Saddam Hoessein in bescherming te nemen. Het lot dat de bevol-
king van Bosnië-Hercegovina thans treft, is op zn minst zo ver-
schrikkelijk als hetgeen de Koerden destijds in noordelijk Irak
overkwam. Sancties tegen Servië, zoals Washington die thans
heeft afgekondigd, zetten geen zoden meer aan de dijk. Koppig
en hautain lapt Milosevic zulk soort bestraffingen aan zijn laars.

De gedwongen aftocht van de EG-waarnemers uit Bosnië-Herce-
govina en korte tijd daarop van het militaire VN-contingent is een
nieuwalarmsignaal. Waar het om gaat is dat er een eind komt aan
de Servische aanvalsdrift en dat de 'Joegoslavische' bezetters
worden gedwongen Bosnië-Hercegovina te verlaten. Kennelijk kan
zoiets alleen door militair ingrijpen van buiten worden bewerkstel-
ligd. Dat moet dan maar. De in de VN verenigde internationale
gemeenschap kan zich, indien zij haar doelstellingen en taken se-
rieus opvat, niet langer tot waarschuwingen beperken. Milosevic
en de Servische generaals verdienen een afstraffing.

Alleen Italianen stemmen tegen

Landbouwhervorming
in EG goedgekeurd

BRUSSEL - Elf van de twaalf EG-
ministers van Landbouw hebben
gisteren na een marathonzitting van
vier dagen, ingestemd met een com-
promis over de hervorming van het
Europees landbouwbeleid. Alleen
Italië verzette zich tegen het ak-
koord vanwege een conflict over
melkrechten.

Overeenstemming over het - zesde- compromis over de landbouwher-
vorming liep ernstige vertraging op
door onenigheid tussen de noorde-
lijke lidstaten en Italië en in minde-
re mate Spanje en Griekenland over
de ontduiking van de superheffing
op te veel geproduceerde melk. De
problemen met Spanje en Grieken-
land konden in der minne worden
geschikt.
Italië bleef echter koppig en ver-
wierp het aanbod van hetPortugese
presidentschap het Italiaanse melk-
quotum te verhogen met 550.000
ton tot 9,55 miljoen ton. De huidige
produktie van melk in het land
wordt op meer dan elf miljoen ton
geschat. Italië meent dat het in 1984
by de introductie van melkquota,
tekort is gedaan.

Arrogant
De opstelling van de Italianen in
het debat over de melkrechten wek-
te al gauw de irritatie van met name
de noordelijke lidstaten. Minister
Bukman (landbouw) verweet de Ita-
lianen „souvereine minachting"
voor de EG-regelgeving aan de dag
te leggen. Zijn Britse collega John
Gummer zei het donderdag zo: „Ze
zijn niet gehoorzaam, ze willen dat
ook niet worden en ze eisen dat de-

ze houding door ons wordt aan-
vaard".
Door hun 'arrogante' houding kwa-'
men de Italianen uiteindelijk geheel'
geïsoleerdte staan in het debat over"
de melkrechten. De Italiaanse mi-
nister Giovanni Goria dreigde ver-
volgens gebruik te maken van een
soort vetorecht, als hij zijn zin niet*
zou krijgen. Via deze noodrem-pro-'
eedure, gebaseerd op het zoge-
noemde akkoord van Luxemburg
uit 1966, kan een lidstaat als het
gaat om redenen van vitaal natio-^
naai belang, meederheidsbesluiten
blokkeren.
Rond kwart voor zeven 's avonds
werd bekend dat de Italianen uit-
eindelijk geen gebruik hebben ge-
maakt van dit machtsmiddel en-
door de overige lidstaten zijn over-
stemd, waardoor de hervorming
met meerderheid van stemmen
door de raad is aangenomen.

Verband
beruchte
moorden

ROTTERDAM - De Rotterdamse
politie vermoedt dat er een verband
bestaat tussen drie geruchtmaken-
de moordzaken dit jaar in de regio
Rotterdam. Het gaat om de drievou-
dige 'Brielse' moord, de drievoudi-
ge moord in de Portugesestraat en
de moord op een 20-jarige man in
de Schilperoortstraat. In alle geval-
len gaat de politie uit van afrekenin-
gen in de Turkse drugswereld.
Een van de slachtoffers van de
Brielse moorden is eerder door de
recherche gehoord als getuige in
het onderzoek naar de moord rond
oud en nieuw in de Schilperoort-
straat. Een familielid van het slacht-
offer in deze zaak, een machtige
Turkse heroïnebaas, zou vanuit
Turkije de opdracht hebben gege-
ven 'schoon schip' te maken in Rot-
terdam. Met de aanhouding van
inmiddels zes verdachten in de
'Brielse' zaak - de liquidatie van
drie mannen in een Turks restau-
rant - hoopt de politie de link tus-
sen deze zaken ook hard te maken.
Het onderzoek in de 'Brielse' zaak
strekte zich uit tot in Turkije. Daar
werden onder meer telefoons afge-
luisterd en mensen gehoord.

Umburgs dagblad

" Militante aanhangers van de pro-Iraanse Hezbollah
dragen in de Zuidlibanese stad Sidon een kameraad ten
grave en roepen om wraak. De man kwam om bij derecen-
te luchtaanvallen van Israël op Zuid-Libanon. Ook giste-
ren gingen de aanvallen door. Israëlische gevechtsvliegtui-
gen vielen een trainingsbasis van de Hezbollah in deooste-
lijke Bekaa-vallei in Libanon aan. Volgens de politie zijn
bij de aanval in de buurt van Janta, vijfkilometer ten wes-
ten van de Syrische grens, vijf Hezbollah-strijders gewond
geraakt. Het hoofdkwartier van Hezbollah in Baalbek
maakte melding van slechts twee gewonden.Kennelijk was
het bombardement een vergelding voor een Hezbollah-aan-
val op een SLA-stelling in de door Israël ingestelde veilig-
heidszone in Zuid-Libanon twee dagen geleden.

Foto: REUTER

Roep om wraak

(ADVERTENTIE)

FIA T SCHOBBEN EXPOSEERT
T/M 24 MEI 1992

dagelijks van 12.00 tot 17.00 uur

's Zaterdags en 's zondags licht dekun-
stenares haar werk persoonlijk toe!

Tegelstraat 3Brunssum
Tel. 045/250675

Fiat. Eén brok temperament!

/ 'ISauyhuis van _/*)'eiden
SITTARD

Stadswegske 17
046-526851

Limbrichterstr. 45-47
046-515218

Groot assortiment
baby- en

doorgroeikamers
kinderwagens, wandelwagens

buggy's, boxen, stoelen
autostoelen

campingbedjes en sitters

ALLES DIREKT UIT
VOORRAAD LEVERBAAR

PROFITEER
VAN ONZE AANBIEDINGEN

AUTOZIT
Originele maxi cosi
streepjes kleuren 175,-. |

BIJ ONS 125,- \Maxi cosi 2000
BIJ ONS altijd!9o,-

TRIP-TRAP STOELEN
3-kleurig, geen 325,- nMAAR BIJ ONS 195,-
FÜTURA STOELEN .__
Geen 252,- BIJ ONS 187,- I
CAMPINGBEDJES
Geen 179,-of 150,- AHn I
maar HET HELE JAAR door 119,- ■
KINDER KOMBI WAGENS BBC I
Met matras, overtrek-voetzak
en parasol van 1123,-BIJ ONS 795,- fl
PEREGO SHOPPER
Wagens met voetenzak
geen 858,- MAAR BIJ ONS 729,- 1

MAMMALIEF
WAT EEN PRIJZEN DAAR !

I 't Babyhuis van Helden
I p I Stads wegske 17

**"""»J? ✓"" openingslijden

-^^^ '.*^^^__ | di, wo. vr 16.
f-^_>!* ' donderd 1-9u

zaterd 1-5 u
1!

Schouwburg LJ
Hotel dePrins D !

«— Geleen Rijksweg Roermond —>
|H|

e
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"7", _L imbury\ Dagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 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 hoogteper
kolom: / 1,80.
Advertenties onder nummer: / 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: / 4,75.

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CabuooSumw BCMMfI 0/9

Vermist/Gevonden

Hoge
beloning

; voor aanwijzingen die leiden
tot terugverkrijging van

onderstaand voertuig en tot
oplossing van het

gepleegde feit
Ford Escort 18D

YL-24-TR
kleur wit

" gestolen in de nacht van 15
op 16 mei T992 te Heerlen.

Telefonische reactie(s)
richten aan

! Euro Preventie & Expertise
b.v.

080-237859

Wie weet waar mijn 6 TUIN-
KABOUTERS (met de hand
geschilderd) zijn? Tegen
beloning terug te bezorgen.
Tel. 045-217271.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dagal in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad.

postbus 2610. 6401 DC
Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden

Personeel gevraagd
Gevraagd voor direkt goede

kolonne TIMMERLIEDEN
voor diverse opjecten in Duitsland.

Goede verdiensten mogelijk.
Tel inlichtingen PKB-Bouw 09-49220354051

Met spoed gevraagdervaren
Machinist

voor dieplepel graafmachines, voor grond- en sloopwerk-
zaamheden. Firma Peters. Tel. 043-632433.

Gevr. onderhoudsmonteur
voor ons wagenpark. Liefst met ervaring. Moet zelfstandig

kunnen werken. Tel. 045-411159 LOO-TAX

Bekker Lei Deckers
Hogeweg 22, 6367 BD Voerendaal,

heeft een vakature voor een
* Banketbakker en/of

* Brood- en banketbakker
Heb je interesse in een baan, in een

jong modem bedrijf dat de sociale werkomstandigheden
hoog in hetvaandel draagt, bel dan nu meteen
045-751218 en vraag naar Dhr. Lei Deckers.

Dit is je kans!
Welk leuk "blond" of (donkerharig) meisje, heeft interesse

in privé en escort (leuke huiselijke sfeer).
Bel even voor een afspraakje. Tel. 045-274587.

Pak je kans!
Wil je iets leuks bijverdienen!

Dat kan, als je een biseksuele jongenbent, van rond de
20 jaar Oongensachtigtype) voor privé en escort.

Heb je interesse, bel daneven voor een afspraakje
(discreet), leuke huiselijke sfeer. Tel. 045-274587.

Voor directe indiensttreding gevraagd:
Produktiemedewerksters

Leeftijd max. 21 jaar. Verd.: 10% meer als minimum loon.
Ervaren strijksters part-time

Inl. Mengelers Stomerij B.V. Heerlen. Tel. 045-724706.
ha. wüw bouw. voor direct
gèvr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
térweg 77, Hoensbroek.
Bjauw- en ing.bureau K.H.
Gebten, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,
metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
Gevraagd part-time TAXI-
CHAUFFEUR. Pers. melden
Taxicentrale Bor Tax, Putstr.
103, Bom.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
tos. Tel. 045-250930.
Dringend leuk MEISJE gevr.
voor goedlopend privehuis

i te Kerkrade, zeer hoge ver-
i dienste, bij voorkeur blond.

Tel. 045-425100.
i Voor de komende vakantie-

periode kunnen wij plaatsen:
fcjK-timers/part-timers en
VAKANTIEWERKERS voor
keuken en bediening, event.
gel. tot 'n vaste aanstelling.
Inl. Bisto-rest. de Meute,
Tel. 04746-2817.

STUDENTEN en scholieren
uit Zuid Limburg opgelet!!!
Wij hebben de rjerfecte bij-
verdiensten/vakantiewerk
voor je. Verdiensten zeer
hoog (’7O,- / ’l3O.- per
dag). Min. leeft. 17 jr. Info
uitsluitend tussen 17.00 en
20.30uur. Tel. 03404-57478
Met spoed 2 MEISJES gevr. .
intern mogel. (voor privé-
Club). 04755-1854.
Gevr. WERKSTUDENTE
voor het aanstaande sei-
zoen. Tel. 04406-12098.
Taxibedr. Hanneman vraagt
CHAUFFEUR/centralist,
chauffeur groepsvervoer en
buschauffeur voor dagritten
Pers. aanm. Strijthagenweg
125, Kerkrade.
Cafetaria-snackbar vraagt V
vrouwelijke part-timef.
MEDEWERKSTER, 18-25 t
aar, voor 3 é 4 afwisselende f
dagen per week. Tel. 045- r
213451. e
Sevr. TOILETJUFFROUW V
mor de zaterdagavond bo- f
/en de 30 jr. Pers. Aanmel-
jen Peppermill vrijdagavond ï
Ta 20.30 uur Beitel 90, Hrt. *3evr. ervaren FRITURE- c
HULP ook in de weekends. ";
rel. 045-214039. ,J
3evraagd 2e of 3e restau- i
ant-KÖK per direkt. Inl. Dhr k
)f Mevr. Schepel, Markt 9, *5271 BD Gulpen. Tel. ’)4450-4490. o

Excl. club in België vraagt
met spoed nette meisjes.
Tel. ml. 045-729239 of 09-
-32.11.718692, na 20.00 uur.
USVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, ais bijverdienste.
Tel. 045-253004.
Gevr. voor Pizzeria en Fritu-
re in Kerkrade MEISJES va.
18 jr. Tel. 045-353735.
TAXICHAUFFEURS gevr.
part-time, evt. full-time. Tel.
afspr. 045-215555. Akerstr.
Nrd. 132, Hoensbroek.
Gevr. enthousiaste brood/
BANKETBAKKER. Echte
bakker Hagedoren, Hom-
merterweg 119, Hoensbroek
Tel. 045-212660.
MAALTUDBERZORG
(ST)ER i.b.v. auto gevr. om-
gev. Sittard voor 'n Grillroom
046-524898 na 16.00 uur.
Snackbar 't Cadetje vraagt
voor het seizoen mensen
voor de FRITURE, min. 18
jr. met eigen vervoer, part-
time of vaste job. Aanmel-
den na tel. afspraak 04406-
-13649, Grotestraat C. 5,
Valkenburg.
Heineken Hoek, Café met
dagelijkse life muziek vraagt
KELNERS voor vaste
dienst. Aanmelden na tel.
afspraak 04406-12795,
Grotestraat Centrum 13,
Valkenburg.
Vooruitstrevend(e), dynami-
sche) MAN, vrouw, echt-
paar gevraagd voor de ex-
ploitatie van een snoepspe-
cjaalzaak op franchise-
basis in een Versland te
Zuid Limburg. Zeer goede
winstmogelijkheden, zeer
goede begeleiding. Bent U
geïnteresseerd schrijf of bel
met Versland Onroerend
Goed b.v.. Postbus 5224,
6401 GE Heerlen. Tel. 045-
-229322.
Hatax vraagt CENTRALIS-
TE voor de weekends. Mel-
den na 18.00 uur Keekstr.
46, Heerlerheide
Ing.buro K.H. Gehlen vraagt
METSELCOLONNES, week
van huis moet geen be-
zwaar zijn. Tel. 045-231225.

Gevraagd ervaren vrouwe-
lijke FRITUREHULP. Tel.
046-741844.
WERKSTER gevraagd voor
praktijkpand, 6 uur per week
min, loon, tel. 045-720753
Ter versterking van ons win-
kelteam vragen wij nette
parttime VERKOOPSTER.
üefst met ervaring. Traiteur
slagerij Jos Aben. Tel.
045-212813.
Gevr. restaurant KELNER
met ervaring, Ift 18-22 jr.,
25 uur per week. Soll. na te-
lefonische afspraak. Re-
staurant De Koning, Markt 4,
Sittard. Tel. 046-516815.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland HANDLAN-
GERS. Tel. tot 13.00 uui
045-214500, na 13.00 uur
tel. 04499-4479.
Installatiebedrijf uit Midden
Limburg zoekt ONDER-
AANNEMERS voor: Centra-
le Verwarming-en Loodgie-
terswerken woningbouw in
Midden en Zuid Limburg. Br.
o.nr. B-1625 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
FRITUREMEDEWERKER
M/V gevr. voor ca. 3 dagen
per week. Tel. 045-211193.
Taxi Kölker vraagt nette full-
time CHAUFFEUR, kandi-
daten met erv. genieten de
voorkeur. Tel. 045-464545.

Gevr. VERKOOPSTER plm.
30 jaar, voor de zaterdag en
door de week 's middags op
oproep. Banketbakkerij
Huntjens, Schaesberg. Tel.
045-313217.
Pizzeria Angelo in Kerkrade
vraagt CHAUFFEUR. Tel.
045-353735.
Nette FRITUREHULP ge-
vraagd m/v. Inlicht, tel. of
pers. melden friture Marpe,
Holzstr. 126, Kerkrade. Tel.
045-457545.
Gevr. VAKANTIEWERK-
STER ong. 21 ir. v. per juni
t/m aug. v. verkoop kleding-
boutiek in Brunssum, tel.
045-274101
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
—^——^^—^—^~

Onroerend goed te huur aangeboden
Te huur aangeboden

Kantoor met woning
in centrum van Geleen

met grote hal en overloop. Totale oppervlakte plm. 260 m2.
Direct te aanvaarden. Telef. afspr. 046-751255.

Te huur ca. 40 m 2
bedrijfsruimte

en
boyenwoning

bedrijfsr. ’ 650,- all-in met
of zonder bovenw.

bovenw. ’ 850,- all-in.
Heerenweg 246, Hrl. Tel.

tijd. kant.uren 045-710384.

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

Te huur gevraagd
Met spoed gevr. woonhuis
omg. MAASTRICHT voor 3
pers. voor 1 tot 2 jr, gemeub.
Huurpr.n.o.tk. Tel. 040-
-859584 na 20.00 uur.
Paintball ver. vraagt te h./
pacht ca. 1 ha. BOS, hoge
prijs. Tel. 045-244385.
Omg. HEERLEN en omg.
«appartement of flat voor een
zwakbegaafe gevr. Tot
’450,- p.mnd. 045-742183.
Ouder echtpaar zkt. i.v.m.
verhuiz. tijd. WOONRUIM-
TE v. aug. t/m sept. Geleen
of omgeving. 045-253608.

Onr. goed te koop aangebjgevr.

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.

Te koop
gevraagd

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

Directe aankoop mogelijk!!
3een 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 Heerten

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

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

Tel. 043-254565.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Direkte aankoop mogelijk
Geen verkoop-geen kosten

Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

/ij HOUDEN van ons huis!!
laar twee kan "bruintje" niet
ekken. Dus helaas verko-
Bn. Om het volledig te kun-
an beschrijven, zouden we
sn kwartpagina in deze
ant nodig hebben. Daarom
/en bellen en u kunt komen
jken! Ons "juweeltje" is
erkelijk perfect in orde!
rijs volgens recent taxatie-
poort. Fam. Vroomen, Bo-
vMz. Tel. 045-441368.
3 koop aangeboden centr.
erkrade 1 STADSAPPAR-
EMENT md: woonk., open
iuken, slaapk., douche,
.c. en kleine berging. Prijs
92.500,- k.k. Voor ml.
M9-2407-3017

Te koop aangeboden centr.
Kerkrade 1 STADSAPPAR-
TEMENT md: woonk., open
keuken, 2 slaapk., badk.,
w.c, balkon en kleine ber-
ging. Prijs ’ 110.000,-k.k.
Voor ml. 0949-2407-3017
Bouwen of kopen in BELGIË
Lees eerst het boek met
unieke informatie over de
sociale, fiscale en juridische
aspecten. Nu ’49.90. Tel.
046-757551.
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.

Winkel&Kantoor
Last van hitte? AIRCONDI-
TIONING mobiel va. ’150,-
-p.mnd. Hego, 04492-5616.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Transacties
Goedlopende CAFE-
GRILLROOM met terras te
Maaseik zoekt serieuze
pachter. Tel. 046-528245.
SHOARMAZAAK in Limburg
zoekt serieuze pachter of
koper. Tel. 046-528245.
2 ACTIEMAANDEN pakket-
bezorging door Limburg en
grensstreek voor de helft
/an het normale tarief. Tel.
>46-753871 faxo46-755510

Bedrijfsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren, tijdelijk of permanent,
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro
Business Center: 043-
-821500.
Te huur in Echt op het indu-
strieterr. De Berk, 1000 m2
BEDRUFSRUIMTE met
kantoor. Tel. 04746-3178.
Te huur of te koop loods en
kantoren, ca. 350 m2, gele-
gen Sperwerweg Ind.terrein
ÜBACH OVER WORMS.
Tel. 045-311413.
BEDRUFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166 na
18 uur.
Te k. verplaatsbare LOODS
en div. houtbewerkingsma-
chines. Tel. 045-210020.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te k. TRACTOR Feldmeis-
ter 30 PK met hef. Tel.
04492-3794.
001 met lammeren en jonge
konijnen. Nieuwenhuisstr.
49, Aalbeek-Hulsberg.
Te k. TRACTOR 60 PK
Deutz, ’3.000,-. Op de
Berg 10, Schinveld.
KUNSTMESTSTROOIER;
hooischudder; hoge druk-
reiniger en betonmolen te
koop. Tel. 045-241776

Kamers
Aankomend student Econo-
mie zoekt kamer in MAAS-
TRICHT. Tel. 080-580328.
Gem. zit/slpk. met keuk. en
gebr. van bad. Anjelierstr.
48. Tel. 045-213308 Hrl.
Nrd. Bellen na 13.00 uur.

bouwmat./machines
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677

Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. grote partij gebruikte
GRINDTEGELS, trottoirte-
gels, metselstenen, balken,
kepers, panlatten en hard-
houten vloerplanken. Han-
delsondern. Wolter, De
Koumen 51, Hoensbroek.
Tel. 045-229999.
KINDERKOPPEN, goede
prijs, heymans, Zutendaal
(B). Tel. 0932-11611290.
Te koop electrische VORK-
HEFTRUCK, hefvermogen
1.500 kg. Dhr. F.A. Pieters,
046-371061; autotelefoon
06-52980199; na 18.00 uur
04498-51759.

Reparaties
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.
TV/VIDEO defect vandaag
gebracht, morgen al klaar,
prijsopgave en garantie. Tel.
045-231340 E & E Electro-
nica Brunssum

Auto's

Kijk en vergelijk..!
Audi 80 1.8/90 Pk schuifdak .. 1987 ’ 21.800,- ’ 436,- *
Audi 80 1.8/90 Pk metallic 1988 ’ 23.850,-’ 477,- *Opel Omega 2.0 SE schuifd .. 1988 ’ 18.950,-’ 379,- *
Opel Kadett 1.6 stationcar 1987 ’ 14.950,-’ 299,- *
Ford Escort 1.6 grijsmetall 1989 ’ 15.950,-’ 319,- *
Ford Siërra 2.0 CL metall 1989 ’ 18.950,-’ 379,- *
VW Passat CL 1.8/90 Pk 1989 ’ 26.950,-’ 369,- *
VW Passat CL VariantTD 1989 ’ 31.950,-’ 639,- *
BMW 320iautomaat div ace.. 1987 ’ 22.950,-’ 459,- *
Alfa Romeo 33 Blue metall .... 1989 ’ 17.450,- ’ 349.- *" Prijs per maand. D.L.K. 1,34% PER MAAND.

Auto Caubo Neerhem 25
Valkenburg g 04406-15041.

aaan
Fiat Klankstad Kerkrade

Kaalheidersteenweg 185. Tel. 045-413916.
WEGENS WINSELERSTRAATMARKT

Zondag 24 mei
van 10.00 tot 18.00 uur geopend

96 in perfecte staat 72
900 EMS Coupé '80/'Bl

900 4-drs. '86
900i5-drs. alu velgen 86

900i4-rs. airco alu velg. '87
900icoupé stuurbekr. '88

900 turbo 4-drs. el. schuifd.
al. velgen '88

9000 turbo 16V 5-drs.
climate control alu velgen

cruise control '86/'B7
9000CDJ 16V stuurbekr. '92

Lancia
Dedra 1600 stuurbekr. '92

Dedra 1800 alu velgen
stuurbekr. '91

Thema 2.01E'86/'B7/'BB/'B9
tegen zeer interessante

prijzen.
Vreemde
snuiters

VWGolf tour 1600 '88
Nissan Sunny SLX 1600 '88
Mazda 323 GLX 1300 16V

'89
Volvo 440 GLT 1700 '89
BMW 320iEditionl '90

Automobielbedr. KOMPIER
'n begrip in SAAB

Akerstr. 150, Heerlen.
Tel. 045-717755.

Heerlerbaan 66, Heerlen.
Tel. 045-428840.

Ford Escort XR3i cabriolet,
i.nw.st., bwj. '84

Honda Civic 1.5i16V '90
Toyota Corolla XLi 12V '90
Renault Cleo 1.2iRL'92

Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Fiat Tipo 1.4iE bwj. '90

Fiat Uno 45 bwj. '87
Daihatsu Charade TS '88
VW Polo coupé bwj. '86

Suzuki Swift 1.3 GL bwj. '86
Mitsub. Colt 1500 GLX '87
Ford Fiësta 1.1 C bwj. '88

DIVERSE INRUILERS
Ford Escort aut. bwj. '80

Citroen GSA stationcar '85
Lada 2105 bwj. '82

Mazda 323 aut. bwj. '77
Opel Kadett 1.3 S bwj. '81
Financiering, inruil mogelijk.

Tevens voor uw
APK-keuringen.

Bovag-autobedrijf
J. Osojnik & Zn

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. gevr. AUTO'S/bedrijfs-
auto's, schade/defect geen
bezw., 045-727742 / 723076
Te k. MAZDA 323, 9-'B3, Lpr
st., 77.000 echte km., vr.pr.

’ 5.000,-. Tel. 046-528732.
PEUGEOT 305 Break,
65.000 km., prijs ’4.250,-.
Tel. 045-229367 na 17 uur.
Te k. TR 6, 73, blauw, i.z.g.
st., CALIFORNIË import, pr.

’ 20.000,-. 045-720654.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
getint glas, boardcomp., a-
larm, alu.velgen, metallic,
cd-speler. 04760-73884.
OPKNAPPERS: Capri 74;
Celica 74; Prelude 79; 2 CV
6 79. Tel. 04499-3398.
Te koop BMW 316 op LPG,
bwj. '87, kl. zwart, shadow-
uitv. Tel. 045-718918.
Te koop Ford SIËRRA 2.0
CL, 5-drs., bwj. '88, div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. 045-728291.
Te koop MINI, bwj. 79, APK
mei '93, vr.pr. ’ 1.200,-. Tel.
045-252774.
Te k. MAZDA 626 coupé, m.
kat., trekh. enz., bwj. 12-'B7.
Essendijk 5, Geulle.
Te koop VOLVO 1.7 Itr, bwj.
'87, kl. blauw, 5-drs., LPG-
inst., trekhaak, centr. deur-
vergr. en open dak, pr.n.o.
t.k. Tel. 04498-56109.
Voor al uw carrosserie-
LASWERK. Bel: 045-
-460734 b.g.g. 464980.
Toyota COROLLA LX 12
kleppen, bwj. '88, vr.pr.

’ 12.900,-. Tel. 045-229667

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan 100
occasions o.a. Mercedes
190 veel extra's bwj. '84
’21.500,-; VW Golf cabrio
GLS topcond. ’18.500,-;

I Peugeot 205 GTi zwart veel
extra's '88 ’ 16.900,-; Ford
Escort 1600 CL '86- ’10.900,-; VW Golf bruin-

-1 met. '86 ’9.900,-; Opel

' Corsa Swing '87 ’11.500,-;■ Saab 90 LPG 85 4-drs.
’8.950,-; Landrover V-6. gerest. LPG bwj. '67
’8.500,-; Ford Escort XR3i

I '83 ’6.950,-; Seat Fura, weinig km. '85 ’4.950,-;
Fiësta XR2 '82 veel extra's
’4.950,-; VW Passat GLS. 5-drs. ’3.950,-; Opel Re-, kord 4-drs. LPG ’3.500,-;

i Opel Kadett caravan 1200 S. 5-drs. ’3.500,-; Seat Ron-
da 1.2 L zeer mooi '84

■ ’5.500,-; 2 x Fiësta Bravo
! v.a. ’3.250,-; VW Golf LS

1300 ’2.900,-; 4 x Opel
Kadett 3- en 5-drs v.a.
’2.250,-; Opel Kadett 1600
79 ’1.250,-; Ford Fiësta

1 79 ’ 1.000,-. Klimmender-
str. 110, Klimmen. Tel.. 04405-2896., Te k. Fiat PANDA 1000 CL
wit, i.z.g.st., bwj. 10-'87,
’7.200,-. Tel. 045-213248.
Te k. KADETT Berlinetta,
bwj. '80, nwe. APK, vr.pr.
’1.800,-. Beukstr. 4,
Passart-Heerlen.
Te koop ALFA 33 1.3 i.z.g.
st., bwj. '87, kl. rood, APK 5-
93. 043-471425.
Te koop Alfa Romeo GUIL-
LIETTA bwj. '83, APK 31-5-
-93, i.z.g.st. 045-422091.
ALFA Giullietta 2.0L, i.g.st.,
APK gek., bwj.'Bl, vr.pr.

’ 2.450,-. Tel. 04499-4761
AUDI 80 d.blauw, nw. model
sportvlgn., bwj. 8-'B7, pr.

’ 14.500,-. Tel. 045-317516
Te k. BMW 316, 2-drs., bwj.
8-'B5 wit Lz.g.st. ’ 10.750,-,
evt. mr. 045-316940.
BMW 635 CSi model '85,
pracht exempl., veel opties,
koopje! Tel. 045-463376.
Te k. BMW 520, bwj.79,
motor '85, vr.pr. ’1.250,-.
045-226531 na 18.00 uur

MM
Wmm+Z^A

BMW 525E aut. bwj. '84, z.
mooie puntgave auto! 16"
siervelgen, chroom, nw.
banden 205, Hardge spoiler,
chroomlijsten, ’ 12.000,-.
Na 20.00 uur 045-351750.
BMW 320/6, bwj.'Bl, uitgeb,
APK en klein defect, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-418356.
Staringstr. 79, Heerlen.
Te k. BMW 735i, bwj. '80, i.
uitst.st. duurste uitv. met
electr. schuifd. ramen en
spiegels, kl. groenmet. 1.m.--. vlgn. Bavaria-radio-cass.
inst. weinig km. 045-424880
BMW 320im. '83. Tel. 045-
-729902.
CITROEN GSA Special,
1983, ’900,-. Tel. 045-

-412570 / 428147
Goed onderh. CITROEN BK
14 E, wit, bwj. '85, pr.n.o.t.k.
Mijnlamp 15, Landgraaf.
CITROEN BK 1.9 diesel bwj.
'84, vr.pr. ’4.500,-. Tel.
045-465086.
Te k. CITROEN 2CV6, type
'83, Lz.g.st., ’1.750,-. Tel.
045-412510.
Te k. CITROEN GS Special
bwj. '80, APK 11-92, pr.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj.
'82 t/m '87. Contant geld! Tel
046-518401.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Fiat PANDA 34, kl.
rood, bwj.'B4, Lz.g.st., vr.pr.
’3.950,-. Tel. 04450-2338,
na 18.00 uur.
Fiat RITMO 60 L, 3-drs.,
bwj. '86, ’ 3.950,-. Tel. 046-
-757542.
Te koop Fiat PANDA bwj.
'90, km.st. 8.000, pr.
’9.750,-. 045-271333.
Te koop Fiat PANDA 1000,
bwj. '89, met kat., pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-455168.
Fiat PANDA 45 type '85, Lz.
g.st., vr.pr. ’3.400,-. Peutz-
str. 50, Heerlen. Tel. 045-
-723718/06.52117534.
Fiat RITMO Super 85, bwj.
'81 met APK, i.g.st. Vr.pr.
’BOO,-. Moet weg. Tel.
04405-2770.
Fiat UNO, bwj.'B4, wit, 5-drs
nw. APK, pr. ’3.950,-. Tel.
045-726175
Fiat UNO 70 S, '90, 10.000
km, weg. ziekte, vaste pr.

’ 15.000,-. 045-424314.
Fiat UNO 55 S, m. '86, zwart

’ 5.250,-. Tel. 045-729902.
Ford ESCORT 1.6 CL, 5-drs
bwj.'B6, APK mei '93, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-410729
Te koop Ford ESCORT XR3
bwj. '81, pr. ’3.800,-. Tel.
046-529061.

Wegens aanschaf bedrijfs-
auto, goed onderh. Ford
SIËRRA 2.0 CL, eind '88,
diverse extra's, moet weg,

’ 14.500,-. Tel. 045-464059
ESCORT 13 GL, '84, ANWB
mog., ’ 4.950,-, zeer mooi,
APK. Tel. 045-424128
Te k. Ford ESCORT station-
car, 5-drs., i.z.g.st., bwj. '87,

’ 9.750,-. Tel. 04492-1304.
Te koop Ford SIËRRA 1800
CL bwj. '88, Lz.g.st, km.st.
14.000. Tel. 045-257551
b.g.g. 257563
Ford ESCORT 1.1 Laser,
'85, APK 5-bak, zeer mooi,

’ 5.450,-. Tel. 045-454087
Te koop Ford ESCORT 1.6
CL, z.g.a.nw., bwj. 9-'B6.
Straatsburgstr. 33, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS 16 L,
met LPG en trekh., bwj. 6-
82, ’ 1.500,-. Goselingstr.
82, Heerlen.
FORD Escort Bravo 1300 L,
APK, 80.000 km. vr.pr.

’ 3.700,-. Tel. 045-427835.
Te koop FORD Ghia autom.
bwj. 78, i.z.g.st., pr.n.o.t.k.
Tel. 045-464285.
Ford ESCORT 1600 diesel,
nw. mod. t. '87, bwj. '86, kl.
zwart, nwe. banden, schuifd.
5-gang, 5-drs., APK '93, pr.

’ 7.750,-. Tel. 046-527379.
Te k. Golf CADDY diesel,
bwj. '85, zeer mooi, Mijn-
lamp 17, Schaesberg.
MAZDA 323 autom., bwj. 78
APK 5-93, ’1.500,-. Tel.
045-456706 na 19.00 uur.

MAZDA 323 79, APK mei
'93, ’750,-, Oude Land-
graaf 101, Landgraaf.
Te k. MERCEDES Bus 207,
personenauto, '81, APK 93.
Wingerdweg 26 Hoensbroek
Te k. MERCEDES 190 E,
bwj. '83, zilvergrijs. Tel. 045-
-451375.
Te koop MERCEDES 190
bwj. 10-'B4, als nieuw,

’ 16.750,-. 045-453572.
Te koop MERCEDES 200D
bwj. '82, APK. Tel. 045-
-465427.

MERCEDES 200 D t. 123,
bwj. '79, met rev.motor, APK
20-5-93, ’1.950,-. Tel.
045-323178.
MERCEDES 280 stationcar,
autom., vele extra's, vr.pr.
’12.000,-. 046-757542.
NISSAN T Bar 300 ZX, bwj.
'85, pracht exempl., koopje!
Tel. 045-463376.
Te koop Nissan PATROL
3.3 TD, bwj. '86, grijs kent.
Tel. 045-451375.
Te k. Nissan CHERRY bwj.
'80, APK 12-92, pr. ’400,-.
Tel. 045-423199.
Nissan SUNNY 1600i SLX
bwj. '89, kl. wit, 3-drs., km.
st. 35.000, 1e eig. nwe. ban-
den, keuring toegestaan, in
st.v.nw., mr. mog., pr.

’ 15.500,-. Tel. 046-740382
Te koop Opel KADETT Li-
mited, bwj. '87. Tel. 045-
-451375.
Te k. Opel KADETT City 1.6
SR, bouwjr. 79. Tel. 045-
-250317.
Te koop Opel KADETT sta-
tioncar 1200 S bwj. 1-'B4,
pr. ’7.250,-, 80.000 km.
Tel. 046-338473
Opel KADETT 1300 S type
'81, vr.pr. ’1.750,-. Pley-
weg 44, Heerlen-Palemig.
Opel REKORD 2.0 S, bwj.
'82, vr.pr. ’ 1.900,-. Tel.
046-757542.
Opel KADETT 1200 HB
62.000 km, '86, vele access.

’ 8.950,-. Tel. 046-757542.
Te koop Opel KADETT 1.2
stationcar, 3-drs., bwj. '81,
APK, ’ 1.850,-. 045-224676
KADETT 1.3 SL HB s-
versn., nieuw model, bwj.
'85, ’ 6.650,-. 045-751387.
Opel KADETT 1.3ibwj. '89,
vr.pr. ’ 14.900,-. Tel. 045-
-229667.

Te koop Opel MANTA HB
GTE, bwj. '80, grijsmet.,
Irmscher velgen, zeer goed
in lak. Tel. 046-741468.

De enige limburgse specialist
in bevestigingsmaterialen
/2jiïm\ Be' voor leveringsprogramma: 045*231818

(■li Bout&n-S&tvïce
\V & gereedschappen

Bouten-Service Limburg b.v.
Industrieterrein 'De Koumen' " Wijngaardsweg 44 " Heerlen

" tel: 045- 231818 " fax: 045- 231929
Een enorme collectie bouten, moeren en bevestigingsmaterialen

Te k. Opel ASCONA 1.9,
bwj.'B2, vr.pr. ’1.900,-.
Bellen tussen 17.30-19.00
uur. Tel. 04451-2582
Opel CORSA 12 S bwj. '85,
vr.pr. ’ 8.500,-. Markgra-
verstr. 96, Hoensbroek. Tel.
045-213852.
Te k. Opel KADETT HB 1.3
S, bwj. '80, 2-drs., wit, zeer
goed in lak, APK 18-11-92.
Tel. 046-741468.
Te k. Opel KADETT diesel
bwj. '83, i.nw.st.; Honda Ci-
vic bwj. 79, 1e eig., km.st.
70.000, ’ 1.650,- alles APK,
inruil mog. Raadhuisstr. 36,
Merkelbeek.
Te k. Opel KADETT station-
car, bwj. nov. '85, in zeer
g.st., LPG en veel extra's,

’ 9.000,-. Tel. 04405-3506.
Opel REKORD 2.0 Traveler,
bwj. dcc. '86, APK gek.,

’ 7.900,-, mr. mog. Ariens-
str. 2, Kakert-Schaesberg.
Te k. Opel KADETT D mo-
del 1.3 N, bwj. 79, APK 10-
-92, ’ 950,-: 045-729328.

Te k. prachtige Opel KA-
DETT 1200, '81, APK '93,
vr.pr. ’ 1.950,-. 045-210911
Te k. Opel ASCONA bwj. '80
LPG, APK 9-92, pr. ’ 600,-.
Tel. 045-423199.
Te k. Opel REKORD bwj.
'80, APK 2-93, pr. ’600,-.
Tel. 045-423199.
Opel KADETT City, bwj.76,
APK febr.'93, vr.pr. ’850,-.
Tel. 045-243577
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
1e eig., stat.car, gr. kent.
bwj. '86, pr. ’ 5.900,-. Beuk-
str. 15 Heerlen.
Opel ASCONA 1.6 S, 4-drs.,
spec. uitvoer, ’ 5.500,-, evt.
met LPG, 045-226433.
Opel ASCONA '81 APK mei
'93, i.g.st., siervelgen,

’ 1.250,-, tel. 045-324042.
PEUGEOT 309 GL Profil
uitz. goede staat, 4-drs., '87,
vr.pr. ’ 9.750,-. 046-757542
Weg. bijz. omstandigh. te k.
PEUGEOT 309 SR, bwj. '86,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-460586.
PEUGEOT 205, 7-'B6,

’ 7.250,-. Tel. 045-729902.
Porsche 924 TARGA, i.z.g.
st., alleen ser. geg., vr.pr.

’ 11.000,-. Tel. 04492-6054
Te k. zeer mooie RENAULT
t. 9 GTL, bwj. 11-'B3, 4-drs.,
APK 26-11-92. Tel. 045-
-410754.

RENAULT 19 GTR Chama-
da bwj. 4-'9O, km.st. 51.000,
4-drs., 5-gang, kl. rood,
LPG, trekh., keuring toege-
staan, mr. mog., pr.

’ 15.750,-. Tel. 046-750506
Te k. RENAULT 5 TR, bwj.
'88, rood, zeer mooi. Tel.
045-352638, na 18.00 uur.
ROVER 820 ibwj. '88, nw.
mod., div. extra's, sportvlgn.
stuurbekr., elec. ruiten, cv.,
radio/cass., LPG, trekh., kl.
grijsmet., mr. mog. pr.

’ 14.500,-. Tel. 046-740621

SKODA 120 LS, 1983, APK
'93, ’950,-. Tel. 045-
-412570/428147
Te koop Suzuki ALTO, i.z.g.
St., bwj. '87, APK 16-5-93,
vr.pr. ’8.250,-. Tel. 045-
-322292.
Te koop Suzuki ALTO bwj.
85, APK 12-92, pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-727023.
Te k. Toyota COROLLA 1.8
DX diesel, 3-drs, bwj. dcc.
'85. Tel. 045-417583.
Toyota TERCEL 1.3 DX, nw.
model, bwj. '83, 5-drs., zil-
vermet., APK 3-10-92, in
nw.st., ’3.950,-. Tel. 045-
-323178.
Toyota CAMRY 2.0 GLi 16
V, bwj. '87 i.nw.st., station-
car. Tel. 04406-12052.
Te k. TRIUMPH Spitfire MX
IV, bwj. 74, i.z.g.st., veel ex-
tra's, vraagpr. ’ 15.000,-.
Tel. 04405-3506.
Te koop VAUXHALL bwj.
77, APK gekeurd, vaste pr.

’ 400,-. Tel. 045-217271.
Te k. VW JETTA 1.8, aut.
groenmet. Lz.g.st. bwj. '85,
pr. ’ 9.000,-. 045-327247.
VW PASSAT Variant 1800 L
mei '89. Tel. 04499-3597.
Koopje VW GOLF GTI, grijs
kent., bwj. eind '87, Lz. g.st.,

’ 13.900,-.Tel. 045-421524
VW JETTA 1600CC, 5-bak,
rood, extra o.a. Im-vlg., sun- j
roof, ’ 2.950,-. 046-517257.
Te k. GOLF 2 diesel, 5-ver-
sn., bwj. '84, km.st. 159.000.
Tel. 045-711415/716704.
VW JETTA CL blauwmet.,
bwj.'B2, ’3.750,-. Tel. 0461 !
757542.
Te k. Golf Gü CABRIOLET,
wit met witte kap, bwj. '87,
40.000 km. Tel. 045-461997 'na 19.00 uur.
Te koop VW SCIROCCO
1600 GTi, in goede staat. ,
Klingbemden 33, Brunssum. I
Te k. VOLVO 440 GL, bwj. ;
4-'B9, wit, km.st. 56.500, Im-
vlgn., srjoiler, cv., pr. .
’ 20.500,-. Tel. 045-442993 'VOLVO 340 GL autom., '84, !
2e eig. APK '93, 3-drs., me- !
tall., lichte parkeerschade, .’4.350,-. Wilhelminastr. 56,
Nieuwenhagen.

Vandaag nog 49,L

Je zusjes
Mia, Anneliesj

Marleentje v.d. jj
Nicole ,

Hartelijk gefelrcfl 'met je 21 lentes 'pap, mam, Eric en

CORSA 1.3 S hatd
bak zwart '85 ’ 6.7)
lak, tel. 045-424128^.
Te k. Honda CIVIC
type '80, vr.pr. ’BO
045-324655.
SUZUKI Alto 3 ó»
1988, km. 32.000 rrt

voor- en achtej;
Have Sittard. 046-51»
Vakantieauto splir*
PEUGEOT 305, bwj
eig., vr.pr. ’2.750,;
310406 bgg 06-5298]
Te k. prachtige VOL'
DLS, bwj. '81, APK
pr. ’ 1.950,-. 04493-j!
Te koop KADETT 1
schuifdak ’ 3.250,-;
'82 ’3.750,-; BMW'

’ 2.750,-. APK. 0449?
Te k. BMW 320i, "nw. banden, nw. uitt-
zonnedak, APK, i.zS
pr. ’ 12.500,-. Té-,
243028 wo t/m vr. na.
Te koop BMW 316,0
div. Access vr.pr. ’'Tel. 045-310775.
Te koop CORVETTE
ray, bwj. 76, i.z.g»
045-420312.

LOVEN Heerlen. *wingsopruiming! EXtf8
ting en hoge inruilpriK
gen financiering. M&\Sedan 1.8 GLX '88; '626 1.6 LX '87; Ma^'Ej
Sedan 2.0 GLX dief j-
Mazda 626 HB 1.8 G^ ,J -Mazda 626 HB 2.0 G^ 'eu
sel '86; Mazda 626'%
2.0 GLX '87/88; 3X ' I
323 F coupé '90; MaZ» cc
Sedan 1.3 LX'B6/'B7;
323 Sedan 1:5 GLJ M
Mazda 323 Sedan 1-J ~/;
'88; Mazda 323 HB 5
autom. '87; Mazda «n
1.5 GLX'B9; Fiat UnO*
Lancia YlO touring '^ 'm ,
subishi Colt 1.5 GUU 'Mitsubishi Colt HB 'iJ
'87; Nissan Cherry r§|^
GL '85; Peugeot 405 ? .et
10-'B7; Peugeot 309^Renault 5 TR '88; SuZj £to GL '88; Toyota Cor<r
'86; VW Golf 1.6 'B'\>
Jetta I.Bi 4-drs. 13-1"|I(>c
Volvo 340 L '85; VoW? *n
GL '88; Ford Fiësta ]X S
sel '86; Ford Siërra |j 'He
ser '85; Ford Scorpio *■ fer
Opel Kadett 1.2 S *f ten
Kadett 1.3 S '86; Opel; ten
1.2 3-drs. '89. § " i*t
goedkope inruilauto's: . v
da Civic 1.3 auto"1, i.„

’ 6.750,-; Honda ficcf. )r
'82 ’4.500,- / '83 f 5/Hyundai Pony 1-, ,v
’2.750,-; Mazda 626,^
dan 1.6 '81 ’2.500,-.1; J
bishi Galant 77 ’fi £Opel Kadett aut. 78 T J*
Toyota Tercel ai*. '*’2.750,-; Toyota Terf *■’2.500,-; VW GO"
’1.500,-; BMW 31», Jl
’ 4.500,-. Palemigö'l
401, Heerlen. Tel-
-722451. yh
Te k. Daihatsu CHAPJ ■5-drs, 3 cyl., verbr. 1 %
APK 12-92, vr.pr. r&
Tel. 045-229677. _^
Te k. Ford FIËSTA jj«
uniek mooi, nw. ’ 2'gj **nu ’ 18.500,-. 046-512]^ ft
Te k. Ford ESCORT
met sunroof, bwj. '82\d *

/ 3.750,-.Te1.045-3j6g^
Ford FIËSTA t. '81.j t.
103.000, APK, [;■

’ 2.450,-. Tel. 045-232^ t)
F. v. OPHUIZEN autopji 4
biedt aan: VW Golf ÜJ l
'86; Ford Escort 16 Ljj *11-85; Audi 100 cc »1|
m. '84; Opel Kadett 'I tCombi '84; VW Golf £1 vOpel Ascona 16S 5-°? J
2 x Opel Kadett 13S »'. j
Audi 80 LC Diesel '8^(. ;'j
Passat 1.6 GLS m'Bl ■ i
360 5-bak '84; MazOjU'
bestel gr.kente. '84; H
Civic 82; VW Jet"* fl
BMW 318 i automaa' *Ford Capri 2.8 S i.z9nsö?!
Mitsubishi Saporro 2-" rtj
'80; Audi 80 GLS %. K
sun Stanza 1.6 GL y
yota Corolla 1.3 D* "'ZA
'81; Opel Kadett l&fp
79; Nissan Sunny ,83'a^ i2002 toering tax.rap
74; Mini 1000 '&",$
1300 S Combi '83 IJJ
Inkoop verkoop fi^^rdiverse inruilers Ak6 fr
Nrd 52C HoensbroeK- J
224425. Geopend fl p
10.00-18.00 uur, zat-
-17.00 uur.
Wij kopen alle AUTO'S^of zonder APK, ook f
U belt wij kome"' ,
's avonds, 045-422g3^

Voor Piccolo's 6zie verder pag'na



Huilen
Het mediaspektakel rond Colemans executie
was zelfs voor Amerikaanse begrippen onge-
kend. Enkele uren vóór zijn executie was Cole-
man nog verschenen in praatprogramma's op
de Amerikaanse televisie, waar hij ondermeer
zei dat hij zonder de doodstraf meer tyd gehad
zou hebben om zijn onschuld te bewijzen. Zijn
moeder huilde voor de televisiecamera's. Zijn
zwager, de echtgenootvan het slachtoffer, toon-
de zich echter onverzoenlijk en zei dat hy voor
de gevangenis zou wachten om het nieuws over
Colemans dood uit de eerste hand te kunnen
vernemen.

De 28-jarige advocate Behan van het uiterst
dure advocatenkantoor Arnold en Porter dat
zyn diensten gratis had aangeboden, had kenne-
lijk willen aantonen dat ook een uitzichtloze
zaak door bekwame advocaten kan worden ge-
wonnen. In die opzet slaagde zij niet. Gouver-
neur Douglas Wilder zag definitief van gratie-
verlening af toen de leugendetector aangaf dat
Coleman niet de waarheid sprak.

" Roger Keith Coleman gefotografeerd in de gevangenis in
1991. Zijn lot werd uiteindelijk bepaald door de leugendetec-
tor, hoewel zijn advocate zegt over nieuw bewijsmateriaal te
beschikken datColeman vrijpleit. Foto: reuter

Plannetjes
jten^ ponder dus dat opeenvol-
gt. 0 kabinetten plannetjes heb-
Si v wikkeld om tenminste een
'^§er.n diePot geld in handen te
k-'ï-^j. . " Semi-legaal als het ware,voorb lh feite stille diefstal. Eeneeld. De overheid betaalt als
h^sift Ver van de ambtenarenkpjpremie. Nu kun je die

wust te laaS vaststellen.
J'èle "*e houd je op papier finan-
Nik " lmte over- Dat geld ge-
>-^toJe dan om de lonen van Je
f bij tren °P te krikken. Dat er
Nsao betrokken pensioen-
iv^lip een tekort ontstaat is
Nh ~r- Een zorg voor later. Er zit
\\ a|enoeg geld, dus er kan best

v<%st!n voorbeeld. Je tornt aan de
■ti D "gregels voor de opbouw

kNio Si°enen. Nu zijn betaalde
npremies aftrekbaar voorNngTêen- De uitgekeerde pen-

a^1 bel worQen daarentegen
ast- Jezou nu de belasting-en k„0or Pensioenpremies kun-

N^fken. Zo haal je geld
L^g v 0 * vervolgens de belas-

jj^1* uitgekeerde gelden om-
rnsioB°et. als je tenminste de
Igffc^ngerechtigde niet wilt

_________________________rg van later.

V^sen erves van de Pensioen-i/a een ull levensverzekeraars.
tien belastingheffing vooral?1 ja " Procent. Plus nog eens

K>sten *&se heffing op de mi-
i alternatief kan een
j*1 net; fflnë op 'overreserves'
n rinp. jar.B°n: de brede herwaar-,'°en^ 2-jn. Gelden die de pen-

Uw op en verzekeraars inBen niet nodig hebben om

de aanspraken van 'de klant' te
waarborgen.

Vierde voorbeeld. Je zegt dat
werknemers in de door jouw ge-
subsidieerde en gepremieerde
sector (g-en-g-sector)- zoals ge-
zondheidszorg, bejaardenzorg en
welzijn - er wel op vooruit mogen
gaan. Drie procent meer loon mo-
gen ze krijgen. Maar daar trek je
zelf geen geld voor uit. Nee, men
moet dat zelf financieren door de
pensioenpremie met 5 procent te
verlagen. Daardoor komt geld uit
de reserves van het pensioen-
fonds vry dat je dan gebruikt om
de loonsverhoging te betalen. Er
zit immers toch genoeg in de kas.

Als jezelf maar blijftroepen datje
geen geld hebt om de loonsverho-
ging te betalen en acties voor lief
neemt, kun je betrokkenen zelf
prima chanteren. Ook al kun je
niet direct aan het geld van het
pensioenfonds komen, omdat dat
onder beheer staat van werk-
gevers en werknemers in de be-
trokken sector. En ligt men echt
dwars, dan dreig je met de belas-
tingheffing over de overreserves.
Met andere woorden: u bent het
geld toch kwyt.

Nog een idee. De bevolkingwordt
gemiddeld steeds ouder. De pen-
sioenuitkeringenvoor al die oude-
re mensen belopen dus een steeds
groter bedrag. De premies moeten
omhoog. Dat kun je op twee ma-
nieren voorkomen. Ten eerste
door ouderen langer te laten wer-
ken. Niet op hun 65-ste te laten
stoppen met de noeste arbeid,
maar een paar jaar later.
Ten tweede kun je afstappen van
het systeem waarby de pensioen-
hoogte wordt bepaald door het
laatstverdiende, en meestal hoog-
ste, lopn. Nee, in plaats daarvan
kies je voor het loon dat gemid-
deld verdiend werd tydens het
hele arbeidzame leven. Dat is la-
ger. En dus is de pensioenhoogte
minder. En kunnen premies lager
uitvallen.

Onzin
Allemaal onzin? Toch niet. Zoals
gezegd: alle genoemde voorbeel-
den zijn de laatste jaren in poli-
tiek-Den Haag serieus besproken
of in beleid omgezet. Geen won-
der dat het ABP niet verzelfstan-
digd mag worden. Dan kun je
immers geen greep in dekas meer
doen. En dat was net zo leuk.
Dat je als kabinet intussen for-
meel de stelling hanteert dat pen-
sioen en pensioenopbouw een
zaak van werkgevers en werkne-
mers is waar je niet in wilt treden,
is alleen voor de show naar bui-
ten. Formeel juist, maar materieel
treed je die stelling als het maar
even kan met voeten. Die pot met
geld blinkt immers zo m00i...

Kabinet kan slechts via omwegen enorme reserves aanboren

De begerige blikken op
geld van verzekeraars

DOORCARELGOSELING

HAAG - Begeerte. Niets is menselijker. De auto
J de buurman is altijd mooier en groter. Net als de

1 ieUren-tv, de video, de cd-speler, dekleding, de vakan-
rJ pestemming, de tuin, het huis, enzovoort, enzovoort.
Ilcestal is net onmogelijk om het eigen verlangen te
> redigen. De één verdient nu eenmaal meer dan de
.j^uer. En aangezien alles geld kost, is dat meteen de

1- Wees maar tevreden met wat je hebt, is dan ook
3 oude volkswijsheid.

IS 'l binet worstelt al tijden met
# Men w'l heel veel,
$\\^ komt steeds geld te kort.
[i \* deze ministersploeg,

T °°k alle voorgaande. Elke
j|jij__ moeten talloze discus-

-; Sevoerd worden over de fi-
|dH(,Q lë-e dekking van allerlei
0 [rjf, le plannen, over bezuinigin-
\ l^r°L 11 tegenvallers op te vangen,

'l<ii aan elkaar knopen van de

' trjr s- Een vervelend gedoe, ze-, kjj ls je door mooie daden je ei-
J kt, v°°rtbestaan moet waarbor-
-1 ''tn

6We °rdt des te klemmender als
j *\et „et dat er elders een grote pot
j! 'fo^j e'd staat die je ineens uit de

"*^
erhen kan helpen. Reserves
pensioenfondsen en levens-
I Vyf-
-1v^gerd miljard gulden in om-

' *-a*fr Geld dat jij nodig hebt,
'paar Je niet aan kunt ko-

*, ,j'| "enminste niet direct. Maar
begeerte. Die werkt op je. en* Knaagt. En ministers en

i*\ naren zyn ook maar men-

binnen/buitenland

Mogelijk onschuldige Coleman in Virginia terechtgesteld

Executie maakt eind aan
ongekend mediaspektakel

Van onze redactie buitenland

jARRATT - De wegens moord en verkrachting
*r dood veroordeelde Roger Coleman is woens-
dagavond in de Amerikaanse staat Virginia geë-
xecuteerd, kort nadat het Hooggerechtshof een
Matste verzoek om gratie had afgewezen. Cole-

i man heeft tot het laatst volgehouden dat hy
"^schuldig was.

e executie is omstreden omdat volgens Cole-mans advocaten nieuw bewijsmateriaal be-
schikbaar is dat de schuldigheid van de 33-jari-
? e mijnwerker twijfelachtig maakt. „Virginia
J^ft zojuist een onschuldige man geëxecu-
teerd", was het commentaar van Kathleen Be-
"an, Colemans advocaat.

Coleman was ter dood veroordeeld wegens dev erkrachting van en moord op zijn 19-jarige
Schoonzus, in 1981. Een ondervraging met een
Jeugendetector was woensdagochtend voor Co-
'eman slecht verlopen. Eén minuut voor de voor
j-lfuur 's avonds voorgenomen executie besloot
£et Hooggerechtshof Coleman geen nieuwe

te geven zijn onschuld aan te tonen. Tweevan de negen rechters stemden tegen het be-
sluit.
Coleman is de 175ste ter dood veroordeelde
Amerikaan die is geëxecuteerd sinds de dood-
str^f in 1976 weer werd ingevoerd.

De verantwoordelijke medewerker van de ge-
vangenis maakte de voltrekking van het vonnis
met behulp van deelektrische stoel bekend met
de woorden: „De executie is uitgevoerd. Er wa-
ren geen complicaties." Eén van de getuigen
van de executie zei dat Coleman „zeer kalm en
zeer dapper" was geweest.

Plan-Simons
Beter ten halve gekeerd,
dan ten hele gedwaald. Dat
moet het CDA gedacht heb-
ben op het . moment dat
werd besloten een werk-
groep onder leiding van
partijvoorzitter Van Velzen te
belasten met een onderzoek
naar de inhouden de gevol-
gen van het plan-Simons.
Uitkomst van het gisteren

gepresenteerde onderzoek: het plan-Simons voor de stelselherzie-
ning in de gezondheidszorg moet drastisch gewijzigd worden, wil
het CDA er nog mee akkoord gaan. Het gaat, los van dit alles,
niet goed met dat plan. CDA en PvdA verschillen op een aantal
punten van mening. Invoering van de voornemens stagneert.
Er is natuurlijk een merkwaardige analogie met de situatie van een
paar weken geleden. Toen stelde de PvdA, bij monde van wao-
specialist Frans Leijnse, op een 1 -meiviering in Terborg, dat alle
bestaande wao-gevallen ontzien moeten worden, dit in tegenstel-
ling tot de in het kabinet vastgestelde plannen. In een debatenkele
dagen later hield de PvdA-fractie zich nog op de vlakte omdat de
wetsvoorstellen van het kabinet nog in de Kamer moeten worden
behandeld.
Het ziet ernaar uit dat de PvdA momenteel de rekening gepresen-
teerd krijgt voor haar discutabele optreden van begin mei. De
CDA-fractie in de Tweede Kamer ging vorig jaarzomer namelijk
alleen akkoord met het plan-Simons als de wao-plannen van het
kabinet de steun van de PvdA zouden krijgen. Nu die steun lijkt
weg te vallen voelt het CDA er weinig meer voor het plan-Simons
te sparen. Sterker nog, het plan-Simons wordt - in nette bewoor-
dingen, dat wel - gekraakt.
De CDA-werkgroep Van Velzen stelt overigens terecht dal de pu-
blieke acceptatie van het plan-Simons te zwak is om op 1 januari
delen van de zorg uit het ziekenfonds over te brengen naar de
awbz, de toekomstige basisverzekering. De belofte van vijftien tot
dertig procent lagere ziektekostenpremies, door Simons tot begin
dit jaar gedaan, wordt immers absoluut niet waargemaakt.
De christen-democraten pleiten er daarom voor om tandarts, spe-
cialist, huisarts en ziekenhuis voorlopig als aparte vormen van zorg
te laten voortbestaan voor de diverse verzekerende instanties. Ze
mogen niet snel in de awbz terecht komen, zoals wel de bedoeling
is van het plan-Simons.
Daar staat tegenover dat begin vorige week ook een PvdA-werk-
groep enige openingen heeft gemaakt in de discussie over het
plan. Het gaat hier om een nota gemaakt op verzoek van het
PvdA-voorzirtersduo Rottenberg-Vreeman: 'Naar een nieuwe ge-
zondheidszorg. Discussiestuk van een werkgroep van de PvdA.
Het is bedoeld om de discussie over de stelselherziening gezond-
heids zorg (het plan-Simons) te stimuleren.
De PvdA-werkgroep erkent dat de stelselherziening met schokken
en strubbelingen gepaard gaat. Dat is 'niet erg' omdat het eind-
doel de moeite waard is. Tegelijk wordt gesteld dat een grote stel-
selherziening niet te snel moet plaatsvinden. Er moet sprake zijn
van 'een juist evenwicht. Dat zijn woorden die het CDA als muziek
in de oren zouden moeten klinken.
Zo op het eerste gezicht staan de sociaal-democraten dus een stuk
sceptischer tegenover het 'eigen' plan-Simons, dan voorheen het
geval was. De beideregeringsfracties zouden dus in staat moeten
zijn een redelijk compromis te bereiken over het vervolg ervan.
Vraag is natuurlijk of daar de politieke wil wel toe bestaat.

P.S.

Gevolgen wanbeleid
democratische partij
zijn catastrofaal

St. Maarten: eiland van
corruptie en armoede

Van onze redactie buitenland

WILLEMSTAD - Het onderzoek dat de gemengde Ne-
derlands/ Nederlands-Antilliaanse commissie namens
de koninkrijksregering heeft ingesteld naar het functio-
neren van de bestuursorganen op St. Maarten, heeft al-
leen maar bevestigd wat eigenlijk allang bekend was:
gedurende de afgelopen jaren heeft de democratie wei-
nig kansen gehad in dit deel van het koninkrijk.

Veertig jaar lang heeft de Demo-
cratische Partij onder leiding van
Claude Wathey er geregeerd, maar
niet op de wyze die verwacht kon
worden van een party die zegt de
democratie voor te staan. Nepotis-
me, ondemocratisch handelen en

het ontbreken van duidelijke be-
leidslijnen waren de kenmerken
van het bestuur van de Democra-
ten. Tevens, aldus het woensdag
uitgelekte rapport verder, werd
een sociale structuur geschapen
waarby de gekleurde eilandbewo-

ner nauwelijks kansen kreeg
vooruit te komen.

De democratie functioneerde nau-
welijks. Het bestuurscollege - in
feite Claude Wathey - besliste wat
er gebeurde, niet de gekozen ei-
landsraad. Die werd buiten tal van
besluiten gehouden. Ook de oppo-
sitie werd nauwelijks geïnfor-
meerd, waardoor kritiek in de
kiem werd gesmoord en de dia-
loog ontbrak.

veau, waardoor de overige rege-
ringspartyen uit zelfbehoud niet
optraden tegen de al jaren onder-
kende misstanden op het Boven-
windse eiland.

De gezaghebber,voorzitter van ei-
landsraad en bestuurscollege,
werd ook vaak niet in kennis ge-
steld van genomen besluiten en
trad ook niet in voldoende mate
op. Hy kon dat doen, gezien de
hem toegemeten bevoegdheden
tot opschorting van bestuurüjk
ondeugdelyke besluiten, die hij
voor schorsing of vernietiging bij
de gouverneur kon hebben voor-
gedragen.

Het rapport wijst echter niet al-
leen noch in de eerste plaats de
gezaghebber als schuldige aan.
Ook opeenvolgende Antilliaanse
regeringen hebben de Democrati-
sche Partij en Claude Wathey on-
gestoord hun gang laten gaan.
„Bij de centrale regering ontbrak
de politieke wil om op St. Maarten
in te grijpen", vermeldt het rap-
port. De Democratische Partij
maakte namelijk ook steeds deel
uit van de coalitie op nationaal ni-

Hetrapport zegt hierover: de in de
(nationale) bestuursstructuur aan-
gebrachte checks and balances
werden buiten werking gesteld.
Hierdoor kregen de St. Maartense
bestuurders de kans een situatie
te scheppen, waarin de bestuurlij-
ke besluitvorming en de aanwen-
ding van overheidsmiddelen te
veel werden gericht op het be-
houd van de macht en te weinig
op de welvaart van het eiland en
zijn bevolking.

Ook Nederland gaat volgens de
onderzoekscommissie niet vrijuit:
„Het dekolonisatiebeleid introdu-
ceerde staatkundige regels, die
uiteindeüjk leidden tot een ont-
wrichting van het bestuur."

" St. Maarten is op het eerste oog een
idyllisch eiland. Maar achter die
betoverendefacade gaan pure armoede
en duistere praktijken schuil.

Archieffoto GPD

Catastrofaal
De gevolgen van dit jarenlange
wanbeleid op St. Maarten zyn ca-
tastrofaal: de infrastructuur is
nauwelijks ontwikkeld, het groot-
ste deel van de bevolking leeft op
een bestaansminimum, het eiland
heeft 100 miljoen gulden aan
schulden en tekorten; doordat het
ambtenaren-apparaat is volge-
propt met politieke vriendjes, die

vaak incapabel en incompetent
zijn, functioneren de overheids-
diensten niet; de eilandsraad
krygt vaak geen begrotingen toe*
gestuurd en heeft nauwelijks eni-
ge invloed, noch op het ontwikke-,
lingsbeleid noch op de besteding-
van de overheidsgelden. Bij elke
verkiezing - en die worden op dé
Antilliaanse eilanden om de twee
jaar gehouden, namelijk afwisse-
lend voor de centrale regering en
de plaatselijke eilandsraad - wer-
den overheidsgelden grif aange-
wend om huishoudelijke artikeleïr
en zelfs door de overheid betaalde
buitenlandse vakanties aan poli-
tieke vrienden cadeau te geven.

De commissie, die onder leiding*
stond van de Antilliaanse oud-
premier mrMiguel Pourier, heeft
een aantal maatregelen voorge-*;
steld om verbetering te brengeh
in zowel de bestuurssituatie als de',
financiële positie van het eiland.
Die maatregelen moeten nog zo-'
wel door de Nederlandse als dé
Antilliaanse regering worden be-
studeerd.

Minister Hirsch Ballin (verant,
woordelijk voor Antilliaanse en
Arubaanse Zaken) heeft tijdens
zijn recente bezoek aan de Antil-
len verklaard het rapport, dat hem
overigens toen was aangeboden;
voorzien van zyn aanbevelingen;
eind deze maand naar de Staten-
Generaal te sturen.
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Auto's
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs!! 045-416239,
ook op zondag.
Wij geven het meeste voor
Uw AUTO, U belt, wij kopen!
045-427671 ook 's avonds.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
Uw auto!! 045-411572.
Te k. Rat REGATTA '88
LPG ’5.950,-; Ren. R5
GTS '86 ’5.450,-; Toyota
Tercel 1e eig. ’4.250,-;
ford Taunus 1.6 Bravo aut.
ie eig. ’3.750,-; MB 250
$ut. '77 ’2.250,-; BMW
1602 '75 ’1.950,-; VW
Caddy D '86 ’ 7.500,-; 045-
-811071 Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.
Autobedrijf P. van DIJK & Zn
Volvo 740 GL div. ace. '89
’29.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT autom '89 ’29.500,-;
Renault 25TX 90 ’ 25.750,-
-ford Scorpio 2.0iCL Sedan
"60 ’ 31.000,-; Ford Scorpio
2.0iGL aut. '86 ’ 13.750,-;
Ford Siërra 2.OCÜ Sedan
aut. '90 ’25.000,-; Ford
Siërra 2.0 CL Sedan '88
’15.750,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’21.750,-;
Ford Escort 1.4 CL '91
’22.500,-; Opel Kadett 1.6i
Sedan 15.000 km '90
’18.750,-; Opel Omega 1.8
LS '90 ’24.750,-; Opel
Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
©T 3-drs. '89 ’20.750,-;
Volvo 340 1.7 DL '86
’11.000,-; Peugeot 205 XS
div. acces. '90 ’21.000,-;
Peugeot 405 SR '89
’20.750,-; Peugeot 309 GL
profit 5-drs 89 ’ 15.750,-;
Mazda 626 LX HB 90
’22.500,-; Mazda 626 LX
Sedan '88 ’ 14.750,-; Maz-
da 323 GLX Sedan '85
’8.750,-; Lancia 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-garantiebewijs. Au-
tobedrijf en APK keurings-
station P. van Dijk & Zn,
Hompertsweg 33 Landgraaf.
Tel. 045-311729
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. Ford ESCORT 1300 L,
2-drs. do.blauw, bwj. 82.
nwe banden en accu. APK
4-3-93, ’3.250,-. Tel. 045-
-323178.
Te koop Honda CIVIC, type
'82, APK 2-93, vr.pr.
’2.150,-. Tel. 045-324296.
Te k. MAZDA 626 2.0 GLX
Sedan, bwj. '85, vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-315996.
Te k. Mitsubishi GALANT
2300 GLX turbo diesel, bwj.
'82, APK 4-5-93, 120.000
km, in nw.st. ’2.900,-. Tel.
045-323178.
Te k. Nissan SUNNY 1500
HB, i.stv.nw., bwj. 83, APK
tot 12-92, vr.pr. ’3.950,-.
Tel. 045-751634.
Te k. Opel ASCONA bwj. '80
APK tot 2-93, i.z.g.st.,

’ 1.650,-. 045-273803.
Opel KADETT type 1800i
HB bwj. 10-90 zwartmetal.
Pteyweg 44, Hrln.-Palemig.

O.K. CARS. Auto's aar
marktprijzen. Opel Corsé
1.2 S bwj. '86; Opel Recorc
2.0 S, bwj. '84; Opel Asconé
1.6 bwj. 84; Opel Kadett I.C
S HB bwj. '86; Opel Kadeti
1.3 HB bwj. '82; Opel Kadet
1.3 HB aut. bwj. '82; Forc
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; Ford Taunus 1.6 L '82
Mazda 323 1.3 HB aut. bwj
'81; Mazda 323 Sedan 1.2
bwj. '84; Honda Civic 1.3 l
bwj. 84; 2x Fiat Panda bwj
'85 en '86; Toyota Celica 1.6
ST bwj. '82; Honda Accorc
Sedan bwj. '80; Renault E
TL bwj. '80; Citroen GSA
bwj. '83. Alles met APK. Ga-
rantie, inruil, financiering
mogelijk. Verlengde Linde
laan 23, Oirsbeek. Tel,
04492-5782.
Te k. Opel ASCONA 16 S
aut. sunroofdak. APK 25-5-
-93, bwj. '83, roodmetal., i.z.
g.st. ’3.250,-. 045-323178.
Te k. Opel MANTA LPG plus
alarm, bwj. '78, APK tot 4-
93, div. ace. 045-225765.
Te k. Opel CORSA 12S bwj.
'84, 3-drs., i.z.g.st. Tel. 045-
-441810.
Te k. PEUGEOT 305 GL
Break, bwj. '84, APK, pr.st.,
vr.pr. ’ 3.500,-. 045-323913
Te k. SKODA, bwj. '88, kl.
blauw, i.g.st., ’ 2.000,-. Tel.
zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur 045-252080.
TOYOTA Corolla LB 1,6 XL
5-drs, bwj. aug.'B9. Vr.pr.
’19.500,-. 046-514617.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autosto-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
346-519637/046-512924

Bedrijfswagens
MARKAVAN 2-kant. üiT
schuifb. tot 10 m. ingescho-
/en 5 m, ’ 1.500,- opknap-
3er. 045-351750 na 20 uur.

Onderdelen/ace.
nk. verk. goede gebruikte
\UTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
re koop kunststof BINNEN-
BAK van Nissan Kingcab, 2
aar oud, nw.waarde ’ 900,-
-ui f300.-. Tel. 045-321688

Motoren en scooters

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!!
V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580.

Te k. YAMAHA KT 600, bwj. Te koop SUZUKI GS 850, i.
'92, km.st. 1.700, pr. z.g.st. Tel. 04455-1275 tus-
’B.ooo,-. Tel. 045-271924. sen 9.00-17.00 uur. ;
SUZUKI DR 500 S Off the Te k. HONDA CB 700 Night- |
Road, geh. gerev., bwj. '83, hawk bwj. '84, heel mooi. ,
f3.500,-. Tel. 04404-1374. 04406-16731 na 18.00 uur. i

ITe k. HARLEY-DAVIDSON
type electra glide, bwj. '78,
geh.gerevis. Juweeltje! Tel.
045-327210.
Te k. YAMAHA Virago 750,
bwj. '89. Tel. 04750-11228.
HONDA CBX 550 F, voll.
kuip, i.stv.nw., nw. banden,
’6.500,-. Op de Knip 10,
Kerkrade.
Te k. YAMAHA XS 1100, i.z.
g.staat. In den Meel 41,
Oirsbeek. Tel. 04492-1047.
Te k. SUZUKI GSX 1100,
bwj.'80, i.z.g.st., pr.
f 4.250,- Tel. 045-242209
Te k. KAWASAKI Z 1000,
MK-11, bwj. '79, ’4.500,-.
Tel. 045-230315.
Te k. YAMAHA 600 YXT
Radian, bwj. '86, als nieuw,
tel. 04492-5143.
HONDA XL 500 R, '82,

’ 3.250,-. Tel. 045-729902.
Te k. de mooiste van Lim-
burg YAMAHA Virago 535,
bwj. aug. '90, USA-uitv. Fa-
zantstr. 2. Heerlen.

(Brom)fietsen
Nieuwe FIETSEN grote
keuze. Olthof Tweewieler
speciaalzaak Marisstr. 14,
Geleen-Zuid.
Te koop PUCH Maxi met
helm en vez. Mgr. v. Gils-
straat 77, Kerkrade.
Te koop electrische ROL-
STOEL, geh. compl.,
’2.100,-. Kan bezorgd
worden. Tel. 03404-50785.
Te k. dames- heren- en
KINDERFIETSEN. Pap-
persjans 42, Heerlerheide.
PUCH Maxi Pyrly, wit, 2 jaar
oud, vr.pr. ’BOO,-. Tel. 045-
-416342.
Te koop VESPA Ciao, bwj.
'91 en snorbrommer. Tel.
045-321231.
2 dagen vrijdag 22 en zater-
dag 23 mei alle RACE-
TRUIEN nu met 40% korting
Huub Arets, Rdr. Hoenstr.
118, Hoensbroek. Tel. 045-
-211893.

Vakantie en Rekreatie
DUITSLAND, Saarburg/ Te huur 4 è 6 pers ZOMER-
Hunsrück, te h. 6-pers. luxe HUISJES en sta-caravans,
stacarav. D/WC/TV op vak. bosachtige omg. van de
park. 5 dgn. Hemelv. en Overijsselse Vecht. Vrij Po-
Pinkst. va. ’298,-; Mei nyrijden en zwemmen. 1

’ 350,- p.wk.-2 wkn. ’ 595,- week betalen 2e week gratis
Juni ’425,-w.pk. - 2 wkn. dit geldt tot 13 juni. Tel.
’675,-. Keijman Reizen, 05246-1229 Gramsbergen
08376-14121/ 14130. Overijssel.

Vlieg met het
postkantoor.

SUDCET/fiR **-
VIIfCTtCKETS

retour vanaf retour vanaf

Europa Verre Oosten

Malaga f 395,- Bangkok f 1.295,-
Faro f 449,- Delhi f 1.425,- |
Madrid f 515,- Jakarta f 1.765,-
Corfu f 524,- Beijing f 1.865,-
Antalya f 545,- Sydney f 2.450,-
Tel Aviv f 595,-- Afrika

Toronto(B) f 599,- Kenia f 995,-
NewYork f 735,- Dakar f 1.320,-
San Francisco f 1.351.- Harare f 1.965,-
Caracas f 1.681,- Seychellen f2.265-, 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

" "

ZEELAND, Nieuwvliet/ te h.
6-pers. stacarav. D/WOTV,
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.
Te koop CARAVAN rondom
luifel, 1x gebruikt, geh.
compl., omloopmaat 8,85
mtr. Tel. 045-456837.

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.
NOORDWUK (Z.H.) te h.
stacaravan, bos, duin,
strand. Tel. 02523-75307.

" ARDECHE/Frankrijk. Kom-
pleet ingerichte caravans te

J huur op ""-camping. Nog
enkele weken vrij in juli.
Reageer snel. Inlichtingen/

" folder: 046-521675 of 046-- 581022.
[ Te k. 8-pers. BUNGALOW-

TENT, 6x4, plusm. 5 jr. oud,- ’325,-. Tel. 045-211071.
ITALIË, Gardameer, te h. 6-j pers. stacarav. op camping
direkt aan meer. Juli/Aug vrij- Mei/Juni/Sept. va. ’285,--1p.wk.- 3 wkn. huren 2 wkn.
betalen. Keijman Reizen. 08376-14121/14130.r _ ;

Watersport

" SPEEDBOOT Vega 40 Pk

* b.b.motor, compleet,■ ’6.800,-, mr. kleine auto- mogelijk. Tel. 045-417122.

' Caravans

" Te k. 3 a 4 pers. CARAVAN

* merk Homecar met nwe.
voortent en aanbouw, all-in,

[ bwj. '80. Tel. 045-453055.
,Te k. 3-persoons CARA-. VAN met voortent, i.z.g.st.

’ 2.300,-. Tel. 045-724303.
iTe k. TABBERT caravan,

1982, i.z.g.st., koelkast,
veraf. Tel. 045-740867.
Te k. 6 TOERCARAVANS o.
a. Kip 470, Kip 460, Adria
410, Adria 310, Predon 360,. Hobby 440, alle met kachel,
ijsk., voort, en i.z.g.st. v.a.
’1.500,- tot ’4.500,-. Tel.
045-323178., TE HUUR 3-persoons cara-
van met voortent, ’200,-
-p.wk. Tel. 046-511342 /
04749-1740 na 18 uur
Uw vakantie begint bij
BARTELS caravaning, 5 kg.
gasfles nu ’49,95, blok-
batterijen ’2,95 p.st., plm.
5000 campingartikelen voor
lage prijzen, voortenten o.a.
Dorema, Gerjak, Isabella en
Meiher. Inmporteur van
Caravelair, Sprite, Predom
en LMC Munsterland, plm.
50 gebruikte caravans en
vouwwagens voorradig. 'Het
adres voor verhuur, onder-
houd, reparatie (alle mer-
ken), bemiddeling bij ver-
koop en stalling. Bartels
caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Tel. 04492-1870.
Te k. TABBERT Comtesse
de Luxe 5.30, i.z.g.st., vr.pr.

’ 7.950,-. Tel. 045-272878.
Te k. zeer mooie CARAVAN
merk Hobby Prestige, met
voortent en vele extra's, z.g.
A.n„ bwj.'B6. 045-224863.
Te k. PARADISO vouwwa-
gen met grote voortent, ge-
heel compleet, ’ 1.000,-.
Tel. 046-515195.
Te koop caravan TABBERT
7 mtr., 6-pers., bwj. '77, vr.
pr. ’7.500,-. Dkn. Deutz
In. 140, Kerkrade. Inr. mog.
Te koop TABBERT Barones
bwj. '88, I. 5.90 m, pr.
’19.500,-. Tel. 045-211124

Campers
VW LT 28 CAMPER benzi-
ne bwj. '80. Tel. 045-451375

(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.
Op vakantie? Boek tijdig
voor uw huisdier in honden-
en kattenpension HAGEN-
BECK, 045-225090.
Te koop Volière VOGELS.
Troereberg 2, Übach over
Worms. Tel. 045-321828.
Te k. van part. WEST HIGH-
LAND White-terriërpups
met stamb., ing. en ontw.,
ouders aanw. 013-637592
Te k. Hollandse HERDER-
PUPS, 12 wkn. oud, ingeënt
en ontwormd, zeer apart.
Retersbekerwg 78 Klimmen.
Tel. 045-753588.
Te k. van part. nestje West
Highland White-TERRIËRS,
ingeënt en ontwormd. Tel.
04104-93219.
Te k. YORKSHIRE-Terriër-
pups, ing. en ontw. iets
moois. Tel. 045-222413.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse berghond),
grote aanhank. en intell.
halftangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
KATTERY Bellibuton. Heeft
nog te koop uit 2e best nest
te Geleen show-kwaliteit
Perzische Kittens, wit/creme
harlekijn poesje en blauw
katertje. Tev. deze week ge-
boren 2 nesten o.a. rood/wit,
blauw/wit, harlekijn en i
schildpad. Alle uit zeer goe-
de lijnen, kampioens af-
stamming, goed getypeerd.
Bel even en kom vrijblijvend
eens kijken. 045-723786.
Akita Inu PUPS, geboren 5-
-3-92, ouders vele kam-
pioensprijzen. België. Tel.
09-3211345971.
Te k. GOLDEN RETRIE-
VER pups, vader Okli-robo
Tel. 04244-2118.
Weg. omst.heden te k. Duit-
se HERDER met papieren,
reu, 9 mnd oud, lief voor
kind., pr.n.o.tk. 045-428897
Te k. witte KEESHOND-
PUPS, 12 wkn. oud, ingeënt
en ontwormd. Te bevr. 045-
-272795.
Te k. gevr. jonge witte
GANZEN. Tel. 045-272795.
Te k. jonge GREYHOUND
kl. wit/blauw, 9 mnd. oud, pr.

’ 150,-. Tel. 045-420973.
Te k. BERNERSENNEN-
PUPS met prima stamboom,
vader jeugdkamp., ing.,
ontw. Tel. 04242-16307.
Te k. HENGST veulen geb.
21-6-90, stk. mt. 144, voskl.
B-pony merrie 6 jr. gevlekt,
Thull 41, Schinnen.

In en om de tuin

Siersmeedhekken & Inrijpoorten
Hekken vanaf ’ 89,- p.m; inrijpoorten vanaf ’ 1.229,- plm.
3 meter. Rechtstreeks van fabrikant, losse hekpunten &
krullen vanaf ’ 2,40. Verkoop uitsluitend zaterdags van
10.00 tot 17.00 uur. Veldstraat Oost 11A, Stevensweert.

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

il- SCHUURTJES, tuinhuisjes,
VIJVERFOLIE garages, hondenhokken,

’ 5,- per m2. Tuincentrum yfle.£m-r^s Va'Ya' L l95,'"
Lou Peukens, Hoolstr. 62a, Houtbouw Übachs Eygels-

Beek. Tel. 046-375189. r^ach* .^J^* GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand. Hout-
handel Jos Kuijpers, Holstr.
43, Margraten. Tel. 04458-
-1982.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, " coniferen,
heesters, heide, de zomer-
planten zijn ook voorradig
o.a geraniums, vlijtige lies-
jes en begonia's enz. Jawell.
Tel. 045-256423.
Nationale houthandel, pa-
rallelweg 4, Heerlen. 045-
-711052, geïmpregneerd
TUINHOUT en bielzen.
Electr. Black en Decker
HEGGENSCHAAR, 60 cm.
lang, nieuw ’ 150,-. 045-
-710154.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
S.D.L. biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.
Bovag erk. VERKEERS-
SCHOOL Theo v. Bentum.
Opl. voor motor in 4, 8 dgn
of 4, 8 wkn., auto of vracht-
auto in 6, 8 dgn of 6, 8 wkn.,
vrachtauto met aanhangwa-
gen of trekkeroplegger in 8
dgn of 8 wkn. Start dagopl.
chauffeursdiploma CCV-B
goederenvervoer 31 aug.
Zat. opl. 5 sept. Nieuwstr. 86
Hoensbroek. 045-217487

Mode Totaal
Te koop 2 leren JACKS,
modern, mt. 38, kl. bruin en
zwart ’5O,- per st. Tev.
mooie avondjurk te koop,

’ 100,-. Tel. 045-315710.
Bel de Vakman

Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Ontstoppen AFVOER? en
ontkalken sanitair? Tel. 043-
-612509. Geen succes, geen
kosten. __
SCHILDERS kunnen nog
diverse buiten schilderwerk
aannemen. 045-210020.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
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.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Uw KOELKAST, diepvries
bedrijfskoeling, wasauto-
maat KTV, video of geluid-
inst. defect? Bel direct 045-
-726206. Geen voorrijtijden,
korting op onderdelen,
garantie op reparatie.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966

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

Baby en Kleuter
Te k. Teutonia wandei-
(sport)KINDERWAGEN, z.
g.a.n., ’3OO,- onder nieuw-
prijs. Tel. 045-424501 b.g.g.
045-421927.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop massief eiken
JACHTKAST, 2-delig ge-
stoken panelen, koopje. Tel.
045-727023.
Te koop INBOEDEL i.v.m.
overlijden. Edisonstr. 1,
Hoensbroek. 045-225734.
Te koop BANKSTEL Louis
Quinze stijl, ’300,-. Tel.
045-313270.
Te k. wit WANDMEUBEL.
045-712571 na 18.00 uur.
Te koop gedeeltelijke IN-
BOEDEL, wegens over-
compleet, waaronder antiek.
Tel. 045-428597 b.g.g. 045-
-725871 tot 16.00 uur.
Zkt. U 2e hands MEUBELS?
Veel keus, ook antiek. Kou-
venderstr. 208, Hoensbroek.
Noten KAST voor tv-bar en
verlicht. 2.50 x 1.20mh. Tel.
045-417619 (na 18.00 uur).
Te k. mooie, decoratieve
koperen KROONLUCHTER
met 8 lichtkaarsen en bijbe-
horend koperen wandlampje
met 2 lichtkaarsen. ’ 295,-
-all in. Salesianenstraat 7,
Übach over Worms. Tel.
045-314049.
Te k. 4 zits bank met stoffen
kussens ’ 150,-; 2 stoffen
FAUTEUILS, indien op-
nieuw bekleed zeer modern
en decoratief, ’ 100- per
stuk; Oude skai beklede,
zeer comfortabele faulteuil.
Opknapper, ’250,-. 2 hou-
ten clubs met losse kussens
totaal ’50,-; oude decora-
tieve caféstoel ’ 65,-, op-
knapper; Salesianenstraat
7, Übach over Worms. Tel.
045-314049.

Zonnebank-hemel
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’5O,- p/wk., 3 we-
ken ’ 140,-. Bez. en pi.
’20,-. Inl. 045-312956.

Huish. artikelen
UKS. gasf. ’95,-; wasaut. ■’ 175,-; diepvr ’ 175,- was-
dr. ’ 175,-. 045-725595.
Te k. KOELKASTEN va.

’ 95,-; diepvrieskisten met
laden va. ’ 195,-; was- en
droogautom. va. ’ 195,-;
centrifuges va. ’65,-; kook-
toest. va. ’75,-; KTV's va.
’95,-; video's va. ’195,-;
CD-spelers va. ’ 149,-;
compl. geluidsinst. va.

’ 95,- etc. Eigen techn.
dienst, alles met volle ga-
rantie. Vriesko, Sittarderweg
136, Heerlen. Tel. , 045-
-727342. Tev. verkoop-in-
koop-opkoop.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48-Heerlerheide. 045-213879.

Goede KLEUREN TV's 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 TVs 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afsfbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Te koop Panasonic MS9S
CAMCORDER; Panasonic
NV-FS 100 video; Panaso-
nic VW-EC 10 editor. Tel.
045-726179.

. I
Computer^[- Computer GEVFVjs P.C., plm. 2 jaar

) 04406-12875.
jTe k. AMIGA 2000

' monitor en kleuren "
_

24 naald, pr. ’2.oo"''
tel. 04493-3121. _>: Te k. AT 386, 20 MX

( Mb en 3,5" drive, W-
t softw. VGA-krt 512 K^,. ’2.100,-. Tel. 046-580?

' KachelSjVerwan^
KACHELS, keuze uit 2j

" Jac. Kohlen, Rijksv*2; 104, Sittard. 046-513gff
I Gas-hout-inzet-kacheU

’ 500,- verbouwingsKJ- De KACHELSMID, 2; 21, Klimmen. 04459-1%
:Te k. OLIE CV-të

" merk: Buderus, max- ".kcal/h. Pr. t.e.a.b-
-04450-2393. J

Muziek . \■~,-
,

IM '-**^'Gitaristen opgelet!! \
Blauwe Fender squier

stratocaster
VOOR EEN SUPERPRUS van ’ 725,- voor

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

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN

Donderdag koopavond __v
PIANO of vleugel? Kopen of ""- Tj.
huren? De grootste keuze Kunst en Ant^,
bij Van Urk. Vraag offerte, i: TFk-FNmrFÏK1Bel 010-4363500. Van Urk, Jek* 2 TEKEN,NG^ir
Westersingel 42, Rotterdam "es?er Jf3" ,%■■
PIANO'S te koop en te huur. 045-227171. _^j
Tev. stemmen. J. Somers & GEVRAAGD antieke^Zn. Pianohandel Akerstr. 82, bels. P. Cortenraad "
Heerlen. Tel. 045-713751. (B) 09-32.12261156_^

Diversen >

Karcherservice bij Kerp:
DEMONSTRATIE VAN HET COMPLETE
HOGEDRUKREINIGERS PROGRAMMA»

* Eigen servicedienst!
* Reparatie ALLE Karchers! .\* Totaalprogramma van onderdelen en accessoir 6'

In de Cramer 31, Heerlen.
r

Tel. 045-716951
Goed KOSTHUIS aangebo- ~~- ~""^den voor net persoon. Tel. Te koop geWy/
04498-57096. ; ,
Te k. 2 DIRE-STRAITS Gebr. SWINKELS tf}
kaartjes concert 1 juni. Tel. "wsd naar De Ben
045-275173. Heerlen. Wij betaWjj
Gebit gebroken? Tandtech- L^mf^e,? M5-42200nische praktijk HOONHOUT ')zer/mela*en* wa-gf^
voor nw. gebitprothese en ~ D. ,n-sreparaties. Akeretr. N. 328, ,taY^P

rÖ£2°.— | -~~^DOE lETS AAN STEREOGEDtf1
Stereoqedreun een probleem voor u? Doe er dan tets aan De Ne i
Stichting Geluidhinder helpt bi| het vinden von een oplossing

vormen van lawaai in en om huis ✓■£>

___*-*’ Poslbus3Bl, MQ^l / ~\'
F I 2600 AJ Delf, INO^J K/fim\ %■'■

Limburgs Dagblad

*■■'
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Telegraafconcern start
1992 met minder winst
(|^BERDAM - De winst van
o* Telegraafconcern, waartoe
b * het Limburgs Dagblad be-

is gedurende de eerstever!'en weken van dit Jaar zo£us
gef^acht negen procent achter-

Dieven in vergelyking met de-
"ae periode van 1991.

gj,
1 marktaandeel van De Tele-

l^af nam wel toe, omdat deze
inant slechts 2,1 procent daling
w.^dvertenties incasseerde, ter-
.W landelijke dagbladen samen

een daling van 6,6 procent te ver-
werken kregen.
Tijdens de gisteren gehouden al-
gemene aandeelhoudersvergade-
ring van het concern te Amster-
dam wees directeur L.G. van
Aken erop dat vooral het aantal
personeelsadvertenties was ge-
daald en dat dit alles te maken
had met de afzwakking van de
conjunctuur in ons land. Daar-
naast krijgt het concern - in te-
genstelling tot vorig jaar- nu ook
geen mihoenenuitkering van de

STER en het bedrijfsfonds voor
de pers meer.

Directeur Van Aken zei gisteren
dat een prognose voor het eind-
resultaat voor heel 1992 niet te
geven was, omdat die in te grote
mate bepaald wordt door de ver-
dere ontwikkeling van de con-
junctuur en de daarmee samen-
hangende advertentie-ontwikke-
ling van de dagbladen.

Uit een onderzoek van de ABN-
AMRO-bank is gebleken dat het
Telegraafconcern in 1990 op de
negende plaats stond van de we-
reldranglijst van uitgevers waar
het ging om de rentabiliteit, en
in het algemeen op de 48e plaats
stond.

beurs

Zomers
tp -?DAM - De Amsterdamse

'" l%^nbeurs lijkt op de zomer af te
y f r_a en- In de ochtendhandel wasi *"*■ CVeUjks handel door gebrek

skiren nSriJke economische indi-
-4 I^Wv *"*e vloer wachtte op een
*bow ging m de VS waardoor

f S Jones-index gestimuleerd
i ''cm Door het uitblijven van

St» everlaging echter ging deVSk een nachtkaars uit. DeV i?wegingen op het koersen-°-even beperkt.

i!Swersindex daalde van 211,7
w ,naar 211. De obligatiehoek

Vet, geanimeerd met een hoge
Siark n f 223 mujard. De aa"de-

,y\ noteerde een omzet van

Fop,
L*s i^er onder de hoofdfondsen
C^eti ernatio-Müller door het op-
l^firie f_Van enkele kopers in een
la-o m kt- Gisteren schoot Inter-
J« goün f 2 omhoog opf 69. StorkSVa mdc markt op f 45, een?JJe vt negen dubbeltjes. De sty-
V raarl?u de dollar met twee centI eueia bekledingsconcern Hunter,60 q«s een winst behalen van f
f ,-*W '4-10- Océ-van der Grinten
T's «e een verlies van f 180 op

ÈtScU?Rnat'onals lieten een ver"Jt cht v d zien Koninklijke Olie1ïti51.4oan de beleggers stygen op
fi' Un!ieen groei van zes dubbel-iJNo te trok f °'70 aan °P
Vtjes L ni"Ps leverde vier dub-r^gm^ °P f 38,10. Akzo moest
k «en afgeven op f 160.

erd'getroffen' door winst-
V^Werj.' De berichten over sa-
C-oren t i ken hun invloed
l^ere ,te hebben en vooral parti-
'^■ÏW eggers boden stukken"*Ker zakte f 0,50 op f 35,10.

Hoofdfondsen vJt. s.k.
ABN Amro 44,30 43,80
ABNAmroAinF. 80,40 80,50
ABN AmroObl.Gr.f. 178,30 178,40
AEGON 123,20 123,30
Ahold 86,50 87,00
Akzo 161,00 160,00
Alrenta 195,40 195,60
Amevcert. 52,90 52,50
Bols eert. 47,00 46,70
Bührm.Tet. c. 49,80 50,00
CSM eert. 96,50 96,60
DAF 23,00 23,00
DordtschePetr. 138,90 139,60
DSM 116,00 115,40
Elseviercert. 113,70 112,80
Fokker eert. 35,60 35,10
Gist-Broc.cert. 38,90 39,10
Heineken 165,00 165,80
Hoogovens nrc 59,90 59,50
Hunter Douglas 73,50 74,10.
IntMüller 67,00 69,00
lnt.Ned.Gr. c. 50,00 50,00
KLM 40,10 40,00
Kon.Ned.Papier 46,90 47,00
Kon.Oue 150,80 151,40
Nedlloyd 59,50 59,60
Océ-v.d.Gr. 76,80 75,00
Pakhoed eert. 43,90 42,60 d
Philips 38,50 38,10
Polygram 50,90 51,20
Robeco 97,90 98,00
Rodamco 47,70 47,80
Rolinco 96,60 96,80
Rorento 73,30 73,40
Stork 44,10 45,00
Unilever eert. 185,90 186,60
Ver.BezitVNU 90,50 90,80
VOC nrc 42,80 42,20
Wessanen eert. 93,90 93,60
Wolters-Kluwer 74,80 75,00

Avondkoersen Amsterdam
KLM 40,00(40,00)
KonOlie 150,70-151,40(151,40)
Philips 38,10-38,30 (38,10)
Unilever 186,00-186.30(186,60)

Binneni. aandelen
Aalberts Ind 55,50 55,50
ABN AmroHld.prf. 6,07 6,12
ACFHoldingc. 3530 35,00
Ahrend Groep c. 141,50 141,00
Asd Options Tr. 10,30 10,30
Asd. Rubber 3,75 3,70
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 133,40 133,00
Athlon Groep 54,00 54,80
Athlon Groep nrc 54,00 55,50
Autlnd.R'dam 87,00 87,00
BAM Groep 91,10 91,80
Batenburg 149,00 b 149,80
Beers 135,00 d 134,00
Begemann Groep 129,00 128,00
Belindo 300,00 300,00
Berkei's Patent 0,96 0,97
Blydenst.-Will. 40,00 40,80
Boer De, Kon. 248.00 247,50

BoerDeWinkelb. 63,50 64,00
BorsumyWehry 67,00 d 67,00
Boskalis Westm. 24,50 25,00
Boskalis pref. 24,50 d 25,00
BraatBeheer 32.20 32,50
Breevast 9,10 9,10
BurgmanHeybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 800,00 800.00
Calvé-Delftcert 1220,00 1221,00
Cindu Intern. 160,00
Claimindo 289,80f 289,50
ContentBeheer 23,30 23,30
CreditLBN 28,00 27,50e
Crown v.G. eert. 132,00 131,50
CSM 96.50 96.80
DAF eert. 17,90 17,70
Delft Instrum. 25,60 25,60
Desseaux 44,00 44,00
Dorp-Groep 44,50 44,00
Draka Holding 25,50 25,20e
Econosto 29,30 d 29,40
EMBA 225,00 b 225,00a
Eriks Holding 83,20 84,30
Flexovitlnt. 61,50 61,50
Frans Maas eert. 86,50 86.30
FugroMcClelland 38,00 38,00
Gamma Holding 111.80 111,50
Gamma pref. 5.60 5,60
Getronics 32,50 32,40
Geveke 34,00 34,40
Giessen-deN. 99,00 99,00
Goudsmit 39,00 38,50
Grolsch 205,00 205,00
GTI-Holding 237,50 237,50
Hagemever 144,80 144,60
HALTrust B 14,30 14,40
HALTrust Unit 14,30 14,50
HBG 206,50 206,50
HCSTechnology 0,65 0,65
Heineken Hold. 149,50 150,80
Hoek'sMach. 247,00 247,00
HollSea S. 0,46 0,46
HoU.Kloos 450,00 442,00a
HoopEff.bank 7,00 6,90
Hunter D.pref. 2,15
IHCCaland 76-20 74,50
Kas-Associatie 33,60 33,50
Kempen & Co 8,90 8,80
Kiene's Suikerw 1020,00
Kondor Wessels 31,60 31,60
KBB 76,70 77,80
Kon. Sphinx 54,00 53,80
Koppelpoort 300,00 300,00
Krasnapolsky 275,00
Landré&Gl. 51,00 51.00
Macintosh 39,80 40,30
MaxwellPetr. 120,00 120,00
Moeara Enim 1233,00 1240,00
M.EnimOß-cert. 15900,00 15900,00
Moolen Holding 34,20 34,40
MulderBoskoop 60,00
Multihouse 4,70 4,90
Naeff 525,00
NAGRON 60,30 d 60,00
NIB 595,00 595,00
NBM-Amstelland 9,10 8,90 d
NEDAP 367,00 367,00
NKFHolding 187,50 187,50

Ned.Part.Mij 50,00 50,00
Ned.Spnngst. 7200,00
Nont 22,20 22,20
NutriciaGB 147.90 146,70
Nutricia VB 157,80 156,40
Nutricia VB div92 151,80
Nijv.TenCate 109,80 109,30
Omnium Europe 8,05
Orco Bank eert. 73,50 73,40
OTRA 350,00 d 350,00
Palthe 60,00 60.00
PirelliTyre 27,50 28,20
Polynorm 181,00 181,00
Porcel. Fles 136,00 136,00
Randstad 47,00 47.20
Ravast 25,50 26,00
Reesink 74,00 74,50f
Samas Groep 40,40 40,60
Sarakreek 14,80 14,80
Schuitema 1630,00 1630,00
Schuttersveld 55,40 55,20
Smit Intern. 37,00 36,60
Stßankiersc. 15,00 15,10
StadRotterdam c 42.20 42.00
TelegraafDe 88,80 90,10
Textielgr.Twente 90,00 90,00
Tulip Computers 22,50 22,50
Tw.Kabel Holding 128,00 128,00
Übbink 71,50 69,00 g
Union 79,80 80,20
Un.DutchGroup 3,00 2,90
VereenigdeGlas 520,00 519,00
Vertocert. 32,80 3230
VolkerStevin 66,00 66,80
Volmac 2730 26,40
Vredestein 18,80 19,80
VRG-Groep 45,80 45,80
Wegener 65,90 65,90
West Invest F. 16,00 16,00
West Inv.F. wb 108,00 108,00
Wolters Kluwer 293,00 292,00
Wyers 29,50 29,50
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 82,50 80,50
ABN AmroAlbefo 48,80 48,90
ABN AmroAmer.F. 69,60 69,60
ABN AmroEur. F. 79,60 7910
ABN AmroFar EF. 52,00 52^00
ABN Amro Uq.Gf. 164,20 164 10
ABN Amro Neth.F. 90,00 9o'oO
Aegon Aandelenf. 3530 3530
Aegon Spaarplus 5,30 5,30
'AidollarßFS 26,50 26,60
Alg.Fondsenbez. 233,00 233,00
AllianceFund 10,30 10,30
AmroNorthAm.F. 69,80 69,60
Amvabel 7830 79,00
AsianTigersF. 67,10 68,10
Asian Select. F. 61,90 64.00
AustroHung.F. 4,40 4,40
Beleg.f.Ned. 65,70 66,10
BemcoßentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,00 3,00
CLNObI.Div.F. 111,80 111,80
CLNObl.Waardef. 115,60 115,70
Delta Uoyd Inv. 31,50 31,70
DP America Gr.F. 34,00 34,00
DpEnergy.Res. 41,40 41,40

EGFlnvestm. 133,80 133,80
EMFRentefonds 72.10 71,70
EngHoll.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.GrowthF. 50,50 50,50
Esmeralda part. 34,20 34,40
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS Growth Fund 106,80 106,80
EMS Income Fund 106,20 106.20
EMS OfTsh. Fund 106,90 106.90
EOE IndexFnd 340,00 341,50
EuroGrowth Fund 51,50 51,00
Euro SpainFund 7,00 7,00
Far East Sel.F. 56,40 56,40
Gim Global 51,80 51,70
Groeigarant 1,51 1,51
Holland Fund 76,10 76,10
Holl. Eur. Fund 51,70 51,70
Holl. Obl.Fonds 125,90 125,60

HoU. Pac. Fund 97,80 97,80
Holl.Sel.Fonds 85,50 85,70
Innovest 51,00 50,00
Interbonds 515,00 517,00
Intereffekt 500 28,80 28,90
Intereffekt wt 73,20 73,40
Investa part. 74,00 74,70
ISHimal.FundS 8,80 8,80
JadeFonds 149,40 150,50
JapanFund 18.20 18,00
Jap.lnd.Alpha F. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr.t 9,00
Mal.Capital F.s 7,60
MeesObl.Div.F. 112,90 113,00
Mexico IncomeF. 22,00
MX Int.Ventures 10,70 11,00b
Mondibel 78,20 78,20
Natßes.Fund 1230,00 1230,00
NedufoA 107,00 109,00e
Nedufoß 108,30 108,30
NMB Dutch Fund 46,40 46,70
NMBGeldmarkt F. 55,09 55,10
NMBGlobal Fund 46,50 46,70
NMBObüg.F. " 37,00 37,00
NMB Spaard.F. 103,96 104,00
NMBRentegrF. 119,60 119,60
NMB Vast Goed F. 35,70 35,70
New Asia Fund 5,15
NomuraWarr.F. 0,65 0,64
Obam, Belegg. 257,40 258,00
OAMFRentefonds 13,05 13,00
OrangeFund 22,70 22,80
Pac.Dimensions 89,50 91,00
Pac.Prop.Sec.F. 28,40 28,40 .
Piersonßente 114,60 114,40
PostbAand.f 51,10 51,10
Postb.Beleggi. 56,90 56,90
Postb.Verm.gr.f. 54,70 54,80
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalent Bel. 152,60 152,70
Rentotaal NV 35,90 35,90
RGAmencaF. 106,40 106,20RGDivirentF. 50,20 5020
RG Europe F. 103,10 103,70
RGFlorente 115,60 115,60
RG Pacific F. 95,00 94,80
RG SP Groen 54,70 54,80
RG SPBlauw 51,70 51.80
RG SP Geel 48.80 48.90

Rodin Prop.S 90,00 90,00
Rolincocum.p 79,00
Schrod.lnt.PrF 29.20 29,20
Sci/Teehs 12,40 12,00
SuezUq.Grf. 183,10 183,20
Technology Fund 19,40 19.40
TokyoPac.Hold. 189,00 d 192,00
Trans Eur.Fund 85.80 85,30
TranspacF.Yen 283.00 280,00
Uni-Invest 19.50 19,40
Unicolnv.Fund 79,50 79,50
UnifondsDM 32,20 32,20
Vaste Waard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 99,40 99,40
VIB NV 53,50 53,50
VSB Mix Fund 51,40 51,50
VSBRente Fonds 104,90 104,90
WBO Intern 67,80 67,80
Wereldhave NV 113,00 113,00
YenValue Fund 76,20 76,40
ZOM Florida F.s 36,50 36,00

Parallelmarkt
Alanheri 27,90 27,90
ABF 109,00 109,00
AustriaGl. 1080,00 1080.00
Berghuizer Papier 44,80 44,90
Besouw Van eert. 48,50 49,10
Biogrond Belegg. 10,60 10,60
Comm.Obl.F.l 99,00
Comm.Obl.F.2 99,10
Comm.Obl.F.3 99,10
De Drie Electr. 14,20 14,00
DeltaUDollarf. 63.90 63,90
Delta Uoyd ECU 61,10 61,00
Delta Uoyd Mix 61,70 61,80
Delta Uoyd Rent . 54,90 54,90
Delta UoydVast 51,60 51,60
Dico Intern. 85,70 85,70
DOCdata 6,60 6.50
Dutch Take Ov.T. 45,60 45,60
Ehco-KLM Kleding 44,90 45,30
E&LBelegg.l 72,10 72,30
E4LBelegg.2 73.60 73,70
E&LBeleggJ 107,10 107.20
E4LBelegg.4 75,10 75,10
E&LKap.RenteF. 105,80 105,80
FreeRecord Shop 31,00 31,00
Gaia Hedge I 99,80
Geld. Papier c. 66,80 67,70
German City Est. 34,50 34,50, Gouda Vuurvast 71,40 71,40
Groenendijk 46,60 46,60
Grontmn 53.50 52,80
HCA Holding 51,30 51,30
Heivoet Holding 38,80 38,80
HesBeheer 45,70 45,70
Homburg eert. 0,70f 0,70a
Inter/ViewEur. 4,10 4,00
Kühne+Heitz 44,20 44,20
LClComput.Gr. 4.30 4,40
Melle. vannrc 49,60 49,50
Nedcon Groep 65,00 66,00
Nedschroef 83,50 85,00
Neways Elec. 7,20 7,60
NewEur.HtlsDM 18,00 a 17,00a
NewtronHold. 2,10 2,15

PanPac Winkel 10,20 10,20
PieMedical 6,10 5,80
Simac Techniek 15,40 15,30
Sügro Beheer 55.00 54,70
SuezGrFund 53,00 53.10
VHS Onr. Goed 0,95 1,15
Vilenzo Int. 34,70 34,70
Welna 295,00 295,00
Wereldhave 4,10
Weweler 49,80 49,50

Wall Street
alhedsignal 59'/« 58'/b
amer.brands 47 47
amer.tel.tel 44 42%
amoco corp 48% 48%
asarco mc. 26% 26
bethl. steel 14% 14%
boeing co 44 % 44
can.pacilic 14% 14%
chevron 67 V. 67%
chiquita 18% 19
chrysler IBV2 18
citicorp 19% 19%
cons.edison 28% 27%
digit.equipm. 42% 41%
dupont nemours 53% 53%
eastman kodak 40% 40%
exxoncorp 59% 59%
ford motor 44 % 43%
gen. electnc 77% 76%
gen. motors 39 39
goodyear 73% 71%
hewJett-pack. 75% 76%
uit.bus.mach. 91% 91%
int. lel tel. 65% 65
kim airlines 22 22
mcdonnell 44% 44%
merck co. 148% 148
mobiloil 61% 62%
penn central 21% 21
philips 21% 21
pnmerica 38% 38%
royal dutch 83% 83%
sears roebuck 45 44%
sfe-south.pac 12% 12%
texaco mc. 62% 63%
united techn. 52% 52%
wesünghouse 17% 17%
whitman corp 14 13%
woolworth 28% 28%

Advieskoersen
amenk.doUar 1,745 1.865
austr.dollar 1,30 1,42
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canaddollar 1,450 1,570
deensekroon (100) 27,65 30,15
duitsemark(100) 109,90 113.90
engelse pond 3,17 3,42
finse mark(100) 39,90 42.40
franse frank (100) 32,10 34,85
gneksedr.(lOO) 0.85 1.05
ïerse pond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13.95 15,65
jap.yen(10.000) 135.00 141.00
joeg.din.tym 100 - -
noorsekroon (100) 27.35 29.85

oost.schiU.(lOO) 15,75 1635
portescudoOOO) 1,27 1.45
spaanse pes. (100) 1,72 1,88
turksepond (100) 0.0230 0.0330
zweedsekr. (100) 29,70 32.20
zwits.fr. (100) 120,00 124,50

Wisselmarkt
amenk.doUar 1,81435-1.81685
antillgulden 0.99901.0290
austr.dollar 1,3703-1,3803
belg.frank(loo) 5,4690-5,4740
canad.dollar 1.51975-1,52225
deense kroon(100) 29,145-29,195
duitsemark (100) 112.5700-112,6200
engelse pond 3,3030-33080
franse frank (100) 33,460-33,510
griekse dr. (100) 0.8960-0,9960
hongk.dollar(lOO) 23,1250-23,3750
iersepond 3,0040-3.0140
itaUire(10.000) 14,920-14,970
jap.yen(10000) 139310-139,410
nwzeel.dollar(lOO) 0.9640-0.9740
noorse kroon (100) 28.835-28,885
oostenr sch (100) 15,9960-16,0060
port escudos(100) 1,3330-1.3730
spaanse pes. (100)5 1,7975-1,8075
sunn.gulden 0,9970-1.0370
zweedsekr.( 100) 31345-31,295
zwits.frank(loO) 122,485-122.535
e.e.u. 2,3105-2,3155

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3= 100)
algemeen 211,70 211,80
idexcl.kon.ohe 207,10 206.80
internationals 214.20 214,60
lokale ondernem. 210,90 210,60
id financieel 141,50 140.90idniet-financ 277,60 277,50
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 309,20 309,20
idexcl.kon.ohe 284,70 284,30
internationals 326.30 326,90
lokaleondernem. 289,90 289,40
ldfinancieel 214,90 213.90
idniet-financ. 360,00 359,90

CBS-stemmingsuidex (1990= 100)

algemeen 130.20 130,00
internaüon 14930 148.70
lokaal 126.70 126,60
fininstell 123,90 123,30
niet-financ 127.00 127.00
industrie 137,70 137,70
transp/opsl 135,00 133,50

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,400-20,000, vorige
19330-19,830,bewerkt 21,600laten, vorige
21,430laten
Zilver onbewerkt 200-270, vorige 200-270,
bewerkt 310 laten,vorige 310 laten.

Dot* Jones

Industne 3.378,71

- 15,13

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn amro c j95 45,00 328 4,00 3.80
aegn c okt 125.00 268 4,50 4.50 <t
aegn c okt 130,00 380 2.50 2,80
amev pokt 50.00 125 1,60 1.50
buhr cjul 47,50 221 3,20 3,70 a
buhr cjul 50.00 301 1,60 1.80
buhr c okt 47,50 117 4,50 4.60
buhr c okt 50.00 231 3.00 b 3.10
d/fl cjun 180,00 284 2,90 3,50 ,
dfl cjun 185,00 159 0,80 1.20
dfl cjul 185,00 352 1,90 2,45
d/fl c scp 190,00 159 2,50 2,50
d/fl c dcc 180,00 207 930 10,10
dsm cjul 120,00 117 1,50 a 1.20
els pjul 110,00 150 130 1.30
els pjul 115.00 284 3,30 a 330
coc cjun 310,00 217 8,30 a 7,70 r.
eoe cjun 315,00 445 4,80 4.40
coc cjun 320,00 484 230 2,00
coc cjul 300.00 186 20,00 19,00
coc pjun 305.00 125 0,60 0,70
coc pjun 310.00 750 1,30 130
coc pjun 315.00 706 2,50 2,70 -coc pjun 320,00 264 5,00 5.60
coc pjul 310,00 197 2.00 2.00
coc pjul 315,00 306 3,50 3,60
coc pjul 320,00 292 5,70 530
fokker cjul 35,00 220 2,40 2,00
gist cjul 40,00 133 0,90 1,00
gist cokt 40,00 149 2.00 2,00
heon cokt 152,00 250 16.50 b 16.80 b
ing cj94 47,80 121 6,00 6.00 a
kim cjun 40.00 206 1,00 1.20
kim cjul 40.00 164 1,70 1.60
phil cjul 3730 226 1.90 1.60 .
phil c okt 40,00 138 1,70 1,50 ' -phil cjan 40.00 181 2,10 2,10 _■
phil c 095 20,00 123 19,80 19,50 -olie cjun 155,00 188 1,30 1.30
olie cjul 150,00 541 5.00 5,20
oüe cjul 155,00 619 2,50 2,60 -oüe cjul 165,00 160 0,50 0,50 "
olie c okt 150,00 606 7,80 7,80
olie c okt 160,00 198 2,70 2,80
oüe pjan 150,00 512 3,80 3^60tops cjun 610,00 159 9,00 750
urn) cjul 185.00 155 6.70 a 630uiul c okt 190,00 154 7,80 7,50
unil cjan 190,00 196 10,50 1030voc cjul 40.00 227 3,50 3,30 a

| a laten g bieden " ei-div
b bieden h laten " ei-di»
c ei-claim k gedaan" h
d ei dividend I gedaan " g
e gedaan " beden »k slotkoers vorige dag

| I - gedaan * laten sk slotkoers gisteren

VEB spantproces aan wegens te laag bod op aandelen

Zinkwit voor de rechter
Iff^TRICHT - De Vereniging van Effectenbezitters (VEB)
Tll namens een groot aantal aandeelhouders processen aan
t*? de Koninklijke Maastrichtsche Zinkwit-Maatschappij
L^M). De processen houden verband met het in oktober
f door groot-aandeelhouder Vieille-Montagne (VM) uitge-
f "te bod op de toen nog uitstaande aandelen KMZM, wat
p^ris de aandeelhouders veel te laag was.
I; Is 54 aandeelhouders wordt

t(j
nc)uêteprocedure bij het Am-

[ °mse Gerechtshof aangespan-nen de hoogte van het bod
s rf'*100. Een groep aandeelhou-

13 procent van het kapitaal
achtte dit bodJ onvoldoende en bundelde

gfangen onder de vlag van de„Dat dit geen onredelijke stap_
0 !eek al snel toen op 15 januari

5 verfpoot van Zinkwit, Tri-
-1(j ■ verkocht voor (omgere-f 5600 per aandeel KMZM.

vindt het onaannemelijk
|JJ de sluiting van de bieding

op l december 1989 het be-
s van KMZM niet op dehoogte. 17,Van de mogelijke opbrengst

S aMerscriillende manieren is de
ls |e ae van het aandeel KMZM ten
Rr%ri Van de bieding optisch ver-
af ij.zo beweert de VEB. VM heeft
-^t)opScount aangebracht van f 11
Kl r| n voor een milieuclaim, die
f ■ lvvijfelachtig is en bovendien50,^'nd december 1992 afloopt.

c j*Jeeft VM een minpost aange-
/Iftf üt "Voor de reeds lang in haar
jt lef2lJnde (niet-genoteerde) cumu-

(bi Ij Jpreferente aandelen van f 8
ö^n- Het bestuur van KMZM
"l *n an °°'t m stry°* met °-e

Vh en van *^ekleine aandeelhou-
"óó in r desondanks het bod aan

aldus de VEB.

" t f
erkoop van Trimetal heeft ze-

-5.^147 miljoen opgeleverd. Dat

heeft een winst over 1990 met zich
meegebracht van f 505 per aandeel.
De groot-aandeelhouder en VM
hebben echter geen aanleiding ge-
zien de kleine aandeelhouders hier-
van mee te laten profiteren. De
aandeelhoudersvergadering stelde
een dividend vast van f 9, een pay-
out van nog geen twee procent. Dit
besluit wordt in een aparte proce-
dure voor de Maastrichtse recht-
bank aangevochten door VEB en
twee andere aandeelhouders.

Woedend is de VEB ook over het
feit datKMZM de opbrengst van de
verkoop van Trimetal uitleende aan
grootmoeder Acec-Union Miniere,
de moeder van VM, zonder dat iets
bekend is over enige verstrekte ze-
kerheid. Vergeefs is tot nu toe bij
het bestuur van KMZM aangedron-
gen op het alsnog eisen van zeker-
heden dan wel de terugvloeiing van
het uitgeleende bedrag.

De tweede procedure, over het divi-
dend, gaat voor de gewone recht-
bank spelen. Gevraagd wordt de
dividenduitkeringover 1990 van f 9
per aandeel wegens strijd met de
goede trouw te vernietigen en Zink-
wit te veroordelen tot een betaling
van een dividend van f 505. Zo wil-
len eisers voor elkaar krijgen dat de
opbrengst van de verkoop van Tri-
metal niet 'uitgeleend' blijft aan
slechts één der aandeelhouders,
doch dat alle aandeelhouders gelijk
delen in de behaalde winst.

economie

Belastinginspecteurs
naar bedrijfsleven

P^VERSUM - Vorig jaarheeft
ruim vijftig

B*cteurs zien vertrekken naarr bedrijfsleven. Die ontwikke-
rë is al jaren gaande, waardoorV de belastinginspecties veel, en kennis verlo-
F 1gaat. Dat signaleerdevoorzit-
P mr. A.C.M. Planken van deLreniging van Rijksbelastingin-

gisteren op de jaarver-
Kering van de vereniging inpversum.

!*t alleen jonge inspecteurs
I Ppen over naar de particuliere
lespraktijk, ook oudere met

veel jaren ervaring. Die worden
vervangen door jongeren die er
jaren over doen om via interne
opleidingen op hetzelfde niveau
te opereren.

Mevrouw Planken pleitte ervoor
de salarissen en overige arbeids-

voorwaarden voor de rijksbelas-
tinginspecteurs aan te passen
opdat het voor fiscalisten uit het
bedrijfsleven aantrekkelijk
wordt de overstap naar de belas-
tingdienst te maken.

Mevrouw Planken vindt het jam-

Mer dat de Sociaal-Economische
Raad (SER) tot dusver zo nega-
tief reageert op de voorstellen
van de commissie Stevens (be-
lastingvereenvoudiging). Met
name voorstellen voor verdere
vereenvoudiging worden te ge-
makkelijk terzijde geschoven,
meent zij. Zij noemde het voor-
stel om de fiscale bijtelling voor
de auto van de zaak niet langer
via de inkomstenbelasting maar
(maandelijks) via de loonbelas-
ting te verrekenen en de verho-
ging van het arbeidskostenfor-
fait waardoor meer mensen niet
langer een aanslag in de inkom-
stenbelasting krijgen.

Samen met twee Amerikaanse firma's
PTT Telecom start
een nieuw bedrijf

Van onze redactie economie

ZOETERMEER - PTT Telecom is
met de start van een nieuwe onder-
neming in een - naar eigen zeggen -groot gat in de markt gesprongen.
Samen met twee Amerikaanse be-
drijven gaat zij een informatiesys-
teem verzorgen tussen verladers,
ontvangers, expediteurs en vervoer-
ders. Kosten van opslag en vervoer
kunnen dankzij het systeem aan-
zienlijk beperkt worden. De drie
bedrijven, die hiertoe een gezame-
lijke onderneming hebben opge-
richt, maakten dit gisteren in Zoe-
termeer bekend.

PTT Telecom heeft een aandeel van
35 procent in denieuwe jointventu-
re, Encompass Europe NV ge-
naamd. Het Amerikaanse AMR
(American Airlines) en CSX Corpo-
ration (waaronder Sealand) nemen
daarin deel voor 65 procent.

Encompass Europe BV is het eerste
bedrijf ter wereld dat een informa-
tiesysteem levert dat wereldwijd
gebruikt kan worden. Zo kan een
expediteur in Boston straks met
een druk op de knop controleren op
welke zee zijn partij bestelde goede-
ren vaart, en kan hij de transpor-
troutes wijzigen of aanpassen.

È
dankzij een betere controle op de
oorraad kan de gebruiker van het
ysteem snellerreageren op de wen-
en van de klant.

Nu nog is het zo dat een handelson-
derneming, zoals John Snow van
CSX Corporation het gisteren
noemde 'verzuipt in een papier-
berg. Nergens ter wereld worden
dezelfde computersystemen gehan-
teerd, zodat het een ondernemer
dagen werk kost om zijn verlader of
vervoerder te bereiken.

Directeur van de nieuwe onderne-
ming is T. Oostinjen, voormalig al-
gemeen directeur bij de Koninklij-
ke Nedlloyd Groep. Volgens Oos-
tinjen is het gat in de markt, waar
Encompass in hoopt te springen,
een gat van 'a multi billion dollars',
zeg maar vele miljarden guldens.

Het hoofdkantoor van Encompass
is gevestigd in Rotterdam. Dit jaar
nog zullen er bij het bedrijf onge-
veer dertig mensen werkzaam zijn.
Daarnaast heeft ook CSX Corpora-
tion 35 mensen vrijgemaakt voor
het project. De eerste gebruikers
van het Encompass-netwerk zullen
waarschijnlijk grote ondernemin-
gen in de computerbranche zijn.

Handelsbedrijf
Hal overgenomen
MAASTRICHT - De Franse produ-
cent van buismotoren Simu heeft
voor enige miljoenen de Maastricht-
se importeur Hal en Co BV overge-
nomen. Het Franse bedrijf wil zo
zijn positie in Europa versterken.

Simu heeft al in verscheidene Euro-
pese landen importeurs opgekocht.

Volgens oprichter/directeur G. Hal-
der van Hal en Co heeft de overna-
me geen consequenties voor zijn
personeel. Hal en Co is gespeciali-
seerd in elektrische aandrijvingen
voor zonweringen.

Het Maastrichtse handels- en pro-
duktiebedrijf bestaat al meer dan 20
jaar en handelt in buismotoren voor
zonweringen, zware aandrijvingen,
schakelmaterialen en afstandsbe-
dieningen en maakt zelf relaiskas-
ten en automatische besturingssys-
temen. Hal heeft een omzet van 20
miljoen per jaaren maakt een winst
van ruim 1 miljoen.

Bonden bepleiten
verzekering voor

ziekteverzuim
RIJSWIJK - De werkgeversorgani-
saties KNOV, NCOV en de drie cen-
trale landbouworganisaties (CLO's)
hebben een 'klemmend beroep' ge-
daan op de bedrijfsverenigingen
een aanvullende verzekering voor
ziekteverzuim in te stellen. Dit heb-
ben de organisaties gisteren be-
kendgemaakt.

Het kabinet wil om het ziektever-
zuim in het midden- en kleinbedrijf
terug te dringen de kosten voor de
eerste drie weken ziekteverzuim
voor rekening brengen van de
werkgevers. KNOV, NCOV en de
drie CLO's vrezen dat de werk-
gevers daardoor op hoge kosten
worden gejaagd.

Wanneer de eerste drie weken ziek-
teverzuim voor rekening van de
werkgever worden gebracht, kan
dit leiden tot onaanvaarbare risi-
co's, oplopend tot zon 20 a 25 pro-
cent van de arbeidskosten, aldus de
organisaties.

De drie organisaties vinden het
noodzakelijk het ziekteverzuim te
verzekeren om de risico's te beper-
ken.

Inflatie beneden
EG-gemiddelde

ROTTERDAM - De economische
groei in de jaren 1990 tot 1996 zal in
Nederland met gemiddeld 2,4 pro-
cent iets onder het EG-gemiddelde
van 2,6 procent liggen. De inflatie in
Nederland beloopt in die jaren ge-
middeld 2,3 procent tegen 3,7 pro-
cent als EG-gemiddelde. Dat voor-
spelt het Nederlands Economisch
Instituut.
Het NEI voorspelt dat de wereld-
economie zich geleidelijk herstelt.
De Amerikaanse economie klimt
uit het dal van de jaren 1990-1991
maar komt tot 1996 uit op een ge-
matigde groei van 2 procent.

muntuit

Eurometaal
Het Zaandamse munitiebedrijf
Eurometaal heeft vorig jaar de
winst zien kelderen van f 8,4
miljoen tot f 3,5 miljoen. Dit is j
het gevolg van investeringen in
nieuwe civiele activiteiten .„
zoals het gaan produceren van 1
robots en de overneming van j
Intergas in Coevorden. De om- I
zet bleef volgens de directie I
met f 207 miljoen op vrijwel I
hetzelfde niveau als in 1990. I
Eurometaal is volledig afhan- I
keiijk van defensie-opdrachten. Z
De drastisch voortgaande be- *perking van de uitgaven van de I
NAVO-defensies leidde tot een ';
teleurstellend lage orderont-
vangst.

VHS
Het noodlijdende onroerend-
goedfonds VHS uit Amersfoort
voert met verschillende par-
tijen overnamegesprekken.
Uni-Invest, sinds vorig jaar be-
stuurd door de Canadese beleg-
ger Richard Homburg, is een
van de gesprekspartners. Vol-
gens VHS is Uni-Invest slechts
één van de partijen die onder-
handelen met de bewindvoer-
ders en directie van VHS.

BT
De winst van het Britse tele-
communicatiebedrijf British
Telecom (BT) is in het boekjaar
1991/1992, dat op 31 maart is
geëindigd, met 2 miljoen pond
(f 6,6 miljoen) gedaald tot 3.073
miljoen pond (f 10,14 miljard).
Het is voor het eerst sinds 1984
dat de winst van BT is gedaald.
Topman lam Vallance van BT
zei dat het resultaat onder druk
heeft gestaan van de economi-
sche recessie gekoppeld aan
toenemende concurrentie.

Overleg
De Vervoersbond FNV wil dat
de onderhandelingen over een
nieuwe cao voor de transpor-
tonderneming Van Gend en
Loos (3.000 werknemers) zo
snel mogelijk worden hervat.
Gaat de directie niet op die eis
in, dan dreigen er met name in
het westen van het land 'harde
acties. De cao-onderhandelin-
gen liepen een maand geleden
vast.

Ideeënbus
Een ideeënsysteem blijft een
belangrijk instrument voor de
leiding van bedrijven en instel-
lingen om de betrokkenheid en
creativiteit van medewerkers te
stimuleren en daarmee de kwa-
liteit van de organisatie te ver-
groten. Elke gulden die wordt
geïnvesteerd in zon systeem
levert een besparing van min-
stens van vier gulden op. Een
groeiend aantal ondernemin-
gen en instituten maakt daar-
om gebruik van een ideeënbus
om hun doelstellingen in de or-
ganisatie te bereiken.

Umburgs dagblad

Boten 'geparkeerd'

" Tien voormalige Oostduitse patrouilleboten staan 'ge-
parkeerd' bij werf Holland Yachting in Harderwijk. Suri-
name heeft belangstelling getoond voor de schepen. De
Surinaamse minister van Defensie Gilds is al komen kij-
ken. De boten werden door de Oostduitse grenspolitie ge-
bruikt op de rivier de Elbe. Volgens de Belgische eigenaar
Pierre Winckel moeten zon 120.000 gulden opbrengen.

Foto: ANP
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BfHTTPfyp^^^ROTOR B.V. HEERLEN Heerlerbaan 229 Heerlen Tel. 045-4169 J
Meimaand . Mei OcCaSIOÜ markt 180 eerste ;

ftJ) : 10% IWi'lfFlH wï- rU|:
yf IJ bekende MII /■■ Hg || |£jlji|fl financiering V* IJ -Rotor-qarantie b»bi-bbbbbbbbb»bbbb^^^^ mogelijk

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

J BRis het goed
zmn ~ heet is, ga ik
jß£ Ij uit mijn dak!

/ Inbouwdaken voor eigentijdse typen.

J ’ Voor deskundig advies en vakkundige inbouw
I __§- Wl Grasbroekerweg 28, Heerlen. Tel. 045 - 722463

£r jS^Xj autoschadeF=vO d€ Vries bv
\jf&%J^Ê Herstelt plaat-en chassisschade onzichtbaar'

ÉIIIIIIIIIIUItIIIIIIIIIIIIIIJUIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIiJIIIIIIIIMIIIiIJIIHIIIHIIUIUIIIIIIIIMI ll»»MllllllllUIIIIIIlllllilllllllIllllll. K*\* BETAALBAAR en BETER J2p*
MEIMAAND - VOORDEELMAAND **r

Gebruikte wagens : ledere koper van een gebruikte wagen boven

’ 10.000,- 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: GS. (Göttgens Spec.) Astn Sedan (4-llrS.)

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

Bedrijfswagens : Opel-lsuzu
bedrijtswagenshow met o.a. Opel
Campo-Frontera, Trooper, Midi

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

_^^fl _________^?^"'*-'"'*^^*w
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| AUTO - OCCASION - FESTIVAL |

| GEULHAL VALKENBURG I

"NIEUW"
Deze "nieuwe" BMW's zijn

net opgenomen in onze BMW
huisselectie Een bi|zondere
categorie gebruikte BMW's.
Nauweli|ks van nieuw te onder-
scheiden.

Reden genoeg om onze
showroomte bezoeken.
ZONDAG 24 MEI

GEOPEND

BMW 3161 Edition 31000 km 07/90
BMW3I6i Airco 61000 km 09/90
BMW 318IS Diamant 35000 km 06/90
BMW 325, Schuitdak 73000 km 11/89

BMW 320iTDiamant 87000 km 01/89
BMW 320iï Sterling 69000 km 08/90

+<l " -_

BMW 318iC Diamant 14000 km 03/91

BMW 316iBrillant 8500 km 11/91
BMW 318i Sterling 25000km 03/91
BMW 320iDiamant 28000km 04/91
BMW 320iDiamant 40000 km 03/91

BMW 518iDiamant 27000km 10/90
BMW 520iAtlantis 114000km 01/89
BMW 520iAlpinewit 80000km 06/89
BMW 520iSchuitdak 85000km 05/89
BMW 520iIsland 78000km 03/90
BMW 525iLachssilb. 50000km 07/89
BMW 525iSchuildak 97000 km 02/90
BMW 525iDelphin 50000km 01/90
BMW 524TD Diamant 120000km 07/89
BMW 524TD Alpinewit 90000km 01/90
BMW 524TDADiamant 109000km 01/90

BMW 735iA Island 49000 km 01 /91
BMW 750iA Diamant 85000 km 04/90

DE HUISSELEKTIE
VAN KERA

Kerkradersteenweg 5 -6466 PA Kerkrade
Telefoon 045-452121.

£*JZJr’ 4tü£ Opel-dealer

BÊÊ BEtTC CM TERBUJT

Opel Kadett 2.0 GSi 16v (alle auto's) '88
Opel Veetra 1.6iGL, 4-deurs '90
Opel Omega 2.4istationcar '90
Opel Omega, LPG, sedan '87
OpelKadett 1.6isedan '89
OpelKadett sedan '86, '87
OpelKadett 1.6 S GT, LPG '85
OpelKadett 1.6iHazard Sport '90
OpelKadett, 3-deurs '85, '86, '87, '88
Opel Corsa, 2-deurs nov. '88
Opel Ascona 1.6 S GT, 5-deurs '87
Opel Ascona 1600, 4-deurs 2x '87
Opel Ascona 1300, 2-deurs '86
Opel Commodore automaat '81
OpelKadett 1.8 S automaat, 5-deurs '87
Volvo 340, LPG. 3-deurs '86
Mitsubishi Lancer 1500 GLXi automaat '90
Mitsubishi Galant, LPG '86
Alfa Romeo 33 '86
Subaru Mini Jumbo '86
Ford Taunus 1600 '81
Rijksweg 61,Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700

llMeertens
Rathausstrasse 7
Aachen-Laurensberg TfICHSeWICe
Tel. 09-49-241 13449/13210 'fêad& '7?ei+6*l
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DE GARANtjjf
VAN ZORGELÖg

RIJPLEZIER " *Elke Alfa Prima Garant Oca»
voldoet aan de 100-punten*
op 100 punten gecontrolefl zv
daardoor maar liefst 12 mf' ü
gegarandeerd. Neem èeA *weg en kies voor de zekert* *
een Alfa Prima Garant OccW g

Alfa 164 2.0 TS veel extra^, d,
Alfa 164 2.0 TS j-Alta 33 1.3 nieuw type '-Alfa 33 1.3 div. " v
Alfa 33 1.5 div.
Alfa 75 1.8 C
Alfa 75 1 6i E
VW Golf
Renault 11 GTX
Renault 19 sept.
ppelKadett 1.3LS Sedan
OpelKadett 1.3 HB
Volvo 340 DL
Nissan Sunny 1.3 5-drs.
HyundaiPony XP 1.4 L
Fiat Uno 75 SXIE _

"~ïj LimburgsDagblad 3

1PICCOIO'S ;
I , ; >. : 3

I UITLIJNEN BALANCEREN MONTAGE I
ALLE BEKENDE MERKEN BANDEN DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR S£^ wi UK I II CLUC 11 H
Bandenspecialist ■ *2^

VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD I
Valkenburgerweg 41 Bemelerv/eg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
Tel. 045 - 75 1700 Tel. 043 - 621515 Tel. 077 - 733433 Tel. 046 - 510707 ■ I^l

t

f fA j j \\n\ SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in ontwikkelingslanden.
/ [ )vnl Ditjaar staat de drinkwater-voorziening centraal. SIMAVI werkt zonder .

V^l! f_i_^_FWmmmW JaV overheidssteun. Uw hulp is onmisbaar. Het is "uw geld voor hun leven". §"

X. Ol IVyi A\/| VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN mmJ\J\J JLVJjJ

J IVI_rAV I Spruitenbosstraat 6,2012 LX Haarlem j



Doorbraak
"olvo heeft de vierpersoons 480

tot een tweeper-soons voertuig. De daardoorvrij-
gekomen ruimte achterin biedt
jP'aats aan de 375 kg zware nik-
*el-cadmium accu's met een ca-Paciteit van 15,6 kWh, die de
'*agen een topsnelheid van 118j^h geven. Met deze accu's
J*eft de auto een actieradius van*20 kilometer by een snelheid
Van 50 km/h. Wordt de wagen

uitgerust met natrium-
accu's neemt de actiera-

*>Us toe tot 160 kilometer, omdat
i eze energiebron een capaciteit
leVert van 20 kWh.

Wjs zo ontworpen d,.»*
?eze, 50 procent lichtere accu,
pi worden toegepast. De wie-, en worden via de standaard vijf--1 ersnellingsbak aangedreven

door een gelijkstroom elektro-
motor, die tijdens het remmen
tevens als dynamo fungeert. Een
deel van de daarbij vrijkomende
elektrische energie vloeit in de
accu's terug. Het opladen van de
accu's op conventionele manier,
via een normaal stopcontact,

duurt zes tot acht uur.
„We wachten eigenlijk nog op de
doorbraak in accu-technologie,"
aldus Ove Backlund, projectlei-
der van Volvo Car Corporation
in het ERV-project. „Lichtge-
wicht accu's met een grote capa-
citeit en een lange levensduur

zijn absoluut nodig om van de
elektrische auto een realistisch
alternatief te maken."
Een nikkel-cadmium accu voor
een elektrische auto heeft mo-
menteel een levensduur van
1.000 tot 2.000 opladingen. Ver-
vanging van deze accu's is verre

van goedkoop. Afhankelyk van
het onderhoud en de rijstijl va-
riëren de accukosten tussen

’ 1,85 tot ’ 3,10 per 10 kilome-
ter.
Veilige behuizing van de accu's
in de auto is met het oog op een
eventuele aanrijding van groot
belang. Dat betekent dat het risi-
co van verschuiven, lekkage of
kortsluiting geheel moet worden
uitgesloten. Andere problemen
zijn de veiligheidseisen ten aan-
zien van hoge voltages en elek-
trische remsystemen waaraan dit
type auto's moeten voldoen, de
ontwikkeling van nieuwe ser-
vice-methoden en gereedschap-
pen en de opleiding van gespe-
cialiseerde monteurs.

Fraaie opvolger van voormalige Granada

Scorpio Wagon jongste
telg Ford combi-sector
DOOR NOL VAN BENNEKOM

j?e laatste grote Ford sta-
had als basis de

Canada. Sinds het verdwij-nen van dit type is Ford in
klasse niet meer met
combi vertegenwoor-

aiêd geweest. Daaraan is nu
et de komst van de Ford

Wagon een eind ge-
komen. De terugkeer ineze steeds aantrekkelijker

sector vormt
*oor Ford een welkome

op het leverings-programma, nu de verko-en tot nu toe in 1992 sterk
bij die in de-

lfde periode van het vorig
■J^ar. De verkopen zijn zon
eertig procent minder.

t>e thans geïntroduceerde Ford
lif0rp*° WaSon is een fraai ge-
Seri^e com*"> afgeleid van de
dP

en waarvan de koets vanaf
0

achterdeuren geheel nieuw is
vüi orPen* Het maximale laad-
be i ? bedraagt 1600 liter- De
ach Zing lo°Pt ëeneel rond het
Q/'tergedeelte van de auto en"muit de stijlen en het frame
IjjT1 de achterdeur. Daardoor
jjpt het een glazen koepel.

<je Wagen wordt metverschillen-
en, op de markt
'W r z^n twee benzine-
2g.ctiemotoren van 2.0 liter en
reo i er' uiteraai-d beide met ge-
die katalysator en een turbo-
'eselmotor van 2500 cc.

Uitrusting
uitnS bovendien keuze uit twee
Tiot st'nSsniveaus, aangeduid
ver ♦ Ken GLX* Het dak is
hein rkt en biedt de mogelijk-
ve,V daarop 100 kilo lading tej^-oeren. Standaard zijn de da-
stringen en de beschermings-
Schu^ °P net vana^ de voorruit
per)

'n oplopende nieuw ontwor-

Wj: acr>terwielophanging is ge-
\Vg lgd in de geest van de'Sierra
gee°°n> waardoor de veerpoten
ti_J?.ruimte in het laadcomparti-
lan"'opeisen. Een andere be-
sche P lusPunt is de automati-
achtf> mveauregeling van de
po_ei"ste veerdempers. Deze
ladi

pt de koets - naar gelang den 8 -op de juiste hoogte.

SCor
s de andere verjongde

ccn Plo's. heeft ook de Wagon
Waar jewiJzigde neus gekregen,
ogen °°r de wagens wat slanker
gi^' Andere carrosseriewijzi-sen hebben de wagen een

wat gedistingeerder uiterlijk ge-
geven.

Notehout
Opvallend is het drastisch veran-
derde dashboard, dat een stuk
praktischer is geworden. Het in-
terieur is in alle versies met pa-
nelen in notehoutmotief uitge-
voerd. Als vanouds zijn alle

Scorpio's standaard voorzien
van ABS, nu bovendien de laat-
ste generatie Teves Mard 14
ABS, waarbij de conventionele
vacuümrembekrachtiging wordt
gekoppeld aan de elektronische
en hydraulische componenten
van de ABS. Dit maakt het sys-
teem minder ingewikkeld.
De goedkoopste Wagon kost

’ 53.470 (2.0ibenzine).
" De Ford Scorpio Wagon is afgeleid van de sedan, maar
vanaf de achterportieren is de carrosserie geheel nieuw
ontworpen. Foto: gpd

Gestrekte armen
De zit op het zachte en brede
tweetrapszadel is voor iemand
met een gemiddelde lichaam-
slengte niet om over naar huis te
schrijven. Je voelt al in stilstand
de zadelrand tegen de onderkant
van de rug drukken. Ook het
brede stuur staat voor het gevoel
erg ver van je af. Dat wordt dus
rijden met gestrekte armen.

Op voorhand is het dan ook al
wel duidelijk dat het bedienen
van een aantal schakelaars an-
ders zal gaan verlopen dan we
gewend zijn. Maar met een zit-
hoogte van slechts 730 mm ko-
men wat korter uitgevallenberij-
ders makkelijk met hun voeten
aan de grond.

Vanuit het zadel zien we een
goed afleesbare kilometerteller
met geïntegreerde dagteller. Op

een vierkant dashboardjekan al-
le andere informatie worden af-
gelezen. Een wegrijbeveiliging
op de zystandaard voorkomt on-
gelukken.

Bij uitstek geschikt voor mooi-weerrijders

Kawasaki EN 500
sportieve machine

DOOR RUUD VOS

Onder de nieuwe motorrijders bevindt zich een groot aan-
tal 'customisten'. Het zijn bij uitstek mooi-weerrijders die
'in' zijn voor een lekker ontspannen tochtje tijdens het
weekeinde. Ze verplaatsen zich het liefst op glimmende
tweewielers met verlengde voorvork, hoog stuur en als het
even kan een getrapt zadel. Wat wil je nog meer?

Bijvoorbeeld de Kawasaki EN
500. Die is al weer twee jaar op
de markt. Het is het een midden-
klassercustom die aan alle bo-
vengenoemde voorwaarden vol-
doet en waarnaar nog steeds veel
vraag bestaat. Reden genoeg om
de EN 500 alsnog eens aan de
tand te voelen en na te gaan of
ook aan het stuur van dit twee-
wielerspecimen gesleurd moet
worden om hem in bedwang te
kunnen houden.

Het motorische hart van de fraai
ogende Kawasaki EN 500 wordt
gevormd door het bekende GPz
500 blok dat bij meerdere Kawa-
saki-modellen wordt toegepast.
Het is een betrouwbare, sportief
presterende krachtbron die het
best tot zijn recht komt bij hoge-
re toerentallen. Het vloeistofge-
koelde achtklepsblok zet het
vermogen via een zesbak om in
snelheid.

Als eindtransmissie zien we dit
keer geencardan ofketting maar
een echte getande riem (in vak-
jargon:een belt). Deze kunststof-
overbrenging is onderhoudsarm,
hoeft niet gesteld te worden en
gaat erg lang mee. Het staat

- naar Amerikaans voor-
beeld - ook nog eens echt
'choppers'. Toch zitten 'beits' al
langer op Kawasaki's dan op
Amerikanen. Begin jaren tachtig
werden er al kleine kwartliter
'LTD-tjes' mee uitgerust.

Choke
Het starten verloopt bij koude enwarme motor probleemloos. In
koude toestand is gebruik van
een op de carburateurs aange-
brachte schuifchoke noodzake-
lijk. Die choke is onder het rij-
den op gevoel moeilijk terug te
vinden.
Het rijden met deze chopper is
een verhaal apart. Door de lage
zit, de gestrekte armen en de te
zachte enkelvoudige Uni-Trak
achterdemping, krijgt men een
onzeker gevoel wanneer bochten
'ingeknikt' moeten worden. Van
vloeiende lijnen is geen sprake.

Ook het remmen vergt gewen-
ning. De EN 500 wordt afgeremd
met een enkele hydraulische
schyfrem in het voorwiel. Die
vertraagt naar behoren en is
goed doseerbaar. Bij het terug-
brengen van snelhedenboven de
100 km/u is sprake voor een tor-
derende voorvork. Stevig rem-
men bij hogere snelheden leidt
onherroepelijk tot een wringend
voorwiel. Achter wordt een on-
opvallende maar te effectieve
trommelrem aangetroffen. Die
blokkeert bij het minste of ge-
ringste. Bovendien moet de
rechter rij laars door de plaatsing
van de voetsteunen een bijna on-
mogelijke knik maken om effec-
tiefkracht te kunnen uitoefenen
op het rempedaal.

Hoewel de EN voorzien is van
een soepel schakelende zesbak,
duikt hier opnieuw een pro-
bleem op: de linkerrijlaars (maat
42) voert door de plaatsing vande voetsteun constant oorlog
met het schakelpedaal. Dat
'pookje' zit dus gewoon in de
weg.

Ronduit hinderlijk is de zithou-
ding, die zich al na korte tijdbegint te wreken. Ook al gedraag
je je als een echte 'customist', na
een klein kwartiertje krijg je al
het gevoel dat je aan het stuur
moet gaan sleuren. Over de
rechtuitstabiliteit kunnen we
kort zyn: goed.

" Wie zich constant ergert aan een onmogelijke zit, te breed stuur en vreemde voetsteunen
moet dezeKawasaki EN 500 laten staan. Foto: gpd

Hybride
Een alternatief voor de elektri-
sche auto is een hybridevoertuig
met een economische en zeer
schone verbrandingsmotor, voor
langere ritten buiten de stad en
die tegelijkertijd de accu's op-
laadt voor het stadsgebruik op
elektriciteit. Of door middel van
een hete lucht-turbir^e, die de
elektrische stroom voor de ac-
cu's opwekt en zo indirect zorgt
voor de kracht van de aandrij-
ving.

Volvo heeft vooralsnog geen
plannen om elektrische auto's in
serie te produceren, onder meer
omdat de kosten nog veel te
hoog zijn. ERV is een stap verder
in het onderzoek op milieuge-
bied dat Volvo Car Production
verricht.

auto

DOOR HUUB MEIJER Het wachten is nog op doorbraak in accu-technologie

Volvo onderzoekt
elektro-aandrijving

:::Pe elektrische auto staat
vßomenteel volop in de
".belangstelling en maakteen wedergeboorte mee,
#iet in de laatste plaats
ijjjoor het toenemende mi-lieubewustzijn in de helejpereld en de op komst
pijnde strengere wetge-
ving. De eerste elektrischingedreven auto, goed

een top van meer
fan 100 km per uur, da-
vert uit 1899. De 'Jamais
'Contente' - nooit tevre-den - was een ontwerpvan Camille Jenatzky.

j^ider die noemer valt ook Vol-
les ontwikkelingswerk op het
«ebied van milieutechniek. De
£Weedse autoproducent heeft op°asis van de 480 een elektrische*}to ontwikkeld, ERV geheten
jJJectrical Research Vehicle).

*Jet is evenwel niet Volvo's eer-?** elektrische auto. Al in 1976
jjfeft het bedrijf twee kleine,
*tektrisch aangedreven stads-

gebouwd voor onder-
r^ksdoeleinden. Als energie-bron dienden conventionele"oodaccu's.

" De Volvo Electrical Research Vehicle

Schakellui
Hoewel het motorblok eigenlijk

te veel toeren maakt voor een
custom, kan er wel degelijk
'schakellui' mee gereden wor-
den. Wie de EN 500 in zn zesde
versnelling terug laat zakken tot
35 km/u, kan rustig gas geven.
De motor beschikt over voldoen-
de koppel om ook bij lagere toe-
rentallen op te kunnen trekken.
Bij eenrijstijl dieeigen is aan dat
van een customs, is een verbruik
van 4,9 liter ongelode superben-
zine per 100 kilometer mogelijk.
Daarmee is de EN 500 een cus-
tom die door een relatief grote
brandstoftank een vrij grote ac-
tieradius heeft.

Ook voor de EN 500 geldt het
bekende devies: niet zeuren
maar sleuren! Anders moet je er
gewoon niet aan beginnen. Wie
zich ergert aan bovengenoemde
'losse steekjes' begrijpt niet veel

van dezevorm van motorsport.

Ondanks deze relativering wordt
van 'ons' westerlingen een bizar-
re combinatie van lichaamsei-
genschappen gevraagd. Maar
toch: wie aan dergelijke voor-
waarden denkt te kunnen vol-
doen haalt met deze EN 500 een
custom in huis die aan een fraai
uiterüjk meer dan gemiddelde
prestaties weet te koppelen.

Passagiers zijn in dit geval de la-
chende derde. Die zitten echt
comfortabel op het grote zachte
tweetrapszadel met zachte rug-
gesteun en ze hebben veel been-
ruimte. Zodat de vraag gesteld
moet worden wie nu het beste af
is op deze motor: de bestuurder
of diens passagier(e)? Prys van
deze middenklasse 'customer'

’ 12.000.

Yue Loong
goedkoper

Het nieuweTaiwanese merk Yue
Loong, door de fa. Eurimpo in
Ridderkerk geïmporteerd, is met
onmiddellijke ingang vier- tot ze-
venduizend gulden goedkoper

geworden. Klanten die reeds een Yue Loong hebben aangeschaft
krygen het nu opgetreden prijsverschil terug.

Sinds februari worden door 23 dealers drie typen van deze midden
klasser op de markt gebracht. Eurimpo laat weten dat de opmerkeüj
ke prijsverlaging 'door de markt is afgedwongen. Met andere woor
den, de auto heeft tot nu toe niet kunnen wedijveren met de concur
rentie.

Het zou overigens gaan om een tijdelijke prijsverlaging. De goed
koopste Yue Loong 'Feeling' 1.6 LS kostte aanvankelijk circa 29.001
gulden. Dat is nu, inclusief ML-behandeling en rijklaar maken
24.995 gulden.
De duurdere 1.8LSX was fl 32.995 en wordt nu fl 27.995, vyfduizenc
gulden minder. Deze versie is voorzien van stuurbekrachtiging.

Het topmodel GTX is nu bijna zevenduizend gulden in prijs verlaagc
en kost thans op vijf gulden na 31 mille. Deze auto heeft behalvi
stuurbekrachtiging elektrisch bedienbare ramen en spiegels.

" De YueLoong Feeling probeert het met een lagere prijs.
Foto: GPD.

uitlaatjes
KOOLZAAD-OLIE is de
brandstof voor de auto van de
Groningse gedeputeerde voor
milieu en landbouw J.van
Dijk. Het is de eerste Neder-
landse auto die gaat rijden op
koolzaad-olie.
Van Dijk zal maandag offi-
cieel deze brandstof - ook
wel biodiesel genoemd -
gaan tanken bij het provincie-
huis in Groningen. Dan zullen
ook drie andere Groningse
bestuurders, onder wie voor-
zitter M. Calon van de Gro-
ninger Maatschappij van
Landbouw, overschakelen op
deze biodiesel. Dat heeft een
woordvoerder van de provin-
cie Groningen gisteren be-
kendgemaakt.
De bestuurders schakelen
over op biodiesel op uitnodi-
ging van Cebeco Handelsraad

die van plan is om in 1995 een
fabriek voor biodiesel in de
provincie Groningen te bou-
wen met een capaciteit van
150.000 ton. Momenteel wor-
den onderhandelingen ge-
voerd over subsidie voor een
dergelijke fabriek.

Volgens de woordvoerder van
de provincie Groningen is de
koolzaad-olie milieuvriende-
lijk en praktisch. De motor
van een diesel-auto hoeft er
niet voor aangepast te wor-
den. Een ander voordeel is
dat het gebruik van deze
brandstof nieuwe mogelijkhe-
den biedt voor de landbouw.
In plaats van granen zouden
boeren dan over kunnen gaan
op verbouw van koolzaad of
andere gewassen waaruit ook
biodiesel geperstkan worden.

f Umburgs dggb.od '
Vrijdag 22 mei 1992 "9
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DISCO-THEATER Hulß|
MAJESTIC EM3

Vanavond van 20.00 u. tot ??? W~^ QmmLm
HOUSE Hm_T|H

Zondag
Zaterdag D j. Henri W\JA19.00-02.00 u. 16.00-02.00 u. "\ '

I CONCERT I

JE wÊÊËËr V^mmmW

maandag 22 juni
RODAHAL

KERKRADE
Entree: voorverkoop ’ 45,-
-(excl. voorverkoopkosten)

avondkassa f 50,-
Entfeekaarten verkrijgbaar bij:

VVV Wijngrachttheater,
Kerkrade

alle VVV-bespreekburo's
Satisfaction

Oranje Nassaustraat 29
Heerten

Voor meer informatie
045-454141

A DT TC1FNCF vanavondla uiLiu^ii NEW FOUR
%to________d_*_»Ë3i Hrtfcr DE w'^lÉm n SELECT,E

Een begrip in Limburg. THE CLASSICS

*Jï fffT^J^Sm\ X^ 'N.gMlw.^2-

'T' *m4mmW ï f /VV^^BB HT 1 7 __fIH
***** f Üii_^___»\. vß§2 »Sg]/_@iS_3_^^^__^___B^;V Jgffi&

;-*!;>■'

_>__&& ■..,■■ V ""'"'
■'■ _.---~"'~~"""

BENT U ER OOK ZO ÉÉN DIE
'T VERKEER MET ÉÉN VINGER REGELT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.

- HS-THEATERS - CELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. Q4S - 71 30 30

jAfff FHJffHtffWrW-fffTTlTlTfl
_D 5» rTIirOTCDC IK.I 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.
MgC J IntnltriJ IIN I Dat isHS, de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.

fj"£* f ZELDEN VVAS^p-M-B-a-a-M-WI
L— J.CB Vernietiging dreigtvoor het I EEN FILM 20 I S AflKw Aamazonewoud en zn Indianen! J AKTllPci I fW

I: THE FIELDS OFTHE LORD _^^jK\.
■: : metTorn Berenger, Aidan Quinn, John üthgow e.a. ,jfl ___P \
■ : dagelijks: 14.30 en 20.30 uur wf^_^B ___Pv^v

" \ Spanning krijgt een nieuwe dimensie! »_r __| PWPk
E metMickJagger, Emilio Estevez, Anthony Hopkins nfc ______»- At■3 dagelijks: 14.15, 1900en 21.15uur ______■S zaterdag en zondag óók: 16 30 uur TW\ ■

~Er_j De film die je stoutse verwachtingen overtreft Ü—ï_|
JÜfJ basic instinct \z\\

met Michael Douglas en Sharon Stone _KT3Bm3*^«l■ dagelijks 14.00, 18.45en 21 30 uur K-f-^V^^VJBfï zaterdag en zondag óók: 16 30 uur _____j__________P___________l
J^jë^l ____T7^3P3^^i^i^^^^^^^^bl

M^pStt. Die ene met die staart is de baas ___P9^!vW_i
Ü Bi BEETHOVEN __^*?fr g =jV^3_fl K Hll wordt je grootste vriend ■■■_»_________■■»

V dageli|ks: 14 30, 18.30 en 21.00 uur MJÊinZLtZJ^JfAAWM■WK^T zaterdag en zondag óók: 16.45 uur F» ’ *_/____/__ T/A A*-*!lv{ "f^i «fl KIX EsJ Om de denkwijze van een crimineel MKlfl
te leren kennen moet zij doordringen ft^^JJW K F^^SJfeli tot de wereld van een psychopaat: —«bib^ nMIL fWM

: r^H THESILENCEOFTHELAMBS r] 7"■ TÉCJ met Jody Foster, Anthony Hopkins en Scott Glenn »^P Bk _J 9
■ __ffll__l" dagelijks: 1830 en 21 00 uur __F]/__i
" 43sE vrijdag, maandag en dinsdag óók: 14 30 uur WTmm\m\ ~-+Tm
" *feit " * e/«ê"w"» SS SS^fl __fe_SS
: "jt£t De WALT DISNEYklassieker " '""vangt J Alex Furlong stierf vandaag.
■_ U2jJ SNEEUWWITJE J 19faf/'s " Achttien jaar later

W JI'I^LT: S^Waat " rent/.«./oor enteren.C^~K EN DE 7 DWERGEN ;..
■w Nederlands gesproken en gezongen l~Kt t l/ilLfl2ö zaterdag en zondag: 14.30 en 16.30 uur I

drive-in-bioskoop

fiüTOKINO
LANDGRAAF
Vr. Za. 22 en 0.15 uur.

Zondag 22 uur.

STEVE DIANE
MARTIN KEATON

MARTIN
SHORT

Father of

the Bride
Let op de gewijzigde

aanvangstijden!!!

Tel. 045-312510 V> Si SUNPLEIN

Vanavond

The Spikes
Donderdag 28 mei (Hemelvaart)

Splash
Vrijdag 5 juni

Grote House Party
Turn up the bass

Voorverkoop alhier
Vrijdag, zaterdag, zondag geopend

■ " Mis
__.<* a;

" 9en.
Dancing HOUSMANS Montfort SL|
ZATERDAG 23 mei TT/E WALL * J

HEMELVAARTSDAG GAME JutL. — K> 2Jeran

Bongerd 5, Spaubeek. /■

2 wmm\ f ___■_, Sk. / mm» w ~;!_2r>s E2 «mi ■____■ mm { 1
HL A*_. * _>#B>lül^M^MgJiiilirwiNii] .umi»- l?

AANSTAANDE ZONDAG :KARAQKE

jft? lEDERE ZONDAGMIDDAG GEOPEND VANAF 14.00 UUR #i
Open : Vrij - Zat - Zon i

I Burg» Jansienstraot 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379?!

► vte* Discotheek G-l-M-M-l-X
nBK' Zaterdag 23 mei: STAKE OUT► IIBBL Zaterdag 6 juni: FELIX THE CAT

G"I M " M " Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag topamusement _>

iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiuiiimiii'iiiiii'iiii

Dancing
Gorissen

BRUNSSUM
Zaterdag 23 mei
DANSEN met

Apollo trio
iiiiiiiiiiiiiiiiiiin,hui,,l,ll,l,iiuiMiiiiii

" SO.24.MAI*AACHEN "" ALTSTADTMARKT "/Juïl/?PrlW"l«i"n"lm'Kl»"1 _
O"HÜ_BÖKjln(o:v24l/<7"'8686 "
IIIUIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIiIIIIIIIIIIIIII

DE SMIÜ
Reymerstok

Zaterdag 23 mei

DISCO
De Smiddetoppe

voor de zaterdag
Dorpsstr. 92, tel.: 04457-1321

W y Heerlen Raamteater: Pak 'cm Stanzi! geannu- Heerlen Rotterdams Philharmonisch Orkest 0.1.v.
S leerd! Eri Klasi solist: Nikolai Lugansky, piano.

J_^É_ÉIL. Kerkrade St. Volkstoneel Kerkrade: Ze krieje ós - '■ —"
jto^ durchoes nit kling Kerkrade Edwin Rutten, Henk Alkema & Limburgs

pM6t)«a|k _________________________r_FTTWTYHSTVTT^M Symponie Orkest: De Kinderman. Fami-
>'3 ff^mm^m^/^^i^s^m\mmm\ lieconcert -19.00 u.

ÊÈ/f ./Jr \ Heerlen Limburgs Syphonie Orkest m.m.v. John _______________________________________________________________^________________________É
Bröcheler(SßCA-voorst.)ultverkochtl

| zL ÈÊt Heerlen The Lover, toneelstuk van Harold Pinter - Kerkrade Ensemble'BB
JÖSfe. É^**** »■ 20.30 u. (Kleine zaal) __________________________—-—«-————i—-i^____________________i

Vr9 Kerkrade St. Volkstoneel Kerkrade: Ze krieje ós HL__l_il__l£__Ü_l£_UElïi£l_____
■ 1 V mmmmmmmmmmmmm^Sm^Ft^^WrfSmmmmmmmmmmmm Heerlen Revue Revue! uitverkocht!

___*"* !_____■ £4__t_Uaüa!iikli__Lsfl ____________________________HB___a«^i^i^_^_Ha««(^_______________________l

l#i, Heerlen Conservatorium Harmonie Orkest 0.1.v. J»J22____iS_____________l__]____i t^
H BV sÉÉ*. Set Pijpers Heerlen Revue Revue! uitverkocht!

W ■ Kerkrade St. VolkstoneelKerkrade: Ze krieje ós __^^_^^

Am il W durchoes nit kling

J^mtf^Ê W J-" Kerkrade Gunnar Idemstam, orgelconcert-19.30 u. Heerlen Introdans. Graham Lustig: George s day
.j^jgj yi f (Abdijkerk Rolduc) out; philip Taylor: Haunted Passages;

-:-"M W K^ ____*^__r ?r* "% ,jaaßiii^H ___R!Ü^T»TTëffTj_nT3B Jean-Christophe Maillot: Lueur d'amour;

W WÊBmmW "'-
m^Jtiim^SMmmmmmmmmmmmmmmm Ed Wubbe: De dood en het meisje

*|| Wf Wi WW f ■ Heerlen VanDijck, Turbiasz & Dehollander: We _______________________________!Wf y l__|____r liegen, naar de dialogen van Plato (toneel ___■___________! K'7-Tinï7TëïWn!jJjßf y& op toneel) mmm^^^Ê^tgmmm^^mmummmmum^m^
jijf ▼ mh^b _____TT_aT7CTtTTc"n7TPT?H Kerkrade Promconcert. M.m.v. Metropole Orkest,

AiiSMiM^aaS^yLllSfl^H^HH Limburgs Symphonie Orkest, dirigent:
H $ft Heerlen Limburgs Toneel Sittard: De Palestijnse, Fernand Terby. Solisten: Gerard Joling,

Hl van Joshua Sobol; regie: Jos Prop (toneel zang - JanVayn'e, piano - Miranda van
11: ""TL- vrijdag op toneel) Kralingen, sopraan - Gil Sharon, viool -■ W^^„*mnw»^i^~»* BiiMKmzSEEEHHH 2015u(Rodahal)

edwin Hutten met het ""'" » & mei in Kernr-M HHl^BUiai^UAUd^i^i^i^ __________
"""'" ,n Heerlen en zaïeriw» Heerlen Edwin Rutten, Henk Alkema & Limburgs ___^^ï?Tll7l W
Y„ „„ „ur SymphonieOrkest: De Kinderman. Fami- ■^■iÉ,,ily,É*-*É"^^~r■ 19 <*"""■ ■' lieconcert-19.00 u. Kerkrade Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide

I ' i \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

I \V Wij zien ü graag in de schouwburg]
LV| --*BBr3|| —-sss: II *nS2B

LJ' tel kassa: 045-716607 *^^ tel kassa: 045-454141 | |
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Duitsland 1
"^"Ös a9esschau.

L Der Denver-Clan (Dynasty).
jir soapserie. Afl.: Hart am Ab-

Ij. "" Let's move. Fitness.
"^'to a9esschau.jj D«e Spuren der Söhne Noahs.

jj.0-Afl.l: De oude wierookroute.
iTHundert Meisterwerke. BliekO^elft, van Johannes Vermeer.

Sy Tagesschau.
_~'* Music-Box. Compilatie uit Ver-iSJen Sic Spass? (5).[S Auf der Couch. Show. Herh.
Mo £ersoverzicht

nr Tagesschau.
4? ARD-Mittagsmagazin

Wirtschafts-Telegramm.
to a9esschau.

Ljq *" Sesamstrasse.
jg Kephallinia. Documentaire over~ 9evaren van het massatoerisme
ija

r het nog ongerepte eilandKefalli-
"lsn de loniscne Zee-
!jq Tagesschau.

?orothea und die Uhr-
den aP'. was machst Du eigentlich
■40 9rtnzen Tag? Vandaa9: Stefan.
r 6nf °"e Hexe. Oostduitse avontu-
?oo "__ uit 1990 van Günter Meyer...■[: Punkt 5 - Landerreport.
>,js Tagesschau.
'"30 u'e' Damem vom Grill, serie.
1.4- und Heute. Actualiteiten.
""OO Hast Du Worte-
l.u }T) Tagesschau.
His e Freitagspremiere: In der
ta ,e der Nacht: Willkommen in Spar-
«|Jj[|. the heat of the night). Am.
'491 t van David Hemmings.
I.sq Jagesthemen-Telegramm.
6in Qott und dieWelt: Arm, alt und
Jiarw!11- Vandaag over ouderen in fi-

Tle Problemen.
.&or

,
r
Ta9esthemen. Met Bericht uit

"O ir\Mr * °) Golden girls. Amerikaan-J.j^edyserie. Afl.: Vendetta.
P-^schau.

tvv 6 2wischen zwei Weiten (Be-
laLn -Wo worlds). Am. speelfilm uit

JOnp_,,Van Edward A. Blatt, naar een
2-40 istuk van Sutton Vane*'n.4S 'a9esschau.
Se^T-SO Z.E.N. Musik auf Stras-
*\ (L nd Platzen; Maximilian Herzogyern: Oberlander Tanze.

TV FILMS VIDEO
RTL4
SergeRa°e to the Yankee Zephyr.

Sirs met goede en schurken
■^n s e^ le voornemens proberen

vr uit een 'n zee neerge-
|J igJl^tuigwrak te redden. Regie

6ri W Van David Hemmings, met
anl, Leslie Arm Warren.

n

Duitsland 2
?ar(jn one touch of Venus. AvaN©w yr als Venusbeeld in een
S6n orkse etalage. Ze komt tot
'"er v6ri'anneer etaleur Robert Wal-
N6r rï, e,d wordt- Met veel muziek,
96rr,a .V!eer van Kurt Weill. In 1948«*Kt door William Seiter.IV

Duitsland 1
*v°ntuYi Hexe' Kinder,ilm °ver deSsie rt" van een Jongen en een
[ijk v' aie verdwaald raken in het
6r Mcv, 66n heks* Regie van Gun-cver. uit 1991

RTL plus
(iQ^'y Plot- Laatste Hitch-

St6 r 6)' 's bepaald niet zijn
6vrouw°!llmeli9 P|ot rond oude

Ss^*w die haar stiefdochter in

haar testament wil bedenken, maar
te maken krijgt met ontvoerdersduo
Karen Black en Bruce Dern.

" Jean Gabin en Sophia Loren in 'Verdict. (RTL4- 22.05
uur).

RTL4
22.05 Verdict. Mooie rolbezetting
(Jean Gabin tegenover Sophia Lo-
ren) in tegenvallende film. Zoon
van mafioso wordt door weduwe
naar Frankrijk gestuurd voor een
degelijke opvoeding, maar pleegt
daar een crime passionel. Moeders

probeert nu de rechter met alle
middelen te beïnvloeden. Regie in
1974 van Andre Cayatte.

Nederland 2
Tros
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

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

Ockels. Populair-wetenschappelijk
magazine. Vandaag: In hoeverre is
de mens in staat dierentaal te begrij-
pen.

19.13 TVDokter. Medische tips. Herh.
19.14 Eigen baas. Informatief spel-

programma.
19.50 America funniest home vi-

deo's. Amateur-opnamen gepresen-
teerd door Bob Saget.

20.18 Het nationaal beveilingsspel.
Informatief spelprogramma rond be-
veiliging. Dit programma informeert
de kijker over de verschillende moge-
lijkheden om onroerend goed te be-
veiligen. De kijker speelt een actieve
rol in dit programma. Van hem/haar
wordt verwacht dat hij of zij een uur
een oplettende beveiligingsbeambte
is en een aantal voorgelegde proble-
men oplost. Voor de meest alerte kij-
kers valt er een prachtig prijzenpak-
ket te winnen.

21.23 TV Dokter. Medische tips.
21.24 Allo allo. Engelse comedyserie.

René en zijn vrienden verkleden zich
als Spaanse dansers om gevechts-
materiaal uit het kasteel te krijgen.

21.59 In the heat of the night. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Bubba en Christi-
ne. Bubba's liefde voor zijn oude
schoolvriendinChristine laait weer op
als ze zich in Sparta vestigt. Dan
wordt ze van moord verdacht.

22.48 TROS hollywood boulevard.
Magazine over film, video en televi-
sie. Presentatie: Tineke Verburg.

23.21 Weekendspeelfilm: Stand alo-
ne. Amerikaanse actiefilm uit 1986
van Alan Beattie. Met: Charles Dur-
ning, Pam Crier, James Keach, e.a.
Oorlogsveteraan Louis Thibido is ge-
tuige van een moord en wordt opge-
roepen in de rechtszaal te verschij-
nen. Hij is vastbesloten zijn plicht te
doen, ondanks de bedreigingen van
een drugsbende.

00.54-00.59 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland1.
13.45 Nachbarn. Magazine voor bui-

tenlanders en Duitsers.
14.30 Venus macht Seitensprünge

(One touch of Venus). Am. speelfilm
uit 1948 van William A. Seiter. De
winkelketen-eigenaar Savory koopt
de marmeren Venus van Anatolië. De
etaleur Eddie Hatch krijgt de op-
dracht het beeld voor de onthulling
klaar te maken.

15.40 ""Grün und bunt. Tuiniertips.
16.00 Heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

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

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal. Regionaal

magazine.
17.50 Die Simpsons. Tekenfilmserie.
18.25 Die Simpons. Amerikaanse te-

kenfilmserie. Afl.: Die Erbschaft. Opa
Simpson erft van zijn vriendin
100.000 dollar, maar weet van ver-
driet niet wat hij ermee moet begin-
nen. Aansl. Programma-overzicht.

19.00 Heute.
19.20 Felix und zweimal Kuckuck.

Serie. Afl.7: lm siebenten Himmel.
20.15 (T) Derrick. Duitse misdaadse-

rie. Afl.: Der stille Mord. Na een feest-
je wordt Linda Maurus in de Isar
gevonden, verkracht en daarna ver-
moord. Voor Derrick zijn haar colle-
ga's Dowald, Hahne en Weber
hoogst verdacht.

21.15 Die Reportage: Wie aus Rake-
ten Spaten werden documentaire
over de ommezwaai van de Russi-
sche wapen-industrie.

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

sketches. Gasten o.a. Klaus Haven-
stein, Elisabeth Wiedemann en Horst
Niendorf.

22.40 Die Sport-Reportage. Sport-
progr. met o.a. DFB-Beker finale van-
uit Berlijn en Tennis team world cup.

23.10 Ailein gegen die Mafia (La pio-
vra). Italiaanse misdaadserie. Af1.20.

00.40 Heute.
00.45-02.15 Mem Freund, der

Frauenheld (L'ami de Vincent), Fran-
se film van Pierre Granier-Deferre.

Super Channel
23.00 Love affair. Schitterende rol-
len van Irene Dunne en Charles
Boyer als een stel dat tijdens een
bootreisje verliefd wordt en een-
maal aan wal de relatie wil voort-
zetten. Dat blijkt lastig. In 1939
gemaakt door Leo McCarey.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-09.30 Huisje boompje/beestje.
10.00 (T) Nieuws uit de natuur.
10.30 Skoalle-tv: Sybe Satellyt & Co.
11.00-11.30 (T) Schooltv-weekjour-

naal, af1.30.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (T) Jeugdjournaal.
18.40 (T) Het klokhuis.
19.00 Tentoonstelling 'pop & adver-
tising'. Reportage over deze ten-
toonstelling, van 22 mei t/m 30 au-
gustus, in het museum van Bommel-
Van Dam in Venlo. Hierin staat 'Pop
Art' dan centraal. Het museum is als
het ware omgetoverd in een soort su-
permarkt waar met een echt winkel-
wagentje gewinkeld kan worden. De
produkten staan er allemaal in schap-
pen uitgestald. De volgende onder-
werpen komen o.a. op de tentoon-
stelling aan bod: Advertentie van
Campbell; pop art-werken van Andy
Warhol; advertenties van Campbell
waarin duidelijk het belang van de
tussenkomst van Warhol is te ontdek-
ken; produkten die Campbell gebrui-
ken als 'ikoon' van de popcultuur en
die daarmee de opleving van Pop Art
aanduiden.

19.25 Turquoise. Documentaire serie
over de oorsprong van de Turkse cul-
tuur. Vandaag: Mongolië.

19.55 Uitzending politieke partijen:
20.00 "" Journaal.
20.25 Internationaal Franz Liszt pia-

noconcours, finale live.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Achtergrondinforma-

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

president.
23.10 Internationaal Franz Liszt pia-

noconcours, vervolg.
00.00-00.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Herh.
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 RTL4Groente- en fruittip.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Hitbingo. Herh.
11.50 Teletext.
12.40 Treasure to the Yankee Ze-
phyr. Amerikaanse speelfilm uit
1983. Regie: David Hemmings. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog komt
een DC-3 van de Amerikaanse mari-
ne, met aan boord 50.000.000 dollar,
tussen Nieuw Guinea en Nieuw-Zee-
land in zee terecht. Alle zoekacties
van het leger leveren niets op.

14.10 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

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

Am. soap rond twee families.
15.55 Telekids. Kinderprogramma.

Met om 16.15 My two dad's. Afl.:
Whose night is it anyway? Michael en
Joey komen erachter dat ze beiden
op dezelfde avond een afspraak heb-
ben gemaakt. Geen van beiden wil
hun afspraak echter afzeggen.

16.40 Liefde op het eerste gezicht.
17.25 Wie is wie. Spel. Herh.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: taboe. Telefoonspel.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air. Serie.
21.35 Nurses. Am. comedyserie.
22.05 Verdict. Frans/ltal. speelfilm.
23.45 Laatste nieuws.
00.00 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
00.25 The Oprah Winfrey Show.
01.10 De draagmoeder. Herh.
01.35 Treasure to the Yankee Ze-

phyr. Am. speelfilm. Herh.
03.05 Teletext.

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. 09.10
Schooltv. 09.40 Cursus natuurkunde.
10.10 Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48
Progr.-overz. 12.00 Tennis: ATP WK
voor teams. 17.00 Schooltv. 17.30 Cur-
sus biologie. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 (T) Die Herren des Strandes,
jeugdserie. 18.25Kai Life. 18.57 Progr.
-overz. 19.00 Aktuelle Stunde met om
1945 Raamprogr. 20.00 Ruhrfestspie-
le. Reportage over het nieuwe gezicht
van dit theaterfestival. 20.45 Portret
van de Duitse verzetsstrijder Ludwig
Beek, die in 1944 de aanslag op Hitler
pleegde. 21.30 West 3 aktuell. 21.45
ZAK. Weekoverzicht. 22.30 Vrouwen-
magazine. 23.15 Politisches Feature:
Reportage over criminaliteit in Barcelo-
na. 00.00Laatste nws. Aansl. Linie K.

Duitsland 3 SWF
08.15 Wer rastet - der rostet. 08.30
Cursus biologie. 09.00 Schooltv. 10.40
Non-Stop-Fernsehen. 11.00 This
week. 11.15Actualités. 11.30Schooltv.
12.00Tennis: ATP-WK voor teams. Li-
ve. 17.00 Cursus biologie. 17.30 Jim
Knopf und die wilde 13. 17.59 Fury.
Serie. 18.24 Zoo-Olympics: Hürdenlauf
der Schafe. 18.26 Das Sandmannc-
hen. 18.30 Das Südwest-Journal.
19.00 Hallo, wie geht's? Vandaag:
Stress. 19.15 Vakantiemagazine.
20.00 Lindenstrasse. Serie. 20.30
Grüss' mir die Frauen von der Bauch-
tanzgruppe; Ohne Moos bald nichts
mehr los im Haus Felsenkeller? Repor-
tage over een met sluiting bedreigd
sociaal-cultureel centrum. 21.00 Jour-
naal. 21.15 Menschen unter uns:
Traurn Frau. Portret van een transsek-
sueel. 22.15 Harald und Eddi. Sket-
ches. 22.45 Cocktail für eine Leiche
(Rope). Amerikaanse speelfilm uit
1948 van Alfred Hitchcock. Met: James
Stewart, John Dall, Farley Granger e.a.
Twee homofiele studenten vermoorden
een medestudent. Zij besluiten hun
professor bepaalde aanwijzingente ge-
ven om te kijken of hij zo slim is om
hun daad te kunnen bewijzen. 00.00
Aktuell. 00.02 Die 50 Besten. Duitse vi-
deokunst-prijs 1992. 00.22 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

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

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

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

cus Welby M.D.), Amerikaanse serie.
Afl.: Kidner des Lichts.

11.10 Lassie (New Lassie). Am. serie.
Afl.: Versuchskaninchen.

11.35 Tic tac toe. Spelprogramma.
12.00 Familiendueli. Spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig. Middagmagazi-

ne.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Al wird Unternehmer.

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

ding light), Amerikaanse serie.
14.55 Der Chef (Ironside), serie.
15.45 CHiPs. Amer. serie. Herh.
16.40 Riskant Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Glück am Drücker. Spelpro-

gramma.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Explosiv - Das Magazin. Pre-

sentatie: Barbara Eligmann.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

serie. Afl. 10.
20.15 Familiengrab (Family plot).

Amerikaanse thriller uit 1975 van Al-
fred Hitchcock. Met: Karen Black,, Bruce Dern, Barbara Harris, e.a.

22.20 Zwölf Schwedinnen in Afrika.
Frans-Duits-Spaanse softsexfilm uit
1981 van Max Pecas. Met: Xavier
Lepetit, Philippe Klebert e.a.

23.55 Tutti frutti. Erotische spelshow.
00.50 Mitternachtsstrip.
00.55 TAG - Das Killerspiel (TAG -

the assassination game). Amerikaan-
se thriller uit 1985 van Nick Castle.
Met: Linda Hamilton, Robert Carradi-
ne, Bruce Abbott, e.a. Herh.

02.30 Familiengrab (Family plot).
Amerikaanse thriller uit 1975 van Al-
fred Hitchcock. Met: Karen Black,
Bruce Dern, Barbara Harris, e.a.
Herh.

04.30 Autosport. Formule 1 races om
de Grote Prijs van San Marino. Com-
mentaar: Willy Knupp.

" Harald Juhnke. (Duits-
land 2-22.15 uur).

BBC1
23.20 From the hip. Judd Nelson
als cynische carrièreadvocaat te-
genover briljante moordenaar John
Hurt in aardig rechtbankdrama van
Bob Clark. Ook met Elizabeth Per-
kins. Uit 1987.

Nederland 2
23.21 Stand alone. Niet te beste
film over oorlogsveteraan die voor
de rechtbank moet getuigen in een
moordzaak. Hij wordt vanzelfspre-
kend bedreigd. Regie in 1986 van
Alan Beattie, met Charles Durning,
Pam Grier, JamesKeach.

Duitsland 1
23.50 Between two worlds. Merk-
waardige, droomachtige film van
Edward Blatt uit 1944. Oostenrijkse
emigrant wil samen met zijn vrouw
zelfmoord plegen in Britse haven-
stad. Ze komen op een schip te-
recht vol met slachtoffers van een
bomaanval. Het lijkt alsof ze op
weg zijn naar het hiernamaals. Met
John Garfield, Paul Heinreid.

Duitsland 2
0.45 L'ami de Vincent. Formidabele
rolbezetting in film over een trom-
pettist die samen met zijn dirigent
uitzoekt welke vroegere geliefde
hem nu het leven zuur maakt. Met
Jean Rochefort, Philippe Noiret,
Jane Birkin, Marie Dubois, Anna
Karma, Francoise Fabian. Regie in
1983 van Pierre Granier-Deferre.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
TJ3.12 Nieuws voor doven en

f?"thorenden.f? *" Journaal.Jj Tekenfilmfestival.
I^fn Service salon. Gevarieerd
j^gprogramma. Presentatie o.a.JDn de Groot.

+VJ>at*er Lew'S- Amerikaanse se-. Miss Musso wordt door een grap
—J^aap gezet, maar Parker is niet

die de grap uithaalde. Hij» concurrentie van een nieuweWng.
Boggle, woordspel.

* Paperclip's songtekst. Uitslag
<te songtekstwedstrijd met o.a.
Scène, Rowan Heize en Margriet

"TlO >'o vader zo zoon. Quiz met_, 'f T<l van den Berg. Panel: Marlous
r^-ma, Marga Bult en Wim Bos-"So-V Cosbyshow. Amerikaanse co-
rpserie. Herh. Ondanks het ver-JP van vader, gaat Vanessa toch
jj" een thriller. Natuurlijk kan ze»rrna niet slapen, en dus pa en ma

ïj? (S+T) Journaal.1? (T) Rondom tien. Thematisch
lE^Pfogramma. Vandaag: Oud is
ft c.en'< bochel praat darover met
r". 50- en 60-plussers..
If Cheers. Amerikaanse comedy-e- Woody neemt een nachtbaan-j|Laan als grafdelver om de verlo-Iwing voor Kelly te kunnen beta-

K °e stoel over zee. Rik Felder-T Pfaat met opmerkelijke mensen
Pj-'Uracao.J Dokument: De ontkenning, por-■ van een vrouw die leidt aan het
r-jyoudige Persoonlijkheids Syn-

Jj. The commish. Amerikaanse''"eserie. Afl.: Schuldgevoelens.
rnt Stan Kelly heeft grote psychi-
r e Problemen omdat hij een jonge
jg" heeft neergeschoten.

Miniatuur. Gedramatiseerd ver-
!*' rond verlies of winst.

' *-00.19 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltv: 14.30 Wereld-

oriëntatie: Van klein naar groot. 15.00
Verkeersopvoeding: Kampioenen
van het veilig verkeer.

17.30 Er was eens Amerika. (II était
une fois les Amériques), 26-delige
Franse tekenfilmserie.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 142.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos
18.35 TV 1 - Top 30. De 30 best ver-

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

sche serie. Af1.854.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport. Aansl. Me-

dedeling van de Vlaamse regering.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie. Af1.33: Speelgoed.
20.25 Baraka. Spelprogramma waarin

drie teams om een wereldreis spelen.
Gasten: Margriet Hermans, 10 CC en
de Gitano Boys.

21.40 Matlock. Am. serie met Andy
Griffith e.a. Afl.: Het slachtoffer.

22.25 Kijk uit! Verkeerstip. Vandaag:
Fiets veilig-actie '92. Aansl.Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De vermiste broer (Kiss me

and die). Engelse thriller van John Si-
chel.

00.00 Coda. Hedwig Speliers leest
voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica, 10-deli-

ge serie. Afl. 10: Vectorvelden en hy-
drodynamica.

19.30 Het Capitool (Capitol). Ameri-
kaanse serie. Af1.411.

19.53-23.30 Koningin Elisabethwed-
strijd 1992 voor zang. Rechtstreek-
se reportage vanuit het Paleis voor
Schone Kunsten. Finaleronde met
vier van de 12 laureaten, die ieder
een orkestlied, een oratoriumaria en
twee opera-aria's zingen, begeleid
door het Orkest van de Munt 0.1.v.
Mare Soustrot.

SAT1
05.30 Regional-Report. 06.00 Guten
Morgen mit SAT 1. Ontbijt-tv. 08.30
Bezaubernde Jeannie. 09.00 Nieuws.
09.05 Rückkehr nach Eden. 10.00 Die
Verschwörer - lm Namen der Gerech-
tigkeit. 10.55 Ulrich Meyer: Einspruch.
11.55 Glücksrad. Aansl. Tekenfilm.
12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-Bör-
se. Met Nieuws. 13.35 Unter der Son-
ne Kaliforniens (Knots landing), Am.
serie. Afl.: Ein teuflischer Plan; Drama-
tische Wende. 14.30 Bezaubernde
Jeannie (I dream of Jeannie). Am. co-
medyserie. Afl.: Der neue Psychiater.
Aansl. Nieuws. (VPS 15.00) 15.05 Fal-
con Crest. Am. serie. Afl.: Die Vergel-
tung. 16.00 Cagney & Lacey. Am.
misdaadserie. Afl.: Vorwürfe. Aansl.
Nieuws. (VPS 17.00) 17.05 Geh aufs
Ganze! Spelpr. 17.45 Regionale progr.
18.15 Bingo. Spelprogr. 18.45 Nieuws.
19.20 Glücksrad. Spelprogr. Aansl.
Weerbericht. (VPS 20.05) 20.15 Das
fliegende Auge (Blue thunder). Am.
speelfilm uit 1982. 22.15 Die Schlacht
an der Neretva (Bitka na Neretvi),
Duits/Joegoslavisch/ltal. speelfilm.
00.40 Nieuws. 00.50 Die heisse Blon-
de. Italiaanse erotische speelfilm uit
1984 van Mario Siciliano. 02.10 Pro-
gramma-overzicht.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 HetGebouw
met om 7.07 Afdeling nieuws (7.30
Nws). 8.30 De tafel van NL. 9.30
Het antiquariaat/De reddeloze re-
portage. 10.05 Standplaats Tanza-
nia. 11.05 De documentaire. 12.05
Afdeling nieuws. (12.30 Nws.)
12.34 Informatie voor de vissers.
12.55 Mededelingen t.b.v land- en

tuinbouw. 13.10NCRV's hier en nu
(13.45Kerk vandaag). 16.05VARA
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws).
Elk heeluur nws. 20.04 NCRV-Bul-
letin. 21.04 NCRV-Vrijdag-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
Elk heel uur nws. 7.04 KRO's ont-
bijtshow, met om 8.30 Postbus
900. 8.50 Het levende woord. 9.04
Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900.
12.04 Alleen op vrijdag. 14.04 Ra-
tel plus. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. Elk heel uur nws. 18.04 Ge-
sprek met de minister-president.
18.09 Opium radio. 20.30 Hersen-
gymnastiek. 21.04 Met mij valt te
praten... 22.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Ook goeie-
morgen. 9.04 Goud van oud. 12.04
Van Diepen draait door. 15.04De
top 40. Elk heel uur nws. 18.04 De
avondspits. 19.04 Staverman en

Van Inkel. 22.04-24.00 Countdown
café.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert 1. 8.00 Nws. 8.04 Vroeg och-
tendconcert 2. 9.00 Bernius diri-
geert Bach. 9.40 Bela Bartok.
10.45Het internationale concertcir-

cuit: Pianomuziek. 12.30 Jazz op
vier-concert. 13.00 Nws. 13.04
Operette. 14.00 Orgelbespeling.
14.30 Songs ol praise. 15.00Klein
bestek. Rotterdams Filharm Ork.
15.45 Uit de schat der eeuwen.
16.15 Crème du baroque. 17.00
De psalmen. 17.20 Concertante.
18.00 Nws. 18.04 Muziekjournaal.
1900 Uit het muziekarchief. Danzi
Kwintet (2). 20.00 Nws. 20.02
Franz Lisztconcours 1992 met het
Radio Symf. Ork. ca23.15-24.00
Supplement.

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.
RVU: 9.30 Beter een goede buur.
10.00 In gesprek. 10.55 Vrijzinnig
vizier. 11.00 Een leven lang. 12.00
Nws. RVU: 12.05 Toegift. 12.15
Hobbyvitaminen. 13.00 Nws. 13.10
Het Gebouw met om 13.10 Het in-
terview; 14.00 Het onderzoek;
14.30De ontmoeting; 16.36Welin-
gelichte kringen. 17.35 Postbus 51

radio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Paulus de boskabou-
ter. PP: 18.20 Uitzending van het
GPV. 18.30 Homonos. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 De bijbel open. 20.55 België
totaal. 21.05 Schoolagenda. 21.20
Zicht op Israël. 21.40-22.00 Theo-
logische verkenningen.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nws. 13.35
L'ile. 15.00 En toutes lettres: De l'écrit
a l'écran. 15.50 Autant savoir. Van-
daag: De post. 16.15 Clips a la une.
16.45 Nouba nouba. 17.35 Supercop-
ter (Airwolf). 18.30 Mariés, deux en-
fants. 19.00 Ce soir. 19.30 Joum.
20.05 Autant savoir. Vandaag: Ge-
neeskundige planten. 20.35 Noyade
interdite. Frans-lt. misdaadfilm. 22.15
Grand écran. 23.05 Laatste nws.
23.25-23.30 Bourse.

België/Télé 21
16.00 Un seul monde: Documentaire
over de milieu-conferentie. 16.50 Por-
tret van de klassieke zanger Ruggero
Raimondi. 17.40 Nouba nouba. 18.30
Ecplo. 19.00 Radio 21. 19.30 Journ.
20.00 4 journalisten uit ontwikkelings-
landen geven commentaar op beelden
uit die landen. 21.00 Le barbier de Se-
ville. Uitgevoerd door het Ned. Filhar-
monisch Orkest. 23.30 Koningin
Elisabeth Concours. Zangwedstrijd.
23.55-00.00 Weer/beursberichten.

TV 5
07.00 Ochtendprogr. 13.00 Nieuws.
13.30 La bonne aventure. 14.00 Le
monde est a vous. 15.30Le défi. 16.00
Nieuws. 16.15 Faut pas rever. 17.15
Bonjour bon appetit. 17.40 Methode
Victor. 18.00 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws. 18.50 Affiches.
Cult. agenda van Eur. steden. 18.55
Clin d'oeil. 19.00 Dierenprogr. 19.30
Nieuws. 20.00 Plein cadre. 21.00
Nieuws en Eur. weerbericht. 21.30 Fort
Boyard. 23.00 Nieuws. 23.25 Media
Sud. 23.30 Nord-Sud. 00.05-01.20 Rai-
son de plus.

RAI UNO
06.55 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
13.55TG 1 tre minuti di. 14.00 Tv-film.
14.30 L'albero azzurro. 15.00 DSE.
16.00 Big! Kinderprogramma. 17.35
Spaziolibero. 18.00 Nieuwsflits. 18.05
Vuoi vincere? 18.15 Blue jeans. 18.50
II mondo di Quark. 19.40 IL naso di
Cleopatra. 19.50 Weerbericht. 20.00
Nieuws. 20.40 II vigile urbano, tv-film.
21.45 Borsavalori. 23.00 TG 1 linea
notte. 23.15 Le interviste di Enzo Riagi.
00.00 Laatste nieuws en weerbericht.
00.30 Mezzapotte e dintorni. 00.50
DSE. Aansl. Speelfilm.

BBC 1
07.00 Teletekst 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Gloria. Talkshow. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nws. 11.05 Playdays.
11.25Bunyip. 11.35 Cricket. Engeland-
Pakistan. Met om 12.00 en 13.00 Nws.
13.55 Reg. Nws 14.00 Nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Cricket. Vervolg.
16.50 A bear behind. 17.00 Ovide.
17.15 The new Lassie. 17.35 Teken-
filmserie. 18.00 Newsround. 18.05The
torch. 18.35 Neighbours. 19.00 Nws.
19.30 Reg. Nws. 20.00 Wogan. 20.30
Tomorrow's world. Vandaag o.a. aan-
dacht voor kinderen in India van te
nauw verwante ouders. 21.00 Birds of
a feather. 21.30 Joker in the pack.
22.00 Nws. 22.30 Friday on my mmd.
23.20 From the hip. Am. speelfilm uit
'87 van Bob Clark. 01.05 Bom in East
L.A. Am. speelfilm uit '87 van Cheech
Marin. 02.25-02.30 Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00

Breakfast news. 09.15 Westminster.
10.00 Reviving antiques. 10.05 Serie
over het kweken van zelfvertrouwen.
10.15 Schooltv 11.20Save a life. 11.30
Inf. serie over drukkeo. 12.00 Movable
feasts. 12.15 Schooltv. 14.20 Brum.
14.30 The adventures of Spot. 14.35
Dilly the Dimosaur. 14.40 Schooltv.
15.00 Nws. Aansl. Schooltv. 15.15
Weekend outlook. 15.20 Golf en cric-
ket. Golf: PGA Britse open kamp.; Cric-
ket: One-day int., live. (Om 16.00 en
16.50 Nws.). 20.30 Gastronomische
reis door Spanje. Vandaag: Catalonia.
21.00 Public eye. Documentaire serie.
21.30 Gardeners' world. 22.00 Rory-
Bremner. Humor en sketches. 22.30
Rugby-magazine. 23.00 Have I got
news for you? 23.30 Newsnight. 00.15
What the papers say. 00.30 Scrutiny.
01.00 Cricket. Samenvatting. 01.50
Weerbericht. 01.55-03.50 Discovering
Latin America: The last supper. Cu-
baanse speelfilm uit 1976 van Tomas
Gutierrez Alea. Een planter wil laten -zien dat hij om zijn slaven geeft en no-*
digt twaalf van hen uit voor het diner.-
Zijn idee pakt echter heel anders uit. '

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Speedway.
09.30 Am. football. 11.30 Eurobics.
12.00 W.K.Bodybuilding. 12.15 Golf re-
port. 12.30 NBA action. Basketbalmag.
14.00 Faszination. 15.00 Eurobics.
15.30 Golf. 16.45 Golf report. 17.00 Ar-
gent. voetbal. 18.00 Monster Trucks
Challenge. 18.30 FIA Eur. Truckracing.
19.30 NBA action. 20.00 World sports
special. 20.30 Go. 21.30 Kickboksen.
Int. 22.30 Basketbal. 00.00 Top rank
boksen. 01.30 World sports spec.
02.00 Live ijshockey. 05.00 Snooker.

Eurosport
09.00 Tennis. ATP team world cup.
12.30 Eur. cupfinale v. landskampioe-
nen. 13.30 Trans world sport. 14.30
Tennis: Paris country club; Golf: PGA
toern., live; ATP team world cup. 21.30
Eur. nieuws. 22.00 Boksen. 23.30 Kick-
boksen. 00.30-01.00Eurosport nieuws.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname Radio 1. 17.00
Limburg aktueel. 18.00-18.30 Het
Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Radio 2 regio-
naal. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven is
mooi 10.00 Nieuws 10.03 Platen-
poets. 1150 Het koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 HetAlgemeen Belang. 17.00

Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 2000 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter
12.05Zur Sache. 12.07 Gutaufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 1400
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schatt. 14.07 Auf der Promenade.15.00Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf.17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtox-
press.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Europe
reports. 08.00 ITN world news. 08.30
Supersports news. 08.35 The mix.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
10.30 The mix. Videoclips. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Hello
Austria, hello Vienna. 13.00 Beyond to-
morrow. 13.30 The mix. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. Showpro-
gramma, live. 17.50 Music news. 18.00
Wyatt Earp. Westernserie. 18.30 I spy.
Detectiveserie. 19.30 Inside edition.
20.00 Prime sport. 21.00 Wild America.
Vandaag: Controversial coyote. 21.30
Media Europe. 22.00 Nieuws. 22.30
US market wrap. 22.45 Europe report.
22.55 Supersports news. 23.00 (ZW)
Love affair. Am. speelfilm uit 1939 van
Leo McCarey. 00.40 Music news.
00.50 Blue night. 01.20 Super shop.
01.50 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Yo! Raps today. 18.30
Prime. 20.00 Dial MTV. 20.30 Most
wanted. 22.00 Greatest hits. 23.00 Re-
port. 23.15 At the movies. 23.30 News
at night. 23.45 3 From 1. 00.00 Kristia-
ne Backer. 03.00 Night videos.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-
diofrühstück + Spiel 'Glückstreffer'
(6.15 Wort in den tag; 6.45 Hörer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
kalender; 8.30 Presseschau). 9.10
Gut Aufgelegt. Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik è la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell
(Aktuelles am tage). 18.40-20.05
Jazz.

RTL4Radio
Elk heel uur nieuws
0703 Geeuwen met Van Leeuwen,
Bart van Leeuwen. 10.03 Koffie-
kringen, Jan de Hoop. 12.03
Goeiemiddag Nederland, Mare Ja-
cobs. 14.03Oorwarmers. Fton Bis-
schop. 17.03 Vrijheid-Blijheid, Jan
van de Putte. 19.00 Seven o'ctock
rock. 22.00 RTL Megahits. 01.00
RTL Nightshift.
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GEAFFICHEERD
ZATERDAG 23 MEI

* Tiroleravond met dieOri-
ginale Schintaler en Bee-
sehofkapel. Rector Rae-
venshuis Sweikhuizen,
aanvang 20.30 uur, entree
gratis.

* Jazz-concert met Chicago
All Stars (USA) in Casino
Brunssum, aanvang 20.30
uur, entree ’ 20,--.

* 25-jarig jubileum Gymver-
eniging Vlug en Lenig Mer-
kelbeek, 17.00 uur h. mis,
19.30-20.30 uur receptie in
de Henkhof, Merkelbeek,
aansluitend dansavond
met "The Blue Twins", en-
tree vrij.

* Familie Manait zaalvoet-
baltoernooi te Vouersveld,
Geleen.

* Dansavond met Los Paja-
ros, zaal Jo Goebels,
Markt, Kerkrade. Toe-
gangsprijs ’ 7,50.

* Rommelmarkt W Stad-
broek, clubgebouw aan
de Jan Steenstraat, aan-
vang 14.00 uur.

ZONDAG24MEI

* Docentenconcert in de au-
la van muziekschool Val-
kenburg, aanvang 16.00
uur, entree gratis.

* Eierwerptournooi, achter
café 't Stalletje, Beersdal,
tevens rommelmarkt. Or-
ganisatie CV De Stal-
knechten.

* Voorjaarsconcert doorac-
cordeonorkest Geleen en
gemengd koor Zanglust in
de Hanenhof Geleen, En-
tree ’ 5,-- aanvang 11.30
uur.

■*■ Korenfestival Oranje
Schinveld, m.m.v. Bruns-
sums Mannenkoor, Ble-
ricks Mannenkoor, Wal-
rams Genootschap, Oran-
jeSchinveld, aanvang

" 19.00 uur. Entree vrije gave.
VTentefeest bij openbare

basisschool "De Speur-
neus", Haaselt 3, Übach
over Worms, van 12.00 tot
17.00 uur.

"*■ KBC'67 organiseert spon-
sorloop! 14.00 uur) en zes-

kamp (10.00 uur). In en
rondom sporthal Rolduc.

★ Muziektreffen in centrum
Cocarde Valkenburg,
m. m.v. diverse harmo-
nieën, fanfares en brass-
bands. Entree: vrij.

27 MEI

* Kienen door W Stad-
broek, Clubgebouw aan
de Jan Steenstraat, aan-
vang 19.30 uur.

28 MEI (Hemelvaartsdag)

* Toertocht Amstel Gold Ra-
ce "Limburgs Mooiste".
116/130/246 km. Starten
finish bij Auberge de
Rousch, Kloosterkensweg
Heerlen. Inlichtingen: 045 -
713603.

* Feestavond in paviljoen
aan de Steenweg in Berg
a/d Maas. Orkest "Trade
Mark". Aanvang 20.00
uur, entree vrij.

■*" Moravanka uit Tsjechoslo-
wakije speelt in hotel Oud
Simpelveld, entree ’ 15,--
Aanvang 20.30 uur.

ir WW-band in feestpavil-
joen aan de Bloemen-
markt Lindenheuvel, Ge-
leen, b.g.v. 50 jaarH.V.
Wilskracht, entree ’ 7,50.

* Familietoernooi H.V. Wils-
kracht, sportpark Linden-
heuvel, aanvang 10.00
uur.

28 T/M 31 MEI
ir 75-jarig bestaansfeest van

Fanfare Sint Antonius,
Genhout-Beek, feestpavil-
joen Huize Nieuwenhof,
donderdag 20.30 uur Cen-
ter Sound Music, 21.00 uur
The Spikes; vrijdag 20.00
uur receptie, aansluitend
muziekavond met Die An-
seltaler; zaterdag 20.30
uur Splash; zondag 11.00
uur h. mis, aansluitend mit-
tagschoppen met bekende
blaaskapellen.

28 MEI T/M 14 JUNI
★ SUN-tournooi 1992 in café

Aan De Voegelsjtang,
Hoogstraat 76, Landgraaf.
Organisatie SV Lim-
burg'B6.

LSO BRENGT FAMILIECONCERT
MET EDWIN RUTTEN

Na het succes van verleden
jaar, heeft het Limburgs Sym-
fonie Orkest besloten om
samen met Edwin Rutten weer
een familieconcert te verzor-
gen. Uit de pen van Edwin
Rutten rolde een boeiend ver-
haal dat detitel "DE KINDER-
MAN" meekreeg. Compo-
nist Henk Alkema schreef er
de muziek bij. Op een speelse
manier kunnen jong en oud
kennismaken met het symfo-
nieorkest. In het eerste deel
worden in rijmvorm dever-
schillende groepen van het
symfonieorkest voorgesteld.
Elke groep heeft een eigen
muzikaal thema: het Denken-
de Hout, de Voelende Sna-
ren, het Vertellende Koper en
het Bewegende Slagwerk. En
ook wordt het geheim van de
dirigeerstok onthuld ... In het
tweede deel komt het orkest
tot leven met een muzikale
vertelling. Een avontuur van
de Kinderman, het Speelmeis-

jeen het Kinderventje. Een
modern sprookje van alle tij-
den. De première van "De
Kinderman" en de eerste se-
rie uitvoeringen worden ge-
geven door het LSO onder
leidingvan Henk Alkema. De
verteller is uiteraard Edwin
Rutten. Datum en plaats van
uitvoering: Weert: woensdag
27 mei, Munttheater, 19.00
uur. Heerlen: vrijdag 29 mei,
Stadsschouwburg, 19.00 uur.
Kerkrade: zaterdag 30 mei,
Wijngrachttheater, 19.00 uur.
Venlo: zondag 31 mei, De
Maaspoort, 16.00 uur. Entree

’ 12,50 volwassenen, kinde-
ren ’ 7,50.
KORTING VOOR
VRIENDEN VAN HET
LIMBURGS DAGBLAD
Op vertoon van onderstaan-
de bon aan dekassa van het
theater betalen volwassenen
slechts ’ 10,-- en kinderen

’ 5,--. De bon is geldig voor
het hele gezin.

WAT IS JEU DE BOULES?
Jeu de boules wordt al eeuwenlang beoefend. Reeds bij de
Romeinen en Grieken was dit een populaire bezigheid. In het
begin van dezeeeuw werd jeu de boules voornamelijk ge-
speeld in het zuiden van Frankrijk. Eigenlijk is jeu de boules
een verzamelnaam voor een aantal verwante sporten, waar-
van PÉTANQUE de belangrijkste variant is. Het woord pétan-
que is een verbastering van "pieds-tanques" (de voeten
bijeengehouden); tijdens het spelen dient men devoeten
bijeen te houden. Door de speciale aard van pétanque leent
het spel zich voor beoefening door iedereen, jongen oud.

HET SPEELMATERIAAL
Pétanque wordt gespeeld met een aantal metalen ballen
(boules) en een houten but. Speciale kleding is niet vereist,

hoewel een makkelijk zittende outfit en soepele schoenen
worden aanbevolen. Het spel wordt gespeeld door twee
teams. Zon team kan bestaan uit één, twee of drie personen

DRIE ZONDAGEN
PÉTANQUE-PLEZIER
VOOR EEN KNAAK

Wellicht heeft u in de diverse media gelezen dat Heerlen sinds
kort de beschikking heeft over een schitterend Boulodröme,
een accomodatie waar jeu de boules-liefhebbers jarenlang
naar hebben uitgezien. Voor steeds meer mensen een begrip,
anderen kennen de uitdrukkingen jeu de boules en pétanque
alleen omdat ze tijdens hun vakantie in Frankrijk met deze
daarenorm populaire sport werden geconfronteerd. In Ne-

derland is jeu de boules een van de snelst groeiende sporten
en met name de Heerlense Club de Pétanque groeit als kool.

# Meten welke boule het dichtst bij de but ligt.

# Franse seniorenamuseren zich vrijwel dagelijks met een
spelletje pétanque.

BOULODROME
Het magnifieke gloednieuwe "home" van de Heerlense Club
de Pétanque bevindt zich in sportpark "Varenbeuk" aan de
Varenbeukerweg in Heerlen. Met maar liefst 40 verlichte bui-
tenbanen en een 24-tal (verwarmde) binnenbanen is deze
accommodatie een van de mooiste en best geoutilleerde in
Nederland.
VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD: gooi eens een
balletje mee! Speciaal bedoeld voor de Vrienden van het Lim-
burgs Dagblad, heeft de Club de Pétanque een prima aan-
bod- Men nodigt u uit om kennis te maken met deze gezellige
sport voor jongen oud. Op dekomende twee zondagen -
24 mei en 31 mei en op tweede Pinksterdag 8 juni- kunnen
liefhebbersvan 13.00 tot 18.00 uur voor de bijzonder lage
prijs van slechts ’ 2,50 p.p. een balletje meegooien (normale
prijs / 5,—). Zowel individuelen als groepen zijn welkom. Le-
den van deClub de Pétanque zullen u wegwijs maken met
spel en spelregels. Ook zorgen zij voor de benodigde boules
en but. In principe heeft u - behalve de gemakkelijke kleding
en schoenen - niets nodig. Beschikt u echter over eigen bal-
len, dankunt u die natuurlijk meenemen. Al naar gelang de
belangstelling zult u minimaal 2 wedstrijden kunnen spelen
(de normale tijdsduur per wedstrijd varieert van 30 tot 60 mi-
nuten). Is de belangstelling minder groot dan speelt u zo lang
u wilt. Zoals al gemeld, is de sport absoluut niet leeftijdsge-
bonden, dus de jeugd kan volop meedoen. Voor dekleintjes
zullen er echter ook spelattributen worden opgesteld, zodat
zij zich - als pa en ma volledig opgaan in misschien wel hun
nieuwe hobby - niet vervelen. De aanwezige Club de Pétan-
queleden zullen graag allevragen beantwoorden en u met
raad en daad bijstaan. Diegenen dievooraf al iets meer over
pétanque, de speeldagen, de contributies e.d. willen weten
kunnen terecht bij de heren Robroek of van Oudenhoven, res-
pectievelijk bereikbaar onder telefoonnummer 045-722021 en
045-727266.

BON
Wilt u van deze kennismakingsaanbieding gebruik maken,
dan dient u onderstaande bon op bovengenoemde data in-
gevuld aan te bieden bij dekassa van het Boulodröme. De
bon geldt voor maximaal vier personen.

KIOSK

Deze pagina wordt gecoördineerddoor de afdeling PR en
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366.

WANDELINGEN
23 MEI
Grote Brogel, Strijdersmars/
uitloopwandeling
5-10-15-20-50km
Inlichtingen: (09-32)
11-633475

23-24-25 MEI
49ste Ronde van Zuid-Lim-
burg, Heerlen
70-100 km
Inlichtingen: 046-745789

24MEI
1 Oe wandeltocht Meers
6- 14-21 -30 km
Inlichtingen: 046-335274
Memorial Tocht Margraten
5-10-15-25-40km
Inlichtingen: 04407 - 2077

25 MEI
ZomeravondwandelingP
WSV Echt k
10 km --P
Inlichtingen: 04754-845P
4e Bosschellertochten,
(B) pi
6-12-18km ’Inlichtingen: (09-32)
11-633475 P
28 MEI L
Margratentocht WSV d&
gellanders, St. Geertrui^5-10-15-20-40kmJ»Inlichtingen: 04454-152Ï 1
29 MEI r
Avondwandeling WV Dl.
Kraonkelaere, Geleen r
7-15 km (
Inlichtingen: 046 -7526^

TRIPTIP VAN DE WEEK
DE HEILIG BLOEDPROCESS

TE BRUGGE
Het is een eindje rijden naar
het Belgische Brugge, maar
het gebodene op Hemel-
vaartsdag is dan ook alleszins
de moeite waard. In het op
zich al schitterende Brugge -
nietvoor niets het Venetiëvan

België genoemd - vindt tradi-
tioneel op Hemelvaartsdag
de H. Bloedprocessie plaats.
Duizenden mensen uit bin-
nen- en buitenland bezoeken
jaarlijks deze "ommegang",
waarbij de relikwie van het
Heilig Bloed de hoofdrol
speelt. De relikwie zit in een
langwerpig bergkristallen
flesje (1 le-12e eeuw) en be-
staat uit gestold bloed. Vol-
gens de overlevering zou na
de kruisafneming, bij het was-
sen van Christus lichaam,
Jozef van Arimathea - een in-
vloedrijk man en discipel van
Jezus - zijn bloed opgevan-
gen en bewaard hebben. De
H.-Bloedkapel - zetel van de
Edele Confrèrie van Brugge -
bewaart sedert meer dan ze-
ven eeuwen dekostbare relik-
wie, die door de graaf van
Vlaanderen bij zijn terugkeer
van de kruistocht uit het Oos-
ten werd meegebracht. In het
verloste Jeruzalem zou hem
dit getuigenisvan Christus
bloedstorting op deKalvarie-
berg door de patriarch zijn

geschonken. Uit de toni'1

van het Heilig Bloed aafl
volk op de Burg ontwikt
zich de sacrale optocht f 1
om de stadsomheining."
toedoen van de magistr"
en de ambachten wordt'

geheel een geanimeerd e *luisterrijk schouwspel. De
derne processie zet deze
aloude traditie voort. De
hoofdfeiten uit de bijbel
den er uitgebeeld, gespr°
gespeeld en gezongen
opeenvolging van kleurig
guren, groepen en wageJ
naar de visie van de go^°
eeuw van Brugge, toen °ambachten, broedersere
pen en vreemde koopm0

gilden collectief voor de v

voering van de taferelen
instonden. Meer dan vijf"
schitterend uitgedoste gr?
pen zullen na de pontifi^
hoogmis in de St.-Salvat°
kathedraal (11.00 uur), t-f
15.00 en 18.00 uur door V
ge trekken. Het hoogtep^,
de zegening met dereli^
op de Burg om 18.00 uur-

Kaartverkoop, de prijzen
rieren van 200 tot 400 Bf'5'
(tribunes en banken) loop
de Dienst voor Toerisme-
fonisch te bereiken onder
nummer 09-32 50448686-

" Heilig Bloedprocessie: Jozef doorzijn broeders verk&

Vrijdag 22 mei 199212

27, 29, 30 en 31 mei 1992 __É__fc&_Schouwburg Weert, Heerlen, AM
Kerkrade, Venlo.

"\„DE KINDERMAN", fami-
lieconcert door LSO met a
Edwin Rutten alsverteller. _____RL _X W
Een boeiend verhaal uit de j^Bflr fl
pen van Edwin Rutten, be- fl ▼ "t-fifei-
doeld als speelse kennisma- VRIENDENPRIJS f 10 — **king voor jong en oud met het ; p v ( 12 50 (vo|w ) ’ 5'„ ..
Limburgs Symfonieorkest. i p v f 750 (kinderen)

bon: „DE KINDERMAN" LSO-FAMILIECONCERT
Naam
Pasnummer
Deze bon geldt voor het hele gezin.

’ 2,50 ** p.p. kennismaken
met een van de snelst groeien-
de sporten in Nederland: jeu
de boules en dan met name nodigt Club de Pétanque lief-
pétanque. Onder het motto: hebbersen geïnteresseerden
Gooi eens een balletje mee, uit.

bon: BOULODRÖME HEERLEN
Naam:

Pasnr
Aantal pers max. 4 pers.

zaterdag 30 mei 1992 *Gemeentelijk Sportpark Kerkrade z^""" ~^\aanvang: 17.00 uur voorprogramma ■_- /ReebokSB \ *18.00 uur hoofdprogramma / , \
INTERNATIONAAL l= =U/aSS/C'- =

ATLETIEKGALA * ■_—. ]____■_& *
Officiële limietwedstrijd voor Bar- ~" __r'"_L "■ m^^celona, met vele nationale en inter- '^■■^P'^flP
nationale vedetten die deze wed-
strijd aangrijpen als een eerste test m ★
voor de Olympische Spelen.

Overige entreeprijzen: ’ 7,50 -
VRIENDENPRIJS ’ 12,50* (over- staanplaats’ 3,50 - jeugdt/m 12 jr.
dekte zitplaats) i.p.v. ’ 15,-. Alléén zitplaatsen in voorverkoop.

bon: ATLETIEKGALA KERKRADE
Naam: "'"Pasnr.:
Aantal pers max. 4 pers.

* kaartverkoop bij alle k
burgs Dagblad-kantoren e fc
VVV Vaals en Simpelve'^
** Kaartverkoop aan de
van theater. _
'Op vertoon van Vrien<>
en ingevulde bon, ontva r
de aangegeven korting- 1|
WHt U lid worden van # 1
eniging "Vrienden van J
Limburgs Dagblad", be'
de service-afdeling 045-'
(tijdens kantooruren)-
Voor lezers van het L""
Dagblad is dit lidmaat*5

geheel gratis.

Limburgs Dagblad



HEERLEN - Een 18-jarige Heerlense
inbreker kreeg woensdagnacht de
schrik van zijn leven, toen hij in zijn
poging om binnen te dringen in een
huis aan de Ds. Jongeneelstraat
werd gestuit door een vervaarlijke
Rothweiler. De hond zette meteen de
achtervolging in. Toen de inbreker
over de tuinmuur probeerde te sprin-
gen, stootte hij zich zo hard dat hij
een knieschijf brak. Kreunend van de
pijn werd de man onderaan de muur
door een politiepatrouille gevonden.

Van onze correspondent

MAASTRICHT - De gemeen-
te Maastricht heeft aan 46 Ira-
kees-Koerdische vluchtelin-
gen onderdak aangeboden.
Nederland heeft zich op grond
van internationale afspraken
binnen de Verenigde Naties
verplicht jaarlijks 800 erkende
vluchtelingen uit te nodigen.
Na onderhandelingen met het
ministerie van WVC gaat
Maastricht twaalf zogenaamde
economische eenheden, dan
wel gezinnen, opnemen.

De Koerden bevinden zich op dit
moment nog in Turkije. Na aan-
komst in ons land vindt de eerste
opvang van de totale groep plaats in
het Opvangcentrum in Apeldoorn.
Vóór 8 augustus arriveren ze in
Maastricht.

Wethouder Leenders: „We hebben
twee jaargeledenook een groep Ira-
niërs gehad. Die waren heel snel ge-
ïntegreerd in de Nederlandse maat-
schappij. Een van hen werkt zelfs al
bij de dienst Sociale Zaken, zonder
dat dit problemen met de taal
geeft."

Ook deze keer is toegezegd dat de
volwassenen die komen een mid-
delbare opleiding bezitten, zodat ze
snel inpasbaar zijn. Voor de opvang
in materiële zin wordt een part-time
medewerker bij de dienst Sociale
Zaken aangetrokken die voor de
ondersteuning zorgdraagt. De im-
materiële hulp verzorgt de Stich-
ting Vluchtelingenhulp Maastricht
die de taalopleiding en cursussen
maatschappij-oriëntatie geven.

Het ministerie geeft deze stichting
ook financiële ondersteuning voor
deze groep vluchtelingen. In over-
leg met de woningbouwverenigin-
gen krijgen de gezinnen woningen
toegewezen, verspreid over de stad.

Zuidafrikanen
niet naar Brunssum
BRUNSSUM - Het Zuidafrikaanse
dans- en muziekgezelschap Pace
Dance komt niet naar de Internationa-
le Folkloristische Parade in Bruns-
sum. Per fax heeft de groep uit Kaap-
stad dit de organisatie van de Parade
deze week laten weten. Voor de
groep zou de komst naar Brunssum
om praktische en financiële redenen
niet aantrekkelijk zijn. Vele maanden
heeft de Paradestichting alles in het
werk gesteld om de spectaculaire
dans- en muziekgroep die momenteel
in Zuid-Frankrijk is voor optredens,
naar Brunssum te halen. Het had een
van de topattracties moeien worden
van het folkloristische festijn dat van
17 tot en met 23 juli plaatsvindt.

Van onze verslaggever

Staalbedrijf
Enzimo failliet
URMOND - Enzimo Staalconstructie
BV in Urmond isfailliet. Er werkten 55
mensen. Curator mr Andries Houtak-
kers uit Sittard zal hen vandaag inlich-
ten over hun ontslag. De eigenaar, de
familie Dohmen, heeft zelf het faillis-
sement aangevraagd wegens gebrek
aan opdrachten. Enzimo heeft een
schuldvan zes ton.

Twee ton voor
fonds aardbeving
HEERLEN - De Limburgse water-
schappen (Maasterras, Midden-Lim-
burg, Noord-Limburg, Roer en Over-
maas) en het Zuiveringschap Limburg
hebben samen een bedrag van
100.000gulden gegeven aan het ram-
penfonds voor gedupeerden van de
aardbeving. Ook de provincie Overijs-
sel gaf een ton.

W ___ . 1!N

|e*f de lijnen I
tJfkrs om dezelfde

werk
,»_ punaise

Aan het schuttersfeest, dat op
zondag 31 mei in Amstenrade
wordt gehouden, nemen twintig
schutterijen van de bond St-
Gerardus deel. Het schieten
moet het hoogtepunt worden
van een feestelijke vijfdaagse die
de volgende week donderdag
wordt ingezet met de première
van het toneelstuk 'Dr Schamp-
schuuët' dat zich afspeelt in de
schutterswereld.

Over dat Oud Limburgs Schut-
tersfeest gesproken. Nog nooit
wisten Cep, Mei en Wiel dit eve-
nement naar Amstenrade te ha-
len. „Dat beetje gelukhadden we
nog nooit", zegt Wiel Kruitwa-
gen, die herinnertaan Gertrudis'
meest memorabele prestatie op
het OLS in Tegelen toen Am-
stenrade met Stem moest kave-

De kroon wordt gespannen door
de 76-jarige Cep, die 65 jaar onaf-
gebroken lid is van de schutterij.
Misschien niet helemaal een
unieke prestatie maar wel een
heel bijzonder feit omdat Cep tij-
dens schuttersfeesten heel vaak
meeloopt als het oudste geüni-
formeerde lid met de meeste
'dienstjaren. Begonnen als ge-

r Waterleiding Maat-
fPpij Limburg doet een ap-
5rP de Limburgers om zui-
l * zijn met het drinkwater.s n°9 geen sprake van een

maar de WML verwacht
forse toename in het ver-

"" door de aanhoudende"Ote. De WML vreest dat ze
dan niet meer aan

r »°e maatschappij heeftJ" flinke overcapaciteit,
Tr v>e verwachten dit week-
jeeen piek", verklaart een
ftdvoerder. ,sAet deze tem-
fUuren wordt het kinder-peflink gevuld en veel men-19aan de tuin in om bij-Pveeld het gazon te cultive-} Oaarbij wordt de kraan
P^toedigf open gedraaid."
I^s de woordvoerder wil

dit juist voorkomen,
t^urlijk mag jede planten
**r geven, het gras sproeien
J* auto wassen, maar doe
dan met een gieter of met
rs. Want kraanwater is

Het gaat ons erom
de Limburgers met ver-n<* lüater gebruiken."

DRIESLINSSEN

Woon-imago door Klaver 4-project ingrijpend verbeterd

Daar komen de schutters

Brunssum-Noord weer in trek
Wapendepot
wordt gerenoveerd
EYGELSHOVEN - Het Amerikaanse
wapendepot in Eygelshoven in de ge-
meente Kerkrade wordt gerenoveerd.
Van de 189 civiele werknemers verlie-
zen zeven hun baan. Defensie zoekt
een nieuwe functie voor hen. Majoor
L.Niessen zegt dat de verbouwing no-
dig is, omdat het Amerikaanse leger
voor een andere wijze van opslaan
heeft gekozen. „In plaats van opslag
per materieel gaan we opslaan per le-
geronderdeel. In een hal staan nu bij-
voorbeeld alleen jeeps. Nu komt in
diezelfde hal alle materiaal voor één
legeronderdeel te staan." De gemeen-
te Kerkrade moet eerst de verbou-
wingsplannen goedkeuren.

Voorlopig geen
AZC in Roermond
ROERMOND - Een delegatie van het
Roermonds college heeft gisteren
overleg gevoerd met WVC over de
mogelijke vestiging van een asielzoe-
kerscentrum in de vrijgekomen ge-
bouwen van de Ernst Casimirkazerne.
Het overleg gisteren heeft nog niet
geleid tot concrete afspraken.

De wethouders Jeroen van Gessel
(CDA) en Jos Zuidgeest (PvdA) ko-
men de standpunten van de politici
verdedigen en twee journalisten
van de provinciale kranten zullen
de meningen van de pers in deze
verwoorden. Ger Houben van Om-
roep Limburg, leidt het forum.
De laatste weken zijn regelmatig
berichten verschenen over het han-
delingen van politici die niet door
de beugel kunnen. „Politici zijn
hierdoor bruut wakker geschud. En
deze schok wordt door menigeen
erger gevoeld dan de schok die door
de aardbeving werd voortgebracht.
Ook de nabevingen üjken steeds
talrijker te worden", aldus de
PvdA'ers, die naast derol van poli-
tici ook die van de kranten willen
bekijken.

Forum over
'gesjoemel'

HEERLEN - Hoe erg is het gesteld
met het 'sjoemelen' (ontoelaatbaar
handelen) van politici in Limburg
en is de berichtgeving daarover in
de media sensationeel te noemen?
Die twee vragen staan centraal tij-
dens een forum dat de PvdA-afde-
ling Heerlen houdt tijdens een poli-
tiek café op zondag 24 mei om 13
uur in het Baronhotel De la Station
in Heerlen.

Beugel vermindert
risico allergie
SITTAAD - Het dragen van een
tandheugel, voordat oorgaatjes wor-
den geprikt, vermindert aanzienlijk de
allergie voor nikkel. Tot die (deelcon-
clusie komt Ingrid van Hoogstraten uit
Sittard, die vandaag in Amsterdam
promoveert. Ze verrichtte onderzoek
over allergie voor nikkel en chroom.
Nikkelen oorbellen bijvoorbeeld kun-
nen overgevoeligheid voor de huid
veroorzaken. Zij raadt het dragen van
nikkelafgevende sieraden in oorgaat-
jes sterk af, vanwege het risico van
nikkelallergie. Ingrid van Hoogstraten
is docent aan de laboratoriumoplei-
ding van de Hogeschool Utrecht.

(ADVERTENTIE)

HEERLEN, O.Nassaustr. 43
BORN, Kapelweg 6

KINDERMODE

Dwangverpleging
voor 21-jarige
MAASTRICHT - Voor het plegen van
enkele aanrandingen en een poging
daartoe in Urmond en Hoensbroek
heeft de rechtbank te Maastricht een
21-jarige Heerlenaar veroordeeld tot
negen maanden gevangenisstraf met
daarnaast terbeschikkingstelling en
dwangverpleging. De officier van justi-
tie had eveneens deze maatregel
geëist en deze gevoegd bij een ge-
vangenisstraf van twaalf maanden. In
navolging van de officier gelastte de
rechtbank voorts tenuitvoerlegging
van een straf van drie maanden.

" Drie oudgedienden van St.- Gertrudis in vol ornaat, v.Ln.r. Wiel Kruitwagen, Cep Roberts en zijn broer Wiel.
Foto: PETER ROOZEN

«MNSSUM - Brunssum-Noord
'if jaar geleden gold als de

!j aantrekkelijke woonbuurt
/^nssum is uitgegroeid tot de

1 geliefde wijk om te wonen.
voor dieopmer-

kte verandering is het project
Lier*4, dat onder andere door
ere sociale controle, bestrij-
y van vandalisme en kleine
,'Oaliteit het gevoel van veilig-
heeft verbeterd.

öMame de flats in Brunssum-
>l~. hadden in 1987 nog zon
[} lrnago dat jaarlijks 23 procent
taf bewoners verhuisde. Na een
jj Maatregelen bedoeld om de

wijk nieuw leven in te| *> is dat percentage in vier jaar
i^et liefst tien procent terugge-
i«u
Of). §stand destyds nog een veel
2eiomend probleem, nu gelden

_l fs wachttijden voor woning-
noden van gemiddeld een jaar.

IHgy^m-Noord is volgens de Wo-
(Vfaereniging Brunssum de meestij"Bde wijk om te wonen. Er be-
<,r vooral grote belangstelling
%,% etaSe- en gezinswoningen
ivep. Gen Haen en de Streek, de
Hvi,"lriwoningen in de Kling en de
gingen.("^stellenden voor een woning
tl ej goorden van Brunssum wa-
lt, 'Od 1987 met een lamp te zoe-
'rj*^ e flats waren duiventillen",
"BYe n ir J' Laudv van de Wo"
'oje reniging Brunssum zich. Het
ift l Klaver-4 dat in 1988 van
tf l|iHg' bracht de ommekeer. On-
6Ma g van Humaniplan zoals
%ta ogiscne afdeling van Hu-
[Vr heet' bundelden buurtbe-
!' t>ol: WomngcorP°ratie» gemeen-

-11'6 en welzynsorganisaties
*ïsj0 achten. Het bouwen van por-
'**ste 6S en een verblijfvoor huis-rs zodat de sociale controle
toJ6r_t 's een voorbeeld van het

' Het treffen van verkeers-
e gelenen het opvoerenvan de

Sst *arveillances droegen ookS hß.e,ntJe bij tot een verbetering
?*öri imaat-

0q nss.urn-Noord zo populair is

*^ ora} Jonge woningzoekenden
?^y ° t

nog een andere oorzaak.
Nbrlrt bet centrum van Bruns-
V2(C?raagt de wachttijd voor wo-
r^eiri den inmiddels zelfs ge-
V' a tweeëneenhalf tot drie

Cep, Meien Wiel: 175 jaarschutterservaring

'Nu schieten we
op jonge klare'

len om de 9e en 10e plaats.
Amstenrade meldde zich echter
af voor hetkavelen en werd hier-
door automatisch tiende. „Tja,
het gingtoen om een prys van 25
gulden. Aan de benzine voor op
en neer naar Tegelen waren we
veel meer kwijt dus zyn we maar
thuis gebleven", zegt Cep.

S. va!jeeft de indruk dat Bruns-
Ie Mr c gemeenten in de ooste-
i> 'anP Jnstreek verhoudingsgewijs
Ntsfe wachttijden kent en het
y ge~ aantal woningzoekenden.
ïn gen ddelde wachttijd voor wo-
hl toe

'S in een ->aar tyd met 25 pro"
Nt rj genomen in Brunssum. Dat
te feoew°r het st«gend aantal wo-

*' aantnden en de afname van
jfi<ty"1?1 mensen dat verhuist.

lg Jaar stonden bij de Wo-
<Nen ging Brunssum 1800
Oft^hrt geregistreerd als woning-

'n \,?i een toename van ruim
\^VlJfjaar.

AMSTENRADE - Als Amsten-
rade volgende week wordt opge-
tuigd om de 'vijfdaagse' van
schutterij St.-Gertrudis cachet te
geven, dan zullen drie van de
zestien jubilarissen extra lang op
het erepodium staan. Het zyn de
broers Cep en Mei Roberts en
Wiel Kruitwagen, samen goed
voor 175 schutterservaring.

weerdrager/soldaat was hy in
zyn leven vyf keer schuttersko-
ning van Amstenrade. Zyn 70-ja-
rige broer Mei kan terugkijken
op een 55-jarige loopbaan by' St.-
Gertrudis. Momenteel is hy lui-
tenant-kolonel en buksmeester
van de schutterij. En Wiel Kruit-
wagen (67) is behalve 55 jaar lid
ook penningmeester van de
schuttersbond St.-Gerardus en
de schuttersfederatie Zuid en lid
van het OLS-bestuur.

Daadwerkelijk plaatsnemen on-
der de schietstang doen de oud-
gedienden niet meer. Hetrichten
lukt niet meer zo best, al wordt
er volgens Mei in plaats van op
de vogel op iets anders gemikt:
„Nu schieten we de jonge klare
af!"

Dagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Vrijdag 22 mei 1992 " 13

K^BURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG HOOFDREDACTEUR: RON BROWN
! EDITIEREDACTIE: WIM DRAGSTRA HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN. IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE.
Kt 42, TEL 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81. TEL. 045-256363;

(ADVERTENTIE)

«gvldeJj&Ly} sportieve

_* '* . _U__i *

iia*rttJ*-ii ' k 'y.' %yy. # ' J3^^^

____v-<^j^____^*^*'*"" i —_____ ____r~—-*^*v
<imkmmm%, W' "W W'y^mmW

souplesse by HeliQ/bffTl
QOdurlingerQQ

Niet sproeien Maastricht geeft
Koerden onderdak

In augustus komen twaalfgezinnen Inbreker stuit
op Rothweiler
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t
Verdrietig, maar opgelucht om haar heengaan, dankbaarvoor de lief-
de die zy ons altijd heeft gegeven, bly dat juist zy onze moeder
mocht zijn, delen wij u mede dat mama na een lange moeilijke strijd
van verdrietig zwijgen (afasie) en lijdeneindelijk gelukkig in vrede is
ingeslapen, op de leeftijd van 69 jaar

Mina Theunissen
weduwe van

Ernst Hosek
In dankbare herinnering:

Landgraaf: Efi
Johnny,Maurice, Iris
Maxim

Heerlen: Jozé en Tineke
Heerlen: René en Sigrid

Olaf, Björn
Heerlen: Kitty

t Lars, Wendy
Landgraaf: Thea

Grace
Heerlen: Carola en Patrick

Robin, Jocelijn
Jason, Alan

20 mei 1992
Pleijweg 15
6415 RE Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandag 25 mei om
11.00 uur in de St. Corneliuskerk te Heerlerheide, gevolgd door de
begrafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100,Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00-
-tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag alleen van 14.00 tot
15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede dat in de leeftijd van
94 jaar na een kortstondige ziekte is overleden,
mevr.

Gertrud
Hensgens-Sangen

sedert 1 maart 1942 weduwevan

Johan Joseph Hensgens
Kerkrade: Agnes Brokamp-Hensgens

t Pierre Brokamp
Heerlen: JoHensgens

Léonce Hensgens-Husting
Ria en Jacques

Kerkrade: Enny Kluten-Hensgens
JohanKluten
Loek
Joen Riet
Aggie en Gie
Léonce en Marcel
en haar achterkleinkinderen:
John, Yvonne en Joëlle

6461 CA Kerkrade, 20 mei 1992
Kloosterraderstraat 53
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 25
mei om 14.00 uur in de dekenale kerk St. Lam-
bertus te Kerkrade-Centrum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
Tijdens de avondmis van zondag a.s. om 18.00
uur zal moeder bijzonder worden herdacht in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terras van de Lücker-
heidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chevre-
mont-Kerkrade.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Wij ontvingen het bericht van overlijden van de
heer

ing. Frans Huntjens
Hij was 25 jaar lid van het bestuui van onze
school, waarvan 14 jaar penningmeester. Daar-
naast heeft hij een extra waardevolle inbreng
gehad by de totstandkoming van onze nieuwe
school.
Zijn inzet, deskundigheid en kameraadschappe-
lijkheid waren voor ons van grote waarde.

Bestuur, directie, personeel
en studenten van de
Stichting Katholiek Middelbaar
Technisch Onderwijs
voor Maastricht e.o.

Dankbetuiging
Graag willenwij iedereen bedanken die, op wel-
ke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft
getoond bij het overlijden en de begrafenis van

Heinz Ritzen
Mevr. A.M. Ritzen-Bakker
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 24 mei a.s. om 11.00 uur in de kapel van
het Bernardinuscollege te Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven, ons be-
toond bij het overlijden en decrematie van

Leo Schroeders
willen wy u langs deze weg hartelijk danken.

Familie Schroeders
Landgraaf, mei 1992

„Geloof, hoop en liefde, deze drie
maar de meeste hiervan is de liefde"

1 Cor. 13:13

Ans van Neer
t 22 mei 1987

22 mei 1992

Henk V. Coomans

t
Zoveel soorten van verdriet
ïk noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zon pijn,
maar het afgesneden zijn.

(M. Vasalis)

Rustig en tevreden, zoals zij ook in haar leven
was, is in diep geloof, in de leeftijd van 81 jaar
ingeslapen, mijn lieve vrouw, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoon-
zuster, tante en nicht

Liskje Stegenga
echtgenote van

Tjeerd Bakker
In dankbare herinnering:

Brunssum: Tj.Bakker
Brunssum: Piet en Eist
Brunssum: Margret en Henk

Elsloo: Broer en Thea
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Stegenga
FamilieBakker

21 mei 1992
Kempstraat 49, 6443 VG Brunssum
De rouwdienst, geleid door Ds. Van de End, zal
gehouden worden op maandag 25 mei a.s. om
14.00 uur in de Bethel-kerk aan de Heugerstraat
te Brunssum, gevolgd door de begrafenis op de
algemene begraafplaats te Brunssum.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
St. Gregorius-ziekenhuis te Brunssum. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

Op 23 mei 1992 is het alweer een jaar geleden
dat wij voor altijd afstand moesten doen van
onze geliefde echtgenote, moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

M.E. Driessen-Moonen
De eerste jaardienstzal worden gehouden op
zaterdag 23 mei om 19.00 uur in de H. Hart-
kerk in Mariarade.

H.A. Driessen
Hoensbroek

STEUN DE
ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam

ZEG ER EENS WATVAN I
Alcoholen verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Tochzijner nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slokop gaan rijden.
En wie durft er iets van tezeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee Maar doordat soort automobilisten
worden er wel jaarlijks bijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen
ZEG ER EENS WATVAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOL EN VERKEERDATKUN JE
NIET MAKEN

É^WkmmmmmmmWÊmmmmmmmWÊi//rv ï Wmff// VeillS Nederland

\éß£%\ ProvincieJ-gag rlWïlliLic Bureau Bibliotheek
**"€lj I imkiifn Postbuss7ooL_|2öl LllïlDUig 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
med«d«iing Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 175121-92burg 1989. Kennisgeving diverse ontwerp-

beschikkingen naar aanleiding van aanvra- I
gen om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen aan:
1. V.O.F. Cubal, Veldstraat 6 te Grathem en
zulks voor het hebben van een mallenmakerij/-
bronsgieterij op het adres Veldstraat 6 te
Grathem (BT 55760); 2. Transporten F.G. Blom
8.V., Langen Akker 46 te Berg en Terblijt en
zulks voor het exploiteren van een transport-
bedrijf op het adres Langen Akker 46 te Berg
en Terblijt (BS 57559).

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikkingen liggen ter inzage C
vanaf 25 mei 1992: a. ten provinciehuize (bibli- -j
otheek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huize van Heythuysen (ad 1.) en Valkenburg k
aan de Geul (ad 2.) tijdens de werkuren en z
daarbuiten op de in deze gemeenten gebruike-
lijke plaatsen en tijden tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden inge- s
steld tegen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren. ''Door de aanvrager en door degenen die be-
zwaren hebben ingebracht naar aanleiding van
de aanvraag, alsmede eenieder die aantoont
tot dit laatste redelijkerwijs niet in staat te zijn
geweest kunnen tot 10 juni 1992 gemotiveerde |
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar aantekent tegen deze
ontwerp-beschikkingen kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

4- Jessie Heber, 70
" jaar, weduwe van
Chris van Gorkum.
Corr.adres: Faunasin-
gel 68, 6043 WR Roer-
mond. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
zaterdag 23 mei om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Tomas te Roermond.

tßilla Houben
(Theelen), 59 jaar,

Jacobastraat 7, 6102
CP Pey-Echt. De
plechtige eucharistie-
viering wordt gehou-
den op zaterdag 23
mei om 12.30 uur in
de parochiekerk van
O.L.V. Onbevlekt
Ontvangen te Pey.

t Maria Beek, 81
jaar, weduwe van-

frits Geerlings, St.
Antoniusstraat 14,
6071 VNSwalmen. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden heden vrij-
dag 22 mei om 11.'30
uur in de parochie-
kerk van het Woord
Gods te Swalmen.

t Marie Schreurs, 71
jaar, echtgenote

van Sjeng Delissen,
Europalaan 20, 6075
EC Herkenbosch. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden in het ge-
meenschapshuis 'de
Harch', Schoolstraat
10, te Herkenbosch op
zaterdag 23 mei om
11.30 uur.

TEXAS ZITMAAIERS

J

Diverse uitvoeringen
Reeds vanaf / 2450,- inkl. BTW
Ookvoor al uwandere maaiers
VERKOOP EN SERVICE

#>iié!"SITTARD ¥
MACHINEHANDELB.V.
Nusterweg 90 (Ind. park Nrd.)

Telefoon 046-519980

<t>
Kinderen zijn de toekomst

HELP KINDEREN
NAAR SCHOOL

Onderwijs werkt. Stichting
Terre des Hommes biedt
kinderen de kans een
zelfstandig bestaan op te
bouwen.Door kinderen aan
scholingen vakopleidingen te
helpen.
In goede onderwijsprojekten.

O
terre des hommes
hulp aan kinderen in nood

070-3637940

GIRO 646900

f
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat zij voor ons betekend heeft, delen
wij u mede dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 80 jaar, onze lieve moeder, mijn zuster, onze
schoonzuster, tante en nicht

Anna Mechtilda
Hendriks

weduwe van

Johannes Hubertus Peters
In dankbare herinnering:

Limbricht: Emille Peters
Limbricht: Keetje Peters

Familie Hendriks
Familie Peters

20 mei 1992
Steenstraat 3
6141 AS Limbricht
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 25 mei
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Salvius te Limbricht.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de hoogmis van zondag 24 mei
a.s. om 11.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tHenk Thomassen, oud 71 jaar, echtgenoot van
Lies van Lent. 6211 JM Maastricht, St. Pieter-

straat 23. De uitvaartdienst zal plaatsvinden heden
vrijdag 22 mei om 10.30 uur in de kerk St. Pieter
op deBerg, Ursulinenweg te Maastricht. Geen con-
doleren.

t Gerardus Remmers, oud 70 jaar,echtgenoot van
Elisabeth Florack. 6229 VE Maastricht, Boek-

vinkstraat 54. De eucharistieviering zal gehouden
worden heden vrijdag 22 mei om 11.30 uur in de
parochiekerk van St. Petrus Banden te Heer. Er is
geen condoleren.

tJosephina Heemskerk, echtgenote van René
Snels. 6217 NN Maastricht, Henri Jonaslaan 135.

De eucharistieviering zal gehouden worden op za-
terdag 23 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van
St. Christoffel te Caberg-Maastricht. In dekerk ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren.

tEugène Gadet, oud 85 jaar, echtgenoot van An-
nie Muijres. 6225 AG Amby-Maastricht, Loven-

daalhoeve 8. De eucharistieviering zal gehouden
worden heden vrijdag 22 mei om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Walburga te Amby. Geen
condoleren.

tSef Gubbels, 66 jaar, echtgenoot van Tilly Theu-
nissen, Kalverstraat 8, 6051 HT Maasbracht. De

plechtige eucharistieviering vindt plaats op zater-
dag 23 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Gertrudis te Maasbracht.

tHuub Martin, oud 33 jaar, echtgenoot van Marja
Calvia. Musketruwe 758, 6218 TR Maastricht.

De uitvaartmis zal worden gehouden op zaterdag
23 mei om 10.30 uur in de kerk van de H. Guliël-
mus te Maastricht. Schriftelijk condoleren in de
kerk.

4- Frans Hul *
l oud 76 jaar, e
noot van wijlen ~Otten. 6217 Gtf .
tricht, Brussel «
293. De uitvaart«
zal gehouden *"op zaterdag 23 «
11.00 uur in de1
chiekerk van *Hart van Jefl 1
Oud-Caberg-Mai e
tricht. Bijeenkd
de kerk om 10'Ij
waar gelegenh'I
tot condoleren. .
4- Clement" mans, oud 611
echtgenoot van
tha Brouwers.
NR Bemelen, S'
toniusbank 3. n'vaartdienst zal P
vinden op zater»
mei om 10.30 *de parochiekerk
de H. Laurenti'
Bemelen.

-J- Lisa Dode<
1 oud 79 jaar, ef

note van wijlen'
Bormans. 6245
Oost-Maarland, >
straat 14. De uit'
dienst zal plaat*
ben op zaterd*
mei om 10.30 U<
de parochiekerk
de H. Jozef te"|
Maarland.I i

WIJ VINDEN DAT U I
BEST EENS lETS EXTR/f

MAG HEBBEN. s

Neem de Citroen AX First Class. lets duurder dan de meest voor- \
delige AX (die f 19.075,-* kost), maar een uitschieter in zijn klasse! ,„.-- j

Met o.a. getint glas. Lichtmetalen velgen met brede banden f' l
of zonnedak (naar keuze). En zijn injectiemotor heeft pit S^ i:£ÊÊÊ teh*.
voor de stad en powervoor de orote weg. Ze? nu f ~,JH ______H k C

JF ÉÊÊÊ Wn \ *> 1
zelf: voor zon brok veiligheid en duurzaam- > nitiil" 'IF"5^111!!! WLam^mWÊÊmS Hl vi n \BP*^ ~ Mf Wfik —■■ ■ ■&.' Wn \.... . ■ , *IW_______^_|iaÉBaSE?jfS»sM iW^"! V.heid (met 6 jaar carrosserie garantie) H|§* -J3PW"~*»JL____JL wMß,nïï\. ,
De Citroen dealer is benieuwd Jf «>S f '^^^^^mÊÊ^mtmm^T* &'*%>!aP\ _«_____. ___oQ_______H_____^_MM__igwy- S gr ** <C «?>_P____*||^H S 'naar uw gezicht als hij uitpakt |||
met minstens f 2.000,- extra KtiaMÉmdSiLfcM H^kÜ I-voordeel op alle Citroen AX- ■ mg * jj;B gfj Ft,
modellen. f|| __■_% MmT^^^^^^Ê bLJ

De Citroen BK Deauville biedt ook fantastisch veel Citroenvoor zijn /
bescheiden prijs (vanaff 27.890,-*). Zijnruime, robuuste carrosserie /

/(met 6 jaar garantie) is hydropneumatisch geveerd. Zodat /
u in alle comfort en veiligheid geniet van zijn vele yW? mwT ■■■■ b„ \\ v'
extra's. Zoals zonwerend glas. Speciale bekleding. y-y-^j WT ü,i \

"I ' Lichtmetalen velgen. Bumpers in lak- L''^g.i!_t3gi^||^fl|J B \|g»-

wê I'} lilJ'lli'ill >,"«%^ wffixw

Bij aankoop van een Citroen AX en BK uitvoorraad vóór 26
mei en tenaamstelling vóór 1 junia.s.:

VOOR SNELLE BESLISSERS TOT 2%EXTRA
VOORDEEL OP DE CATALOGUSPRIJS

STANDAARDVOORZIEN VAN PHILIPS STEREO
RADIO/CASS. MET AFNEEMBAAR PANEEL

Een prima installatie, ingebouwd en wel.

GRATIS ACCESSOIRES EN/OF OPTIES
In totaal voor f 1.000,- op AX en f 1.250,- op BK

(mcl. BTW en evt. montagekosten).

FINANCIERINGSVOORDEEL
Eerste termijnbetaling op 1 oktober 1992**.

Zoals u ziet, hebben de Citroen AX en BK deze maand extra sterke
argumenten, 't Is dus echt tijd om even bij de Citroen dealer langs te ___F^V
gaan. Jgj^
* Prijs mcl. BTW, excl. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. 2% prijsvoordeel _ri_._i^_P'B—l _r>_ _Sb__l ■n.v.t. op modellen die per 1.5.92niet in prijs zijn verhoogd. ** Op basis van gebruikelijke be- f"I C3f 'Jp" Mtaalplanvoorwaarden van Citroen Financiering Nederland (aangesloten bij het B.K.R. Tiel). V^l l^V^tiil il

VOORDELIG ZAKENDOEN BIJ CITROEN-^
BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045 - 2128 43. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg ltf'
tel. 04450-1450. HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE
Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355. MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelmi^' \
singel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051.
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r>r De Limburger als geheel komt dat neerdertig arbeidsplaatsen minder. Ter redac-betekent dat een inkrimping met drie tot
"journalisten tot eind 1993.

Hoofdredacteur H. Koenen van die krant
heeft de directie van het dagblad laten weten
dat er niet getornd kan worden aan de sterk-
te van de redactie. Overlegorganen zoals de
redactieraad en de redactiecommissie heb-
ben gisteren ook geprotesteerd.

Bij de VNU Dagbladengroep werken 2.900
mensen. De inkrimping van vijf procent is
volgens directeur A. Dekker van DeLimbur-
ger noodzakelijk wegens een aanhoudende
terugloop aan advertentie-inkomsten. De
Ster en RTL4zouden een belangrijk aantal
adverteerders naar zich toe hebben getrok-
ken die zich verder hebben afgewend van de
dagbladen.

Redactie wijst
inkrimping bij

De Limburger af

Volgens woordvoerder Bart Brouwers wij-
zen beide organen elke vorm van personeels-
reductie van de hand. In een verklaring stel-
len ze verder dat de werkgroepen die de
fusie met het Dagblad voor Noord-Limburg
in Venlo moeten voorbereiden, niet van start
kunnen gaan zolang er geen zekerheid gege-
ven kan worden over het niet doorgaan van
de personeelsreductie.

Parkeergarage bij
NS-station in Echt

Scholing LIOS een voorlichtings-
campagne opgezet. Als onderdeel
daarvan werd gisteren in Sittard
een congres gehouden, waaj diver-
se sprekers voor de honderden aan-
wezige wachtgelders het beeld
schetstep van een arbeidsmarkt
met schier oneindige mogelijkhe-
den.
„Begin een eigen bedrijf," riep pro-
jectleider Kruizinga van het Insti-
tuut voor het Midden- en Kleinbe-
drijfNederland.
„Als u echt in het onderwijs wil blij-
ven werken, lukt dat ook," verkon-
digde een woordvoerster van het
LIOS.

„Ga naar het arbeidsbureau, daar
zijn PPO's, Punten Personeelsvoor-
ziening Onderwijs, speciaal opge-
richt om u te helpen," wist secreta-
ris Steijvers van de stichting Ar-
beidsmarkt en Onderwijs.

Niks aan de hand dus, ook al moest
de laatste spreker erkennen dat het
aanloopjaar 1991 van de PPO's niet
bepaald succesvol was. Van de 20
miljoen die het ministerie beschik-
baar stelde voor omscholing, werd
slechts 1 miljoen gulden uitgege-
ven.

SITTARD - We moeten de heren
op het podium niet verkeerd begrij-
pen, als ze iets niet willen dan is het
wel suggereren dat een Maastricht-
se leraar voor tien uur vervanging
naar Groningen moet verhuizen.
„Laat daar geen misverstand over
bestaan," zo verzekert voorzitter
Victor Deconinck. Maar voor de ze-
kerheid wordt er toch maar een
opsomming gegeven van de regio's
waar een grote behoefte is aan bij-
voorbeeld leraren wiskunde en re-
gio's waar grote overschotten zyn
van bijvoorbeeld leraren Engels.
Maar daar bedoelt men niks mee.

Met de bedoeling leraren die wacht-
geld ontvangenaan te zetten tot het
zoeken van een andere baan heeft
het ministerie van Onderwijs samen
met de Arbeidsvoorziening en het
Landelijk Intermediair Onderwys

„Maar vanaf nu kunt u er echt te-
recht," zei Steijvers, die kon knik-:
ken bij een opmerking uit de zaal;
dat men het bij die PPO's niet al te.
nauw neemt met de regels van de|
Arbeidsvoorziening. Officieel moet!
een leraar op wachtgeld - op school
is hij boventallig of overbodig ge-
worden - de hele dag op afroep;
beschikbaar zijn. Dan is het moei-
lijk met een eigen bedrijf te starten.,
'Maar daar is wel een mouw aan te
passen,' klonk het.

Die mouw moet er ook wel aan ge-
past worden, sprak Steijvers drei-
gend, want mocht de huidige cam-
pagne om wachtgelders in een
andere baan te krijgen niet succes-
vol zijn (het project loopt tot eind
1995), dan 'zouden er vanuit de poli-
tiek wel eens hardere maatregelen
kunnen worden aangekondigd.
Want dewachtgeldregeling kost het
ministerie van onderwijs handenvol
geld.

Zware tijden op komst dus, voor die
27.000 Nederlandse leraren die door
teruglopende leerlingenaantallen,
fusies of stress buitenspel staan. Of
Nederland moet er 27.000 vrije jon-
gens bij krijgen.

Interesse bedrijven in
kinderopvang stijgt

* ~ De gemeente Echt maakt kans op een transferium:
parkeergarage in de buurt van het NS-station

automobilisten hun wagen kunnen stallen om vervol-
Per trein richting Randstad te rijden.

Ipk wil, verspreid over het hele
m^ri aantal transferia bouwenjhoop het autoverkeer verder
[* kunnen dringen. In samen-
P8met de Technische Univer-l'*l Delft heeft Rijkswaterstaat
ratsen aangewezen waar een

transferium zou kunnen komen.
Echt is de enigeLimburgse lokatie.
In 1996 moeten er in Nederland al
vijf transferia zijn. Met de bouw van
de eerste twee wordt volgend jaar
begonnen. Waar precies is nog niet
bekend, maar de meest kansrijke
lokaties zijn Dordrecht, Rotterdam
en Moerdijk.
Transferia verschillen wezenlijk
van de huidige Park &z Ride-voor-
zieningen nabij NS-stations in tal
van steden. Een transferium bestaat
naast een bewaakte parkeergarage
uit een supermarkt (waar treinreizi-
gers 's morgens hun boodschappen-
lijstje in kunnen leveren om de
bestelling 's avonds op te halen),
een autoservicestation (voor onder-
houdsbeurten en kleine reparaties)
en een snelrestaurant.
Het is de bedoeling dat de transferia
zoveel mogelijk buiten de bebouw-
de kom verrijzen en dan met name
op plekken waar autosnelweg en
spoorlijn elkaar kruisen. Dat zou in
Echt betekenen dat het station
moet worden verplaatst naar Sint
Joost.

Volgens Rijkswaterstaat is Echt
daarom de eerste jaren zeker nog
niet aan de beurt. De NS heeft na-
melijk laten weten voorlopig geen
nieuwe stations te willen bouwen.

Actiedag voor
slechtzienden

inhet verkeer
J1 HAAG/HEERLEN - De

Vereniging van
f3en en Slechtzienden
J°S) houdt deze week een ac-"et als thema 'laat zien dat u

Er wordt in het hele
gevraagd voor de'ematiek die blinden en
ondervinden by, '°Pen op straat, het reizen

vervoer, winkelenRoeken van openbare ge-
en. In Limburg vindt van-

Aeen tandem-rit plaats van
L\'en naar Sittard, een voor-
in wat betreft voorzienin-.voor visueel gehandicapten.
r in Sittard een demonstra-
*an en een informatiestand. „Maar van uitstel hoeft niet altijd

afstel te komen," zegt een woord-
voerder van Rijkswaterstaat. „Als
blijkt dat transferia een succes zijn,
komt er beslist ook een in Limburg.
En Echt is door zijn centrale ligging
de meest geschikte lokatie."

Indeling Zuid-Limburg van
J*VBS houdt morgen van
ij/ tot 17.00 uur verder een in-
j/|atiedag voor visueel gehan-
if^e jongeren van 18 tot 35_ Dit wordt gehouden in hetH?laal centrum Theofaan in

ten doel 'bedrijfsgerichte kinderop
vang te stimuleren en te coördine
ren ten behoeve van bedrijven er
instellingen uit de regio Noord- er
Midden-Limburg'.

„Kinderen die via CBK worden ge-i
plaatst, krijgen voorrang bij de kin-
derdagverblijven. Wij kunnen daar-
door de kinderen binnen één
maand na inschrijving al plaatsen.
Gemiddeld bedraagt die wachttijd
een half tot anderhalf jaar," aldus
een woordvoerster van de stichting.;

Van onze verslaggeefster

VENLO - De belangstelling van
bedrijven en instellingen voor be-
drijfsgerichte kinderopvang neemt
sterk toe. Het aantal kinderen van
werknemers dat via de Stichting
Bedrijfsgerichte Kinderopvang
Noord- en Midden-Limburg een
plaats in een kinderdagverblijf
heeft gekregen is het afgelopen jaar
dan ook sterk gestegen. Twee jaar
na de oprichting heeft de stichting
voor 200 kinderen van werknemers
van de 45 aangesloten bedrijven,
met in totaal 20.000 werknemers,
een opvangplaats gevonden. In 1990
waren dat er nog slechts 25.

De werkgever en werknemer delen;
de kosten van de kinderopvang. De
bijdrage is afhankelijk van het inko-
men van de werknemer. lemand
met een inkomen tot 1600 gulden
per maand betaalt 62 gulden per
maand. Verdien je meer dan 4500
gulden, dan loopt dat op tot 836 gul-
den per maand.

CBK presenteerde gisterenhet jaar-
verslag, waarin zij deze cijfers be-
kend maakte. De stichting ver-
wacht dat, indien de huidige trend
zich voortzet, aan het einde van dit
jaar ongeveer honderd bedrijven en
instellingen bij CBK zullen zijn aan-
gesloten.

In navolging van CBK zijn er in
meerder regio's van het land, onder
ander in Zuid-Limburg, initiatieven
van de grond gekomen om tot een
soortgelijk instituut te komen als
CBK.

Stichting CBK, een initiatief van
Océ van der Grinten en de Kamer
van Koophandel in Venlo, stelt zich

Sluiting van azc
met toneelstukken

ECHT - De sluiting van het tydely-
ke asielzoekerscentrum te Echt per
1 juni aanstaande wordt komend
weekeinde gevierd met onder meer
een speciaal kinderprogramma van
14.30 tot 17.30 uur zondagmiddag.
Ook wordt om 15.00 uur het toneel-
stuk 'Joop en Harrie' opgevoerd.

Dit heeft de directie van het asiel-
zoekerscentrum in Echt laten we-
ten. Het centrum werd in november
1989 geopend. In eerste instantie
zou het slechts voor een periode
van acht maanden open zijn. Dat
werd uiteindelijk tweeëneenhalf
jaar.
Volgens de directie van het cen-
trum zijn de 250 asielzoekers gast-
vrij en met veel begrip ontvangen in
Echt.

„Natuurlijk zyn er zaken gebeurd

die niet door de beugel kunnen,
maar als we een vergelijking maken
met de Nederlandse samenleving
waarin de overheid ook corrigerend
moet optreden dan is de asielzoeker
niet iemand aan wie extra aandacht
besteed moet worden.
De integratie tussen asielzoeker en
burgers van Echt heeft, doordat het
asielzoekerscentrum zo dichtbij het
winkelcentrum ligt, een positieve
impuls gekregen. Wat dat betreft
kan Echt als voorbeeldfunctie ge-
noemd worden voor andere vesti-
gingsplaatsen van asielzoekerscen-
tra.
Daarnaast denken wij dat het voor
de Echtse bevolking ook een verrij-
king is geweest om met andere cul-
turen kennis te kunnen maken",
aldus de directie.

kh heeft afgelopen dins-
kj/^endien een landelijktele-
Vfb meldpunt geopend voor
Wernen op het gebied van
*H '-teit. Visueel gehandicap-
ten kunnen dit nummer

e 5444- werkdagen 9-16 uur)
|*0 om hun problemen ken-

* v^ maken. Deskundigen van
W^niging proberen de pro-

er> op te lossen.

heeft de vereniging
gehouden onder vi-

W gehandicapten naar de be-
fleaarneid. van winkels waar

'V dagelijkse boodschappen
Yen naar het gemak waar-
in l?er' in die winkels te ma-
fy beeft. De bereikbaarheid
''öQfS veel te wensen over.
Ndp Probleem vormen ge-
(tse of zomaar neergesmeten
L fen, DiJ de ingangen. Verder
Ste^ meborden en de tot ver
ft^]:^ de winkels reikende uit-Vneen.

ROERMOND - Behoud en herstel
van Limburgse hoogstamboom-
gaarden blyft hoog in het vaandel
staan van de stichting Instandhou-
ding Kleine Landschapselementen.
Afgelopen jaar snoeiden medewer-
kers van het IKL in 494 boomgaar-
den in totaal 5600 bomen. Ook
werden 1450 nieuwe hoogstambo-
men geplant. Dat blijkt uit het jaar-
verslag van het IKL over 1991.
In detoekomst wil het IKL zich ook
meer gaan bezighouden met land-
schapsonderhoud. Daarmee werd
vorig jaar al een begin gemaakt.
Aandacht gaat vooral uit naar graf-
ten, holle wegen, houtwallen, heg-
gen, grafheuvels en poelen.
Verder steekt het IKL veel tijd en
energie in de bescherming van be-
dreigde diersoorten. Vorig jaar
werd in Voerendaal onder meer een
grafkelder ingericht als kraamka-
mervoor vleermuizen en werden op
tal van plaatsen in Limburg amfi-
bieënpoelen gegraven. Om de kerk-
uil voor uitsterven te behoeden
heeft het IKL een plan ontwikkeld
dat voorziet in de plaatsing van 750
broedkasten. Een groot aantal kas-
ten is inmiddels al geïnstalleerd.

Redding van
boomgaarden
speerpunt IKL

I^grijkste doel van de actie
L-ie NVBS is het brede pu-
t,s bekend te maken met het
ioj. van de vereniging en daar-

steun te vragen. De demon-t>'ebanen laten het publiek
(s
,eri hoe het is om als blinde

"^ ontziende op straat te lo-

ROERMOND - Slechts op één van
vier door de Italiaanse Justitie aan-
gevoerde punten acht de rechtbank
in Roermond de uitlevering toelaat-
baar van de Italiaan F.A., die op 19
februari met twee andere personen
in Tegelen werd aangehouden.

Uitlevering van
Italiaan wel en
niet toelaatbaar

" Een paar maanden voor zijn afscheid heeft Heerlens burgemeester Piet van Zeil dan
toch vaste voet aan dè grond gekregen in zijn gemeente. Bij de officiële start van de bouw
van een startersverzamelgebouw in Hoensbroek, vereeuwigde hij zijn voetafdrukken in
een bak cement. Foto: FRANS rade

(ADVERTENTIE)

e^(juiinmre
Zjondag

Viotd-Tzstaurant
(Prinses Jidianaßkdt

zijngasten een
zondagsiunch "enbujfet'

van vijfgangenvan
(toog cuünairniveau,

perfectgeserveerd
vanaf'1230'uwin

gczeÜige sfeer vooreen
prijs vanf90,-

-ivaarby zvijn en mokfo
inbegrepen zijn.

Iborreservering beiiu:
04406-12244

&
prinses Juliana
liroekjwm 11, 'Vaüienburg

(ADVERTENTIE)

Ouderwetse slagers-

koude schotel
Iï*et veel Limousin-vlees.^^^ f\

©OU9N\ NATU*[|jKRUNpIBES i xt.. ■ WM

\^:::::1^ Per küo w sügcp
in alle slagerijen van L22W92

ïan linders
t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

In het nieuwe bedrijvencomplex worden straks
niet alleen startende ondernemers ondergebracht,
maar ook buitenlandse bedryven die een vesti-
gingsplaats zoeken in Limburg. Een kogellagerfa-
brikant uit de Verenigde Staten en een industrieel
ontwerper uit Taiwan hebben al belangstelling ge-
toond.

De man wordt in zyn vaderland ver-
dacht van het vormen en bevorde-
ren van een organisatie in maffia-
stijl, voorts het organiseren van
kansspelen met verboden appara-
tuur, het invoeren, in bezit hebben
en verkopen van verdovende mid-
delen en tenslotte bedreiging. Het
onderzoek in de onderhavige zaak
werd extra bemoeilijkt door onvol-
doende omschrijving van feiten,
plaatsen en tijdstippen. Raadsman
mr D. Moszkowicz hekelde deze te-
kortkoming tijdens de openbare
behandeling van het Italiaanse uit-
leveringsverzoek op 13 mei. De
Rechtbank Roermond zal haar von-
nis ter kennis brengen van de mi-
nister van Justitie en daarbij een
advies voegen om de gevraagde uit-
levering al dan niet toe te staan.

Startersgebouw
Hoensbroek komt

van de grond
HEERLEN - Op het industrieterein De Koumen
in Hoensbroek werd gisteren officieel begonnen
met de bouw van Business Centre Heerlen. In een
byna 7 miyoen gulden kostend modern bedrijven-
complex kunnen begin volgend jaar ongeveer der-
tig bedryf]es hun debuut maken. Burgemeester
Van Zeil verrichte de opening door zijn voeten in
het cement te plaatsen.

Het grootste deel van het gebouw is bestemd voor
produktiebedrijfjes, dertig procent is voor kanto-
ren. Het Business Centrum kwam tot stand op ini-
tiatief van de Kamer van Koophandel Heerlen, de
NV Industriebank Liof en EBCH in samenwerking
met de gemeente Heerlen, de provincie, bouwbe-
drijfMoonen-Lückers en de ABN-Amro.
Er bestaan plannen voor een hele keten van be-
drijfsverzamelgebouwen, ondermeer in Landgraaf,
Beek en Vaals.

Vrijdag 22 mei 1992 "15

'Wachtgelders' moeten
ondernemer worden

Propaganda voor omscholing in Sittard

DOOR GEERT DEKKER

Van Zeil laat voetsporen na

lK*^1
'J - De hoofdredactie en de re-
(V van het dagblad DeLimburger wijzen
;el bezuinigingen bij de re-
irt in de hoofdvestigingen in
<s en Roermond fel van de hand.
fl
1«! moedermaatschappij VNU Dagbladen-'"*P, waartoe ook De Gelderlander (Nijme-
'Z"ï), het Dagblad voor Noord-Limburg
yNo), De Stem (Breda), het Eindhovens-
°. het Helmonds Dagblad en het Nieuws-
** (Tilburg) behoren, heeft aangekondigd
T^ind 1993 vijf procent van alle arbeids-
ptsen te schrappen.

Spoorwegen willen net van transferia in Nederland

Umburgs dogblad J Limburg



% Malïka Ouaksas in de hal van de Don Bosco scholengemeenschap in Geleen.
Foto: PETER ROOZEN

Na biologie is Jacqueline niet meer zo vrolijk

Kubusjes tellen
viel reuze mee

DOOR GEERT DEKKER

DOOR EGBERT HANSSEN

SCHIN OP GEUL - Vier Poolse
bos- en natuurbeheerders, die
deze week te gast zyn in Lim-
burg, zeggen onder de indruk te
zijn van de wyze waarop in deze
provincie de verdrogingsproble-
matiek wordt aangepakt. De lei-
der van het gezelschap is Zbig-
niew Karbowski, directeur van
het Nationaal Park Poleski in
Polen. Hij gaat deverantwoorde-
lijke minister in zijn land volgen-
de week meteen meer geld vra-
gen voor maatregelen tegen de
verdroging. Net als in Nederland
worden ook in Polen grote na-
tuurgebieden bedreigd door een
tekort aan water. De Polen wil-
len de maatregelen, die door
Staatsbosbeheer Limburg voor
bescherming van de Groote Peel
zijn bedacht, overnemen.

Dat meldt - niet zonder trots -Bavo Beijk, districtshoofd en
plaatsvervangend regiohoofd
van Staatsbosbeheer in Lim-
burg.

Een delegatie van het Limburgse
Staatsbosbeheer bracht vorig
jaar september een werkbezoek
aan een aantal natuurterreinen
en nationale parken in Zuid-Oost
Polen. De bezochte gebieden
vertonen in hun aard een grote
overeenkomst met de situatie in
Limburg. Veel beheersproble-
men blijken overeen te komen,
zoals verdroging en begeleiding
van de groeiende stroom toeris-
ten. Vooral met betrekking tot
de inrichting van nationale par-
ken kan Nederland nog veel in
Polen opsteken, zo laat Philip
Bossenbroek van Staatsbosbe-
heer weten.

Bij het tegenbezoek aan Neder-
land deze week blijkt dat de Po-
len weer iets geleerd hebben van
de werkwyze in Limburg. Bij-
voorbeeld de strategie van
Staatsbosbeheer om de Groote
Peel te beschermen tegen verde-
re verdroging. Die behelst in fei-
te het loskoppelen van het slo-
tenstelsel in het veengebied van
de omliggende landbouwgebie-
den.

„Compartimentering", zegt Bavo

# De Poolse bos- en natuurbeschermers namen gisteren een kijkje in het Gerendal te Schin
op Geul. Onder leiding van opzichter André Brands en boswachters Harrie Demollin en
Thijs Jussen was er een uitvoerige excursie in de orchideeëntuin met meer dan twintig
verschillende soorten wilde orchideeën. De Poolse delegatie bestaat uit Zbigniew Kar-
bowski, directeur van het Nationaal Park; Zenon Matyga, hoofd afdeling beheersplan-
ning van het Poolse Staatbosbeheer; Jan Kraczek, adjunct-directeur van het Nationaal
Park Roztoczanski en Jan Smola, houtvester in het Roztoczanski-park.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Tegen verdroging van natte natuurterreinen

Poolse natuurbeheerders
willen Limburgse aanpak

Hieronder staan ONDER VOj
BEHOUD de antwoorden orf
meerkeuzevragen van de f
mens die gisteren gemaakt f
Het zijn VOORLOPIGE ]
woorden, verstrekt door een jj
tal leraren en leraressen. Zetf
ben de examens gemaakt]
verzoek van deGemeenschap
lijke Persdienst, een samen'Jkingsverband van regionale^
bladen waaronder het Limbt'
Dagblad. Ook leraren kuiU1
wel eens een foutje maken,(
we kunnen niet garanderend*
antwoorden allemaal cofj
zyn. De officiële uitslagenst^
vanavond vanaf 19.00 uur op
letekst.

Voorlopige
uitslagen

woord misschien ken uit cc)**
dere taal, Engels bijvoorbeeld
Ze was het eerste klaar f
iedereen: „Ik heb alles op [J
gemak gedaan, maar op eeflr
geven moment ben je geW
klaar, en dan heeft het geeflfl
om net te doen alsof je V
enorm jebest zit te doen." >

Frans havo
ld 2a 3d 4a 5c 6a 7a 8a 9a 10b t""-
-12d 13c 14d 15a 16c ,
18bl9c20d 21a 22b 23d 24b'
26b 27b 28b 29b 30b 31a 32c L
34a35d36a 37a 38d 39a 40b f
42b 43b 44a 45a 46c 47a 48a %
50b

heeft een zijde met lengte 17, een
zijde met lengte 'Aa + 10 en een
zyde met lengte 2a - 12. Toon aan
dat voor a = 10 de driehoek
rechthoekig is.' Als je voor a 10
invult, krijg je driehoekzijden
van 17, 15 en 8. Maar of je dan
met het tekenen van die drie-
hoek voldoende hebt aange-
toond dat het geen rechthoekige
is, blyft de vraag. Ook Ralf (D-
-niveau) keek gisteren wat beden-
kelijk bij die C-opgave, vooral
als er dan ook nog gevraagd
wordt om te beredeneren dat de
driehoek voor geen enkele waar-
de van a gelijkzijdig is.
Maar de meerkeuzevragen moe-
ten die eventuele minpunten
kunnen compenseren. Zoals de
vraag hoeveel kubusjes nog toe-
gevoegd moeten worden aan een
stapeye om een grotere kubus te
krijgen. Malika: „Dan hoefje al-
leen maar te tellen."
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Biologie havo

examens '92
Bijna tweehonderdduizend scholieren èn vol-
wassenen doen deze dagen centraal schriftelijk
examen. Meer dan de helft doet het lbo- of mavo-
examen, de lijst havokandidaten telt 52.000 na-
men, terwijl er ongeveer 40.000 vwo'ers zijn inge-
schreven. Zes Limburgse leerlingen doen voor
het Limburgs Dagblad verslag van hun beleve-
nissen.

Op de Don Bosco scholenge-
meenschap in Geleen maakten
Ralf Veugelers en Malika Ouak-
sas het mavo-examen wiskunde.
De meerkeuzevragen, vooral de
eersten, waren een eenvoudig
opwarmertje voor de open vra-
gen, vond Malika diehet examen
op C-niveau deed. Maar de laat-
sten gaven toch problemen.
Bijvoorbeeld: 'Een driehoek

Het havo-examen Frans was op
het Antonius Doctor College van
Jacqueline ook al niet best ge-
vallen. Geen van onze twee
Kerkraadse correspondenten
hoefde het te doen, maar Max
Ruiters meldt dat men het zwaar
vond. 'Uit sympathie' met de
slachtoffers was hij maar even
op school gaan kijken. Kon hy
meteen de nabestellingen note-
ren van de foto's die hij tijdens
de laatste schooldag en de daar-
opvolgende reis naar Brussel
had genomen. Verder heeft hij
veel geleerd voor het economie-
examen vandaag. „Het debacle
met Engels woensdag heeft me
zenuwachtig gemaakt."

baantje; geen tijd meer om te
vertellen hoe het was. Maar moe-
derSoutzen zegt dat alle zelfver-
zekerdheid verdwenen is. Biolo-
gie, waarvoor Jacqueline al
dagenlang de dikke schriften
met aantekeningen bestudeerde,
was bere-moeilyk en ze is bang
dat het niet gelukt is. Met andere
woorden: dat ze er geen 8 voor
heeft, haar streefcijfer voor alle
examens. Er kwamen zoveel ver-
schillendeonderwerpen ter spra-
ke dat ze door de bomen het bos
niet meer zag.

De vwo'ers brachten gisteren net
als de havoleerlingen de dag
door met Frans en biologie. Niks
te doen voor Hedde Stegenga,
terwijl Susan Kluytmans uit
Voerendaal alleen maar 's och-
tends op het Grotiuscollege
hoefde te zijn, 's middags kon ze
gaan zwemmen.
„Frans was wel anders dan an-
ders," zegt ze, „normaal krijg je
eerst de wat makkelijker tek-
sten, maar nu was het andersom,
meteen als eerste een moeilijke."
Wat doet Susan met woorden die
ze niet kent? „Gewoon proberen
welke betekenis logisch zou zyn
in het verband van dezin. Ik kyk
vaak ook of ik de vorm van het

(ADVERTENTIE)

J^^| N.V. WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

oproep tot zuinig
gebruik drinkwater
Door de aanhoudende droge periode is het verbruik van
drinkwaterfors toegenomen.
Om te zorgen dat de gebruikers aan het eind van het
drinkwaternet ook over voldoende water kunnen blijven
beschikken, verzoeken wij u met klem niet meer water
te gebruiken dan strikt noodzakelijk is

Wij rekenen op uw medewerking.

aantallen aan opgaves zyn over-
handigd. Is dat niet het geval,
dan moet meteen de inspectie
worden geïnformeerd. In een
brandkast ('hij staat op een niet
zo voor de hand liggende plek')
moeten de papieren vervolgens
worden opgeborgen. „Slechts
twee man hebben een sleutel
van die brandkast." Daags voor
het betreffende examen neemt
Sluijsman - of degene die over
de andere sleutel beschikt - de
opgaven uit de kast en brengt ze
naar een andere brandkast die
ook nog voor enkele andere do-
centen toegankelijk is. „Het risi-
co is namelijk veel te groot. Stel
jevoor dat de twee die de sleutel
van die ene brandkast hebben al-
lebei, door welke omstandighe-
den dan ook, niet in staat zijn de
opgaven 's morgens uit de kast
te halen."

van alle door de Cito samenge-
stelde eindexamenopgaven. Ze
zijn reeds begin april aangele-
verd in verzegelde enveloppen.
Op het moment dat de chauffeur
van het rode bestelbusje van de
PTT ze aanbiedt, moet Sluijs-
mans controleren of de juiste

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - „Denk er aan",
spreekt de eindexamen-secreta-
ris Ruud Sluijsmans van het
Eykhagencollege in Landgraaf
de kandidaten ieder jaar weer
toe. „Het zit er pas op als je je di-
ploma hebt. Voor die tijd ben je
nergens zeker van. Zorg dat je
tot die tyd altijd bereikbaar
bent."

En Sluijsmans' waarschuwing
lykt zinvol te zijn geweest. Er is
namelijk grote onzekerheid ont-
staan onder de 16.000 lbo- en
mavo-kandidaten die eergisteren
het eindexamen geschiedenis op
D-niveau hebben afgelegd. De
Cito-opgaven waren daags voor
het examen al in omloop. Kans
op fraude dus. Het ministerie
van Onderwijs heeft de onder-
wysinspectie de opdracht gege-
ven een onderzoek in te stellen
naar het lek. Aan de hand van de
resultaten zal staatssecretaris
Wallage een beslissing nemen
over het wel of niet opnieuw la-
ten maken van een examen ge-
schiedenis.

Op het Eykhagencollege (school
voor mavo, havo en vwo) in
Schaesberg namen dinsdag veer-
tien mavo-examenkandidaten
deel aan de laatste test voor dat
vak. „Het is heel vervelend dat

de opgaven elders in het land
zijn uitgelekt. Maar ik heb nog
hoop dat slechts een enkele re-
gio in Nederland de examens
hoeft over te doen. Maar daar-
over bestaat pas duidelijkheid
als uit het onderzoek van de in-
spectie is gebleken dat de opga-
ven op beperkte schaal vroegtij-
dig bekend zijn geworden."

Tips
Sluijsmans bekleedt op het Eyk-
hagencollege de functie van se-
cretaris van de eindexamencom-
missie. „Heerlijk werk", zegt hij
daar over. Wekenlang is hij bezig
met het in goede banen leiden
van de eindexamens. Drie dagen
voor de aanvang van de eerste
examens heeft hij alle kandida-
ten in de school toegesproken en
hen tips gegeven: „Het examen
is pas afgelopen als je het woord-
je 'einde' bent tegengekomen",
zegt hij dan tegen zon groep.
„Want hoe vaak komt het niet
voor dat de een de ander na af-
loop op het schoolplein aan-
spreektover een som en een van
de twee die dus niet gezien heeft
omdat hij of zij het blaadje niet
meer heeft omgedraaid. Een
stommiteit die gemakkelijk te
voorkomen is."
Sluijsmans heeft op Eykhagen
verder de verantwoordelijkheid
over het 'in veiligheid brengen'

# De tot eindexamen-secretaris benoemde leraar geschie-
denisRuud Sluijsmans van het Landgraafse Eijkhagencol-
lege bij dekluis waarin de opgaven bewaard worden.

Foto: FRANS RADE

Zon kwartier voor aanvang van
de examens neemt Sluijsmans
nu dagelijks de opgaven uit de
brandkast, overhandigt ze aan de
coördinator of loopt er zelf mee
naar het lokaal waar de leerlin-
gen op de vragen wachten. Het
zegel op de envelop wordt in
aanwezigheid van twee eindexa-
menkandidaten verbroken en de
opgaves worden uitgedeeld. Na
afloop van ieder examen worden
ze weer ingenomen en gaan ze -ook onder controle van twee
leerlingen - in de kluis of met-
een naar Cito.
Voor Sluijsmans zijn het drukke
dagen. Want tussendoor regelt
hy ook nog wie er in welk lokaal
moet zitten, onderhoudt hij de
contacten met de scholen die de
eventuele tweede correctie uit-
voeren, stelt hij roosters samen,
probeert hij zelf vliegensvlug
contact te krijgen met leerlingen
die niet verschijnen omdat ze
zich bijvoorbeeld verslapen heb-
ben en geeft hij ook nog tussen-
door geschiedenis aan lagere
klassen. „Heerlijke weken."

HEERLEN - Jacqueline Sout-
zen is depressief, zegt haar moe-
der. Jacquelinezelf moest gister-
middag meteen na het havo-exa-
men biologie naar haar parttime

Beijk. Funeste gevolgen van ac-
tiviteiten van boeren in de regio,
zoals drainage en beregening,
worden op die wijze teniet ge-
daan. In Polen kampen de na-
tuurbeheerders met exact dezelf-
de problemen. Het idee van de
compartimentering gooit bij de
Polen dan ook hoge ogen.

Wat de Polen erg stoort is dat in
West-Europa het idee heeft post-
gevat dat de Poolse bossen door
dezure regen stuk voor stuk het
loodje hebben gelegd.

„Dat is volstrekte onzin", zegt
Zbigniew Karbowski. „Alleen in
het uiterste westen van Polen,
dichtbij de industriegebieden
van het voormalige Oost-Duits-
land en Tsjechoslowakije ster-
ven de bomen door zure regen.
De boomgrens in de bergen is
daar door de vervuilde luchtla-
gen met honderd meter gedaald.
Naaldbomen planten we er niet
meer. We proberen met de aan-
plant van lijsterbes en andere
loofbomen de hellingen weer be-
groeid te krijgen om de erosie-
problematiek tegen te gaan.
Maar in de rest van Polen is er
niks aan de hand", aldus de heer
Karbowski.

De vier Polen waren voor deeer-
ste keer in Nederland. „Neder-
land is niet groot, maar wel schit-
terend. Elke vierkante meter
wordt hier gebruikt. We hebben
gemerkt dat onze Nederlandse
collega's niet alleen met het
hoofd werken maar ook met hun
hart", zegt JanKraczek, adjunct-
directeur van het Nationaal Park
Roztoczanski in het oosten van
Polen, dichtbij de grens van de
Oekraïne.

Hart

Bavo Beijck beaamt dat. Vorig
jaar heeft hij de onmetelijke bos-
sen in het oosten van Polen be-
zocht. „We hebben daar niks
gemerkt van zure regen. De bos-
sen zyn er gezond. Je waant je
daar nog in bossen van honderd
jaar geleden", zegt hy.

De Polen bezochten deze week
de Groote Peel, de Mariapeel,
het Meinweggebied, de Stra-
brechtse heide, maar ook het
Poolse oorlogskerkhof in Breda.

Ze slapen in een hotel te Hom,
maar zijn 's avonds te gast bij de
medewerkers van Staatsbosbe-
heer thuis. Op deze manier ho-
pen de Limburgse gastheren
zich te revancheren voor de
enorm gastvrije ontvangst, die
hen ten deel viel in Polen. Mor-
gen gaan de Polen ze weer naar
huis.
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Landgraafse examen-secretaris waarschuwt leerlingen:

'Pas als je je diploma
hebt zit 't er echt op'

Limburg



Explosies moeten
wijndorp redden

Duits plaatsjeKröv bedreigd door wankele rotswandIs er nog voldoende tijd om het reddingsplan van
springstoffendeskundige Schwartz uit te voeren? Dat
vragen de inwoners van het wijn- en toeristendorp
Kröv (Rheinland-Pfalz) in Duitsland zich angstig af.
Tegenover het dorpje, aan de overkant van derivier

de Moezel, dreigt 90.000kubieke meterrotswand naar
beneden te storten en het dorpje deels in een

vloedgolf van rotsen, modder en water te
verpletteren. Alle hoop is gevestigd op Schwartz, een
stoïcijnse Zwitser, die met behulp van explosieven,
derotswand netjes naar beneden wil laten glijden.

Het opleidingscentrum Drie-
kant in Valkenburg houdt van
6 tot en met 10 juli een zomer-
week met als thema 'kunstena-
ressen en beeldvorming van
vrouwen. Er is een inleidende
lezing door kunsthistorica Riet
van der Linde, een expositie
van vrouwenportretten van
Maria Es en workshops schil-
deren, boetseren en dansex-
pressie. De cursusleidsters zijn
Esther Appelo en Maria Es. De
week wordt gehouden in Drie-
kant, lokatie Geerlingshof in
Valkenburg en de kosten zyn
390 gulden. Voor mensen met
een minimuminkomen is kor-
ting mogelyk. Informatie:
04406-15353, vragen naar Gertie
Hassink.

Grensland

DOORCEES VAN DER LAAN wat er zal gebeuren als de berg
'ongecontroleerd naar beneden
komt. Temiddenvan televisieca-
mera's van de ARD, Satl en
RTL, die live verslag doen van
de dreigende natuurramp, zegt
hij: „Als de berg gaat schuiven,
belandt zeker 30.000 van de
90.000 kubieke meter rots in de
Moezel die dan volledig wordt
afgesloten. Het gevolg is dat er
een enorme vloedgolf ontstaat
die zeker het onderste gedeelte
van Kröv wegvaagt." Om dat zo-
veel mogelijk te voorkomen, is
het waterpeil van de Moezel door
het sluiten van de stuwen met
twee meter teruggebracht.

|0y - Tot voor kort was het"0 inwoners tellende Kröv, ge-
fn in een van de velen plooien
[J de Moezel, alleen bekend om
Jf wijn en rust. Een idyllisch
rpje, op circa 200 kilometer
1 Limburg, omgeven door
Wg afgerasterde wyngaarden

de berghellingen. Ongerust
p men niet toen enkele wekenJ^den aan de overkant van de
"zel, recht tegenover het
FP, een stuk rotswand naar be-
Pen stortte. Dat gebeurde welNr, geen reden tot ongerust-
Pd> zeiden de dorpelingen te-
*- elkaar.

Voor de vierde achtereenvol-
gende keer wordt op zaterdag
30 en zondag 31 mei in Ko-
ningsbosch het motorisch
Grenslandtreffen gehouden.
Dit is een groot opgezette inter-
nationale show van oude trak-
teren, stationaire motoren,
auto's, oldtimers en motorfiet-
sen. In totaal zijn er dit jaar400
stuks te zien. De deelnemers
komen uit Nederland, België
en Duitsland. Ook zyn er de-
monstraties oude ambachten,
stijgen er bij goed weer lucht-
ballonnen op en wordt het ter-
rein bezocht door 'ultra light'-
vliegtuigjes en de flying man,
een man die met een propellor
op zyn rug vliegt. Het festival-
terrein is aan de Kerkstraat in
Koningsbosch.

Zorgstelsels
De Tweedekamerspecialist ge-
zondheidszorg van het CDA,
dr. Ad Lansink, houdt maan-
dag 25 mei een inleiding over
de stelselherziening in de ge-
zondheidszorg. De informatie-
bijeenkomst is in de Oranjerie
in Roermond en is georgani-
seerd door het CDA. Leden van
het CDA (ook CDJA en Vrou-
wenberaad) en introducees zyn
welkom. De avond begint om
20.00 uur en kost 5 gulden, in-
clusief twee consumpties.

LKV

regio kort

" Deze rotswand dreigt 200 meter naar beneden te storten en het Duitse dorp Kröv deels te verwoesten door een
Vloedgolf. Foto: GPD

De oorzaak van de wrikkende en
schuivende bergmassa, wijt dr.
Krauter volledig aan de natuur
zelf. „Het is een normaal, natuur-
lyk proces. Door vocht, lucht,
ouderdom en zwaartekracht gaat
zon bergwand bewegen. Het ge-
beurt overal in de bergen. Er is
geen sprake van erosie die door
de landbouw is veroorzaakt. Het
vervelende alleen is dat er een
dorpje aan de voet van de berg
ligt"

Op de bergkam boven de schui-
vende rotswand, circa 200 meter
boven de Moezel en Kröv, blykt
pas hoe ernstig de situatie is. En-
kele meters achter de rotswand
gaapt een kloof van circa zestig
tot tachtig centimeter breed en
inmiddels al dertig meter diep.
Volgens prof. dr. Edmund Krau-
ter van het Geologisch Instituut
is dit het grootste gevaar: „De
rotswand schuift naar beneden.
Maar veel gevaarlijker is dat de
rotswand over tientallen meters
lengte voorover naar beneden
kan vallen. De kloof wordt
steeds dieper en breder."

Bergkam

stukje rotswand in de Moezel zal
komen."

Burgemeester Trossen is in ieder
geval optimistisch. „Het zyn va-
klui. Ik verwacht dat er geen

F experts van het Geologisch
ei^tituut van de deelstaat Rhein-el^d-Pfalz dachten daar echterr 'ders over. Vanaf februari
p '^oof de als een zwakke plek
.nFKend staande rotswand - zes-
"wf Jaar geleden moest daarom al
tf"1 spoorlijntje worden gesloten, lover een breedte van dertig totP'% meter enkele milliters per
*H naar beneden. Tot enkele da-
* geleden de 90.000 kubieke

□£%" 'echt' in beweging kwam:Cf» centimeter in één dag en de
"gende dag weer vijf centime-. " Afgelopen dinsdagwerd dan
* groot alarm geslagen.

vacueren
re besloten toen iedereen in
r* dorp te waarschuwen en de
t>oners van de laagstgelegen
jj huizen te evacueren", vertelt
'T-'gemeester Elmar Trossen.
i"*ca 170 mensen werden by fa-

PJ^ue en vrienden in hoger gele-ï n huizen ondergebracht. Het
Tjembad werd gesloten. 'DeJ^eepvaart op de Moezel werd
J staakt en de laaggelegen toe-
T^gswegen naar het dorp wer-
T & voor alle verkeer afgesloten.

l Jeen in zijn ergste nachtmer-
jd kan burgemeester Trossen
p*1 een voorstelling maken van

Maar de inwoners houden de
adem in.

Experts van het Geologisch In-
stituut, brandweerlieden en
werknemers van het explosie-
venbedryf van de inderhaast uit
Zwitserland overgevlogen

tijd nodig te hebben om alle dy-
namietstaven op hun plaats te
leggen. Vanaf zaterdag zal dan
gedurende de hele dag de wand
stukje by beetje worden opge-
blazen. „Als het echt moet, kan
ik vrijdagavond beginnen, maar
alleen in het uiterste geval."

streeksgewijs

Schwartz zegt tot en met vrijdag

schuift dan netjes naar beneden.
Dit plan biedt goede mogelijkhe-
den", leggen dr. Krauter en ex-
pert Schwartz uit. Daartoe wor-
den diepe, verticale sleuven
geboord die gevuld worden met
explosieven.

springstoffendeskundige
Schwartz, werken inmiddels
hard aan een reddingsplan voor
Kröv. „Het is de bedoeling de
wand door middel van een reeks
explosies beheersbaar en gecon-
troleerd op te blazen. Elke keer
blazen we een stuk op, de rest

De Limburgse Katholieke
Vrouwenbeweging houdt dins-
dag 26 mei de jaarvergadering
in de Oranjerie in Roermond.
In tegenstelling tot andere ja-
ren wordt er deze keer geen
thema aan de orde gesteld. Na
de euchristieviering volgt al-
leen een kort ochtendprogram-
ma en een eenvoudige lunch.
De redenen hiervoor zijn het
afscheid van mevrouw C. van
der Velden Tellers als voorzit-
ter van de LXV en de feeste-
lijkheden rond het 60-jarig
bestaan.

] f^DGRAAF - Twee Zuidlim-
-4 tierfSe rockbands treden bin-

op in het Grand Theater
,je Landgraaf. Op 29 mei speelt
tj 'Unkrockband Network (en-
(Ve f13,50), een dag later speelt

' forri?' ider ' een rhy*olll and blues-
iV^ at*e> die naast covers van

8b Morrison veel eigen werk

' c^ 11 (entree f16,-). Beide con-
i nen beginnen om 21.30 uur.

Popconcerten in
Grand Theater

" Jeugdtoneel Voerendaal, de
jeugdafdeling van toneelvereni-
ging St. Laurentius, geeft zater-
dag en zondag om 16 uur in het
Laurentiushuis een voorstelling
van het grappige en spannende
toneelstuk 'Vreemde Vogels.
Entree drie gulden.

VOERENDAAL Haander viert zondag het 5-jarig
bestaan. Het korps, dat dit jaar
dienstdoet als prinsekapel van
de Kirchröatsjer Vasteloavends
Verain, geeft zondag om 18 uur
een populair voorjaarsconcert in
harmoniezaal 't Trefpunt, Meu-
serstraat 133 te Haanrade.

De vakgroep Humane Biologie
van de Rijksuniversiteit Lim-
burg start begin september een
studie naar de effecten van drie
verschillende vetzuren op het
cholesterol en op de bloedstol-
ling. Voor dit onderzoek wor-
den gezonde vrijwilligers, tus-
sen de 20 en 60 jaargezocht. De
bedoeling is dat tijdens drie
proefvoedingen van ieder zes
weken zoveel mogelijk produk-
ten met een hoog vetgehalte
worden vervangen door spe-
ciaal door de onderzoekers be-
reide produkten. Voor informa-
tie: Liesbeth Temme
(043-888455) of Tanja Hermans
(043-888625). Op 4 en 9 juni zyn
speicale informatieavonden.

Vrijwilligers

" De EKPV houdt zondag van
14 tot 17 uur een ruilbeurs in de
Jreëts, Kaalheidersteenweg 105
te Kerkrade-West.

KLIMMEN

" Peuterspeelzaal De Auver-
mennekes houdt zondag van 15
tot 18 uur een fancy fair op het
plein van basisschool Ummer
Clumme. By regen vinden de ac-
tiviteiten in de peuterspeelzaal
plaats.

" In gemeenschapshuis Op dr
Plats houdt 't Fakteurke dinsdag
een kleine veiling metruilavond.

UBACHSBERG
"De Stichting Jeugdwerk
Übachsberg houdt zondag van
12 tot 22 uur de rommelmarkt/
fancy fair op het Bernardusplein.
Er is volop amusement. Vanaf
14.30 uur is er een kinderpro-
gramma met Joke en clown Mi-
ko. Om 16 uur treedt het orkest
Fietensfreem op.

De Katterugclub zal in het
weekend van 27 en 28 juni een
landelyke Volvo Katterugdag
houden. Het evenement vindt
plaats in de Spykerhal van het
Autotron in Rosmalen. Alle le-
den van de club, maar ook alle
andere bezitters van een Volvo
PV 444, PV 445, PV 544 en P
210 die nog geen clublid zyn,
kunnen deelnemen. Informatie
en aanmelding Jan Venema,
030-870202.

Katterusrdag

" Vanaf de St. Barbarakerk in
deKakert vertrekt zondag om 10
uur een grote bidweg naar de
Leenderkapel. Om 11 uur wordt
daar de mis opgedragen en daar-
na wordt het jaarlijkse parochie-
feest gevierd.

LANDGRAAF" De harmonie Eendracht
Schandelen houdt zondag vanaf
10.30 uur een voorspeeldag in
het Juphuis, Schandelerstraat.
Het programma wordt geopend
door leerlingmuzikanten, die
nog niet in het korps meespelen.
De gevorderden spelen solistisch
of in ensembleverband.

" De Verzamelaar houdt zondag
van 13.30 tot 17 uur eenruilbeurs
in het gemeenschapshuis
Schaesbergerveld, Nymegen-
straat 1 te Heerlen»

" In speel-o-theek Toy-toy te
Heerlerbaan wordt maandag van
20 tot 22 uur een Origami-avond
gehouden.

" De EHBO Heerlen geeft zater-
dag vanaf 13 uur demonstraties
op hetKerkplein.

" Drs R. Wynen houdt dinsdag
om 20 uur een spreekbeurt over
het thema donatie en transplan-
tatie in Limburg. De informatie-
avond van de Algemene Vereni-
ging voor Patiëntenbelangen
vindt plaats in het Markieshuis
aan de Markieshuis 5 in Heerlen.

" De buurtvereniging Mussche-
mig houdt zondag vanaf 11 uur
een rommel- en snuffelmarkt op
de rolschaatsbaan bij Jeugdge-
bouw lo de Heugden aan de Sit-
tarderweg.

HEERLEN

" De 'Bungy Jump' geeft de man ofvrouw die in de diepte springt, het gevoel te zweven
Dezefotograaf heeft zichzelf tijdens de sprong op defoto gezet.

Zweefvliegclubkrijgt lier
bnJ^NVELD - De Eerste Lim-(.JSse Zweefvlieg Club (ELZC)
U.ei enteert zondagmorgen 24
hoj. °P het vliegveld Leiffender-
tr0 ln Schinveld de nieuwe
"°od eUier- De macnme is
tn* 2akelijk om de zweefvlieg-
fciirp de lucht in te krygen.
Vao Semeester Vincent Ritzer
Oj^ .Ynderbanken neemt de liern uur in gebruik.

Elastiekspringen en sterke mannen " Jeugdcarnavalsvereniging de
Wafels houdt zaterdag van 10 tot
14 uur de maandelijkse rommel-
markt. Plaats van handeling is
wijkcentrum In de KAJ aan de
Sterrenstraat 64A in Treebeek-
Brunssum.

BRUNSSUM

De achtste Open Dag Chemie
wordt op zaterdag 31 oktober
gehouden. Het motto is dit jaar
chemie in het dagelijks leven.
Van spijkerbroek tot trim-
schoen van tandpasta tot cd-
speler. De dag wordt georgani-
seerd door de Koninklijke Ne-
derlandse Chemische Vereni-
ging en de Vereniging van de
Nederlandse Chemische Indu-
strie. Enkele weken voor de
open dag wordt bekend ge-
maakt welke bedrijven deel
nemen.

Open Dag
hyd?leuwe lier is voorzien van
Se'<no"motoren- Een 300 pk die-
Vjn °tor zorgt voor de aandrij-
l?s An De kosten bedragen
bijee §ulden. Het geld is
'ecjp nBebracht door sponsors en
"W Van de ELZC De machine

Zeker twintig jaar meegaan.

Maar dat is niet het enige in
Nuth. Ook lieden dat wat minder

Het marktfestival wordt gehou-
den op de pleinen en in de stra-
ten rondom het gemeentehuis in
Nuth.

vindt er van 13 tot 18 uur nog
een modeshow plaats en worden
er diverse demonstraties gege-
ven door verenigingen. Natuur-
lyk ontbreken de oude ambach-
ten niet.

NUTH - Vanaf 60 meter hoogte
naar beneden springen aan een
enorm elastiek. Er zijn waaghal-
zen die daar een 'kick' van krij-
gen. Ze kunnen zondag (24 mei)
terecht op het marktfestival in
Nuth, want 'The Bungy Jump'
zoals het heet, is daar uit te voe-
ren.

durvenkunnen aan hun trekken
komen. Er is een non-stop pro-
menadeconcert door de harmo-
nieën en fanfares uit de gemeen-
te Nuth. Daarnaast vindt er een
standwerkersconcours plaats en
er wordt gevochten om de titel
'Sterkste man van Limburg. Ne-
gen sterke mannen treden voor
dit gevecht in het strydperk. Er
is een klimwand, een carroussel,
een kinder boerdery. VoortsRockbluesnacht in Schimmert

tjHIMMERT - De tweede cdi-
Hiiv,11 de Rock-bluesnight in
"Hei ,!, ert vindt zaterdag 23

dia»»s in Herberg Mareveld
keg-J? Mareweg. Om 21.30 uur
"net sn <-Ulcy Fruit uit Maastricht

"etterend gitaarwerk.

?**&*; 2330 uur betreedt,band de planken. Deze
str^, omschrijft zich met
ln covl rock'- sPeelt eigen werk°e entr ,van oa- E«c Clapton.ntree bedraagt f17,50.

KERKRADE

" De harmonie Sankt Löarusje

"De party Burgerbelangen
(BB) uitKerkrade houdt donder-
dag 21 mei van 19 tot 19.30 uur
op meer plaatsen spreekuur voor
Kerkradenaren met vragen en
problemen. De spreekuren vin-
den plaats in Barßistro Socio in
Eygelshoven, in gemeenschaps-
huis Terwinselen, buurthuis
Chevremont, café Muller Bleijer-
heide, buurthuis Hagenrode
Haanrade en in vrijetijdscen-
trum Gracht.

KERKRADE

" Nostalgische spelen staan
centraal zondag tijdens het KPJ-
treffen in de weilandenvan fami-
lie Bastin aan de Hofstraat in
Bocholtz. De KPJ-afdelingen
Mechelen, Simpelveld en Bo-
choltz meten van 13.00 tot en
met 17.30 uur hun krachten.

BOCHOLTZ

Zy is lid van de Studiekring
Brunssum. Vanaf 21 uur kunnen
stands bezocht worden waar
mensen terecht kunnen voor in-
formatie over voorzieningen en
activiteiten van de stichting.

Vanaf 19.30 uur geven vier per-
sonen inleidingen over ouderen-
beleid. H. van Berkel, voorzitter
van de stichting gaat in op het
thema welzijn voor ouderen. M.
Meis, secretaris van de werk-
groep Ouderenbeleid houdt een
spreekbeurt over het Brunssums
ouderenbeleid. Projectleider W.

het eerste exemplaar van het
jaarverslag van de stichting in
ontvangst.

BRUNSSUM - De Stichting
Ouderenwelzijn Brunssum
houdt maandag een informatie-
avond over het belang van het
ouderenbeleid in Brunssum en
de taak die de stichting daar in
heeft. De byeenkomst is speciaal
bedoeld om de raadsleden van
Brunssum bij te praten. De
bijeenkomst op de eerste etage
van Dr Brikke Oave duurt van
19.30 tot 22.30uur. Burgemeester
Henk Ri°m neemt om 20.30 uur

Ouderenwelzijn informeert raad Boumans van de stichting
spreekt over het werk van de
Stichting Ouderenwelzyn. De
positie van senioren in die ge-
meente staat centraal tijdens een
voordracht van mevrouw J.Last.
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schikkingen naar aanleiding van aanvragen
om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 12 mei 1992-onder voorschriften- ontheffing verleend aan:
1. H. Schrijnemakers, Beatrixweg 17 te Epen
en zulks voor het hebben van een paardestal
en het oprichten van een stallingsruimte voor
werktuigen op het adres Beatrixweg 17te
Epen (BU 52458); 2. H.J.M. Vogels, Baexe-
merweg 2 te Hom en zulks voor het makenvan een grondboring op het perceel kadastraal
bekend gemeente Heel, sectie A, no. 637 te
Heel (BU 10765/92/18728); 3. W.J.W.M.
Snijders, Kerkstraat 92 te Voerendaal en zulks
voor het oprichten van een viskwekerij op het
adres Valkenburgerweg 85 te Voerendaal (BU
54263); 4. Maatschap Hanssen, Kesselseweg
32 te Helden en zulks voor het maken van 6
grondboringen op diverse percelen binnen het
grondwaterbeschermingsgebied te Helden(BU 10594/92/18727); 5. Polyester Industrie
De Feyter 8.V., Humcovenderveld 46 te
Meerssen en zulks voor het oprichten van een
opslaghal voor opslag van polyesterdelen op
het adres Schoenerweg (ongenummerd) te
Maastricht (BU 54456).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 25 mei 1992
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Wittem (ad 1.), Heel (ad 2.), Voerendaal (ad
3.), Helden (ad 4.) en Maastricht (ad 5.) tijdens
de werkuren en daarbuiten op de in deze ge-
meenten gebruikelijkeplaatsen en tijden, tot
het eindevan 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 25 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 overeenkoms-
tig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eerste
lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren in te brengen. De be-
schikking wordt na afloop van de beroepster-
mijnvan kracht, tenzij voor deze datum beroep
is ingesteld en met toepassing van artikel 107van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel
tot het treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift en het verzoek tot schorsing
of tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning moeten worden gericht aan en in twee-
voud worden gezonden aan de Raad van Sta-
te, Afdeling voor deGeschillen van bestuur,
Binnenhof 1, 2513AA 's-Gravenhage.

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 14 mei 1992
onder een aantal voorschriften vergunning is
verleend ingevolge de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren aan W. Jetten BV, Stationsstraat 38A
te Schinnen voor het lozen van bedrijfsafvalwater,
huishoudelijk afvalwater en hemelwater via de
gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiverings-
installatie (rwzi) Hoensbroek op oppervlaktewater
(V9O-II3).
De beschikking, alsmede de aanvraag en andere ter
zake zijnde stukken liggen vanaf 25 mei 1992 tot en
met 24 juni 1 992 ter inzage en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Schinnen,
Scalahof I te Schinnnen gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.00 uur en bovendien iedere
woensdag van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot het
einde van de beroepstermijn beroep open bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State voor: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
2 1 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 en
22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht. Gedurende de beroeps-
termijn kan tegen de beschikking beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State. Het beroepschrift - dat
geen schorsende werking heeft - dient in tweevoud
ingesteld te worden bij de Afdeling voor de geschil-
len van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk
22, 2514 EN DEN HAAG. Voorts kan tot het einde
van de beroepstermijn, met toepassing van artikel
107 van de Wet op de Raad van State, een verzoek
tot schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden
gedaan bij de voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van d« Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN DEN HAAG. De beschik-
king wordt alsdan niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist
Roermond, 22 mei 1992.

Het DagelijksBestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

Een woordvoerder van de grens-
troepen zei gisteren tegen verslagge-vers dat het GOS-besluit een 'norma-
le reactie' is op de intensievere

Gennady Boerboelis, persoonlijk ad-
viseur van president Jeltsin, zei gis-
teren in de Armeense hoofdstad
Jerevan geen gevaar te zien voor
Turkse militaire betrokkenheid by
de gevechten tussen de beide GOS-
republieken. Boerboelis leidde een
Russische regeringsdelegatie, waar-
van ook de nieuwe defensieminister
Gratsjov deel uitmaakte. Gratsjov
noemde het idee van Turkse inmen-
ging zelfs 'absurd.

grenspatrouilles van de Turken. Hy
meldde echter ook dat er geregeld
overleg is tussen officieren van het
GOS en Turkije.

Oorlog
DEN HAAG - Nabestaanden
van twee slachtoffers van de
ramp met een SLM-vliegtuig op
7 juni 1989 op vliegveld Zandery
in Suriname krijgen geen inzicht
in ide onderzoeksgegevens over
de oorzaak van de ramp. Dat
heeft het gerechtshof in Den
Haag bepaald. Het eindrapport
over de ramp is overigens blij-
,'kens het vonnis alleen nog maar
;in concept klaar.

jDe nabestaanden betichtten de
■Nederlandse staat van een on-rechtmatige daad omdat die er
|by Suriname niet aandringt of
i heeft aangedrongen opvrygeven
jvan de gegevens.

|De advocaat van de nabestaan-
den, B.J. Tideman, overweegt

■ nog om in cassatie te gaan by de
Hoge Raad.
De betrokken nabestaanden, aan
wie als enigen geen schadever-
goeding is uitgekeerd, zagen het
.hoger beroep als enige mogelijk-
heid om meer duidelijkheid te
krygen over de toedracht van de
'ramp.

|Het hof was evenwel van mening
;dat Nederland mede op grond
!van internationale luchtvaartbe-
pahngen niet geroepen is om de
gegevens op te vragen.

Daarnaast geeft het onderzoek
geen antwoord op de schuld-
vraag maar beoogt het luchtvaar-
tongevallen in de toekomst te
vermijden.

De nabestaanden hebben daar-
door geen belang om van de in-
houd kennis te nemen, aldus het
hof.

Nabestaanden
SLM-ramp

krijgen
geen gegevens

Woensdag nog waarschuwde GOS-
opperbevelhebber Sjaposjnikov dat
het conflict tussen Armenië en Azer-
bajdzjan 'de wereld op de rand van
een oorlog brengt als een derde party
erby betrokken raakt. Deze overdui-
delijke verwijzing naar Turkse inter-
ventie leidde tot een woedende
Turkse reactie.
De Turkse minister van Buitenland-
se Zaken Cetin, op bezoek in Geor-
gië, waarschuwde Armenië gisteren
dat het onmiddellyk moet ophouden
met het beschieten van Nachitsje-
van. Hy zei dat Azerbajdqan het
slachtoffer is van Armeense agressie,
maar liet zich niet eenduidig uit over
eventuele Turkse wapenleveranties
aan Azerbajdzjan.

Deze woorden moeten verlichtend
werken op de Turkse premier Demi-
rel, op wie uit eigen land steeds meer
pressie wordt uitgeoefend om Na-
chitsjevan te zien als een tweede
Cyprus. Dat wil zeggen: als een broe-
dervolk dat, net als in 1974, met een
militaire interventie moet worden
bevryd. De beslissing tot zon inter-
ventie, zo heeft Demirei al eerder
gezegd, kan alleenhet parlement ne-
men.

" Vanger en koper
proeven tegelijk de eer-
ste Hollandse Nieuwe.
Schipper Arie van der
Zwan (links) van de
Scheveningen 303
bracht de eerste vaat-
jes aan land. Koper
Teun Hoek kocht het
vaatje voor 40.000 gul-
den. Dat bedrag ging
naar een goed doel: de
kankerbestrijding.

Foto: ANP

Resolutie in Russisch parlement:
Cyprus
Hajdar Aliejev, de president van Na-
chitsjevan, heeft bezoekende Turkse
journalisten verteld voorlopig geen
behoefte te hebben aan hulp van
Turkse troepen tegen de aanvallen
uit Armenië. Het diplomatieke ge-
wicht dat de Turkse leiders in de
schaal leggen, is vooralsnog toerei-
kend, zei hy. Krim behoort niet

toe aan Oekraïne

LAGOS - Het geweld in Nigeria
heeft zich uitgebreid tot een
dichtbevolkte voorstad by de
nieuwe hoofdstad Abuja. Naar
inwoners gisteren meldden, lie-
ten verscheidene mensen het
leven.

„Er kwam een aantal mensen
om. Het was heel erg. In de hele
stad is het een chaos", aldus een
inwoner van Abuja, 700 kilome-
ter ten noordoosten van Lagos.

Het geweld in de satellietstad
Maraba deed zich volgens inwo-
ners woensdag voor.

OPEC-land
nog niet een

over produk
WENEN - De ministers vanfl
ganisatie van Olie-ExporW
Landen (OPEC) zijn er op dew
dag van hun beraad in Wen^eniet in geslaagd een akkoordJUreiken over een produktie'J 1]
voor het derde kwartaal van dW
Het formele overleg werd gi-fc
geruime tijd opgeschort en ft
avonds weer hervat. Er wasr
volgens zegslieden van de fu
'goede vooruitgang' geboekt-p
daag wordt verder gepraat. P
Het beraad werd naar verlui^schorst in afwachting van 'fljf
signalen' vanuit Saoedi-Arabiés
land staat tot nu toe op het t«
punt dat het huidige produkll^
fond van bijna 23 miyoen ''<(van 159 liter) per dag met te'l:
ste een miljoen vaten moet v^ J
verhoogd. Iran en enkele a-j1
landen vinden echter dat de'<duktie pas omhoog kan als de Jprijzen op het niveau van de' J;
prys van 21 dollar per vat kof :■
De opstelling van Iran leek gi{l
steun te krijgen van de votrf
van de OPEC, de Nigeriaan^ jï
nister van olie Jibril Amin"
verklaarde in zijn opening
spraak dat de lidstaten 'meer" f
moeten brengen' om derichtp' g
bereiken. Op het ogenblik f. \voor een vat olieongeveer 19,^flar betaald. Sommige afgeva8(,
den opperden gisteren als co^ t,misoplossing om op de vergad' (
in principe te besluiten de pf" l.
tic te vergrotenen pas later te'
len in welke mate. v
De Saoedische minister van..
Hisham Nazer, is niet naar *gekomen, officieel om gezond"
redenen. Hij wordt vervangen 1
staatsminister Fayez Badr, die
bekend staat als deskundig')
oliegebied.
De minister van Olie van IraK-,'
ma Abdul Razzak Al-Hiti, ver* Jde dat zyn land op het ogenb"*staat is twee miljoen vaten dj*
dag te exporteren als het cm" ?
van de Verenigde Naties zoU
den opgeheven. Hy zei ervan °tuigd te zijn dat deze belemn1* (
voor het eind van het jaar >s j
dwenen.

Ter Beek: in
marine in Ir
nog niet noo

DEN HAAG - Minister^
Beek van Defensie heeft *politieke bezwaren om Nj
landse marineschepen nai^
Perzische Golf te sturen oJ
te dragenaan dehandhavinr
het VN-embargo tegen r
maar op dit moment kjC
Amerikaanse, Britse en W\schepen die taak goed aanL'
inzet van Nederlandse schf?
is niet nodig en er is ook nw;
gevraagd. lp
Ter Beek zei dat gisteren ifTweede Kamer in een reactf
uitspraken van CDA-woordr
der De Hoop Scheffer. Tüfeen debat waarin werd ters
blikt op de Golfoorlog vro«K
Hoop Scheffer zich af of def'
derlandse marine zich niet nf|
kan maken door in het verl;
van de Westeuropese ij
(WEU) op roulatiebasis bT
dragen aan handhaving vai>r
VN-embargo tegen Irak. r
christen-democraat denkt feen beperkte bijdrage voorn
beperkte tijd.

genstellingen vaak de acj
grond van rellen, maar of dl
in Maraba ook het geval
werd niet direct duidelijk. I«
duna ging het wel om rellen
sen moslims en christenen.

In maart dit jaarkwamen ij
noordoostelijke stad Janol
tien mensen om het leve»;
zulke rellen.

Ook al vorig jaar, in okt<
kwamen bij ongeregeldhed*
Kano, de grootste stad in
noorden van het land, rond
mensen om het leven.

Dinsdag was melding gemaakt
van etnische en religieuze rellen
in het noorden van Nigeria,
waardoor volgens diplomaten in
de noordelijke hoofdstad Kadu-
na 300 mensen omkwamen.
In Nigeria vormen religieuze te-

Weer doden
bij geweld
in Nigeria

Opperbevelhebber Sjaposjnikov waarschuwt tegen inmenging

Turkse troepen paraat
bij grens Nachitsjevan

Von onze correspondent

MOSKOU - Het Russische parle-
ment vindt dat de Krim niet aan
Oekraïne toebehoort. Maar het wil
geen aanspraken maken op het
schiereiland, omdat Rusland en Oe-
krarie in 1990 een overeenkomst
sloten waarin beide republieken be-
loofden eikaars grenzen te respecte-
ren.

De resolutie waarin het Russische
parlement dit gisterenvastlegde, zal
vrywel zeker de toch al gespannen
betrekkingen tussen Rusland en
Oekraïne verder verslechteren.
Kiev vindt dat het Russische parle-
ment door de status van deKrim ter
discussie te stellen, de overeen-
komst van 1990 schendt.
De Krim was tot 1954 Russisch
grondgebied, maar werd toen door
Sovjet-partijleider Chroesjtsjov aan
Oekraïne geschonken om de viering
van 300 jaar Slavische Unie tussen
beide republieken luister bij te zet-
ten.- Het Russische parlement
noemt die geste, destyds bekrach-
tigd door het communistische par-
lement van de Sovjetunie, ongrond-
wettig.

Dat de resolutie oproept tot onder-
handelingen met Oekraïne en de
'gekozen volksvertegenwoordigen
op de Krim' zal in het Oekraïnse

parlement, dat nog over de kwestie
moet vergaderen, zeer waarschijn-
lijk weinig gehoor vinden. De Rus-
sische minister van Buitenlandse
Zaken Kozyrev waarschuwde giste-
ren dan ook, dat de Russische
volksvertegenwoordiging 'met vuur
speelde' met deze uitspraak.

In het Oekraïnse parlement is een
grote meerderheid er fel op tegen
dat ook maar iets aan de huidige
status van de Krim wordt veran-
derd. Daarby speelt mee dat het
schiereiland thuisbasis is voor de
Zwarte-Zeevloot, waaroverRusland
en Oekraïne al maanden ruzieën.

In Oekraïne zal ook kwaad bloed
zetten, dat de Russische volksverte-
genwoordiging vindt dat de bevol-
king van de Krim zelf (voor iets
meer dan de helft Russisch) zich
over de status van het schiereiland
moet uitspreken. De Republikeinse
Beweging De Krim (RDK), een
groepering van Russische conserva-
tieven en nationalisten, heeft daar
voor een referendum geijverd. De
Oekraïnse president Kravtsjoek
sprak zich er tegen uit. Hij waar-
schuwde voor bloedvergieten, om-
dat zon volksraadpleging de ver-
schillendebevolkingsgroepentegen
elkaar zou opzetten.

Kwart studenten stort
studielening terug

tiseringsbank kan dat er zeker toe
leiden, dat nog meer studenten van
de lening afzien.

GRONINGEN - Een kwart van de
studenten die naast hun basisbeurs
een rentedragende lening krijgen,
stort die lening meteen weer terug.
De Informatiseringsbank biedt die
mogelijkheid sinds 1 januari en
sindsdien maken er elke maandzon 75.000 studenten gebruik van.
Dat blijkt uit de Informatiekrant
voor Studerend Nederland, een uit-
gave van de Informatiseringsbank.

Van alle studenten komt ongeveer
de helft in aanmerking voor een le-
ning, als aanvulling op de basis-
beurs. Uit de vorig jaarverschenen
evaluatie van de werking van de
Studiefinanciering bleek al, dat
driekwart van de studenten een bij-
baantje heeft, meestal met als reden
dat ze de lening niet uit willen ge-
ven. Als veel studenten afzien van
de lening heeft dat geen gevolgen
voor de onderwijsbegroting, want
de studieleningen maken daar sinds
vorig jaar geen deel meer van uit.

Volgens het artikel in de Informa-
tiekrant proberen de studenten op
deze manier hun studieschuld te
beperken. Dat is vooral van belang
nu sinds 1 januari de studieleningen
meteen vanaf de eerste dag rente-
dragend zyn. De rente op de lenin-
gen is nu 11,08 procent per jaaren
voor wieveel leent kan de schuld zo
hoog oplopen. Maximaal kan een
universitaire student 310 gulden per
maand lenen en een mbo'er 125 gul-
den.

In China zwaarste
kernproef ooit

Mede op verzoek van de studenten-
organisaties heeft minister Ritzen
vorig jaar besloten, dat een student
zijn lening niet hoeft te accepteren.
De studenten konden vanaf 1 janua-
ri de lening meteen terugstorten en
dan werd er ook geen rente over be-
rekend. Zon 75.000 studenten per
maand hebben dat gedaan, dat is
dus een kwart van de ongeveer
300.000 studenten en scholieren die
zon lening ontvangen.

Computerkraker
aangehouden

AMSTERDAM - Een 19-jarige
student informatica is woensdag
in Utrecht gearresteerd door het
team computercriminaliteit van
de Amsterdamse politie.

Hij wordt ervan verdacht meer-
dere computernetwerken in bin-
nen- en buitenland gekraakt te
hebben.

By' een huiszoeking zijn compu-
terapparatuur en discettes in
beslag genomen. De politie wil
'in het belangvan het onderzoek'
niet meedelen in welke compu-
ternetwerken is ingebroken.

De 'hacker' kan overigens
slechts oplichting en valsheid in
geschrifte ten laste gelegd wor-
den. De wet computercriminali-
teit is nog niet van kracht.

.
officiële mededeling

BEKENDMAKING
De Stuurgroep van het regional*
vandalisme bureau HALT ~.
maakt ten aanzien van haar ve<t
ring van 24 februari 1992 vastgesj
reglement voor persoonsregisll j
gelet op het bepaalde in de W gt
soonsregistratie, het volgend* k
kend: l
Naam van de registratie: J'Privacy-reglement bureau t
0.Z.L.; I
Aard van de registratie:
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Wet Persoonsregistraties moete? ..
den beschouwd, door het regl. \bureau HALT O.Z.L. aangelegd
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dan wel geautomatiseerd zijn
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B. de reden van doorverwyzin_>'
C. dewijze van HALT-afdoeniw'
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ligt: het regionale bureau \JO.Z.L. te Landgraaf, RaadhuisP1*

Landgraaf, 19 mei 1992 J
devoorzitter van deSt"urgr<*Th.A.G. Gybels y

DEN HAAG - China heeft gisteren
ondergronds een zeer zware kern-
proef uitgevoerd by Lop Nor in de
westelyk provincie Xinjiang, zo
meldde het KNMI. De explosie had
een kracht van 6,9 op de schaal van
Richter en is daarmee de zwaarste
proef die China ooit heeft uitge-
voerd.

De meting door het KNMI is beves-
tigd door seismologen in Noorwe-
gen en Zweden. China had al bijna
twee jaar geen kernproeven meer
verricht.

KNMI-woordvoerder H. Haak sprak
van een 'uitzonderlijk zware' explo-
sie. Een seismoloog van het Zweed-
se Defensie Onderzoeksformatie zei
dat zijn instituut 'sinds 1976 niet
meer zon sterke kernexplosie had
geregistreerd. Volgens de Zweedse
deskundigen was de explosie acht
keer zo sterk als de atoombom die
in 1945 boven Hiroshima ontplofte.
De ontploffing had gisteren plaats
om 7.00 uur Nederlandse tijd.

Gemak
De Informatiseringsbank maakt het
de studenten vanaf 1 juli zelfs nog
makkelijker. Zij kunnen op een
'mutatieformulier' aangeven of ze
prys stellen op de lening. Ook kun-
nen ze ervoor kiezen maar een deel
van de lening op te nemen. Volgens
een woordvoerder van de Informa-
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Van onze correspondenten

Kostelijke haringMOSKOU - Turkse en GOS-grenstroepen zijn gisteren in staat
van alarm gebracht vanwege de aanhoudende gevechten tussen
Armeniërs en Azerbajdzjanen bij de Turkse grens. Volgens
waarnemers ter plaatse beschoten Armeense militanten gisteren
voortdurend stellingen in de Azerbsüd-zjaanse enclave Nachitsje-
van op enkele kilometers van de Turkse grens.



Van onze verslaggevers

"De ondernemers en winkel-
centrum 't Loon zijn vijfen-
twintig jaar getrouwd, bij
wijze van spreken dan. Om dit
te vieren is er zaterdag een gro-
te jubileummarkt. De winke-
liers verkopen nu eens niet
binnen, maar in de openlucht.
Tussen de marktkramen door
worden diverse oude ambach-
ten gedemonstreerd. Ook de
ANWB is vertegenwoordigd
met een informatiestand. Voor
de kleintjes is er onder andere
een poppentheater. De markt
begint om negen uur.

Zwembad
"Als we het toch over de ge
beurtenissen van de komende
dagen hebben: zaterdag gaat
het Brunssumse zwembad de
Zeekoelen open. Eindelijk ver-
koeling! Het zwembad is dage^
lijks geopend van tien tot zes.
Voor de echte zwemliefhebbers
zijn abonnementen verkrijg-
baar bij de kassa's van de Zee-
koelen, het overdekte zwembad
de Bronspot en op het oude ge-
meentehuis, afdeling Welzijn,
kamer 8. En nou maar hopen
dat het weer niet omslaat.

Geen reünie

neerzetten van de geplande
feesttent. Het feestcomité heeft
de reünie nu afgelast; de al be-
taalde inschrijfgelden zullen
worden teruggestort. Leerlin-
gen, ouders en onderwijzers
van de Kingschool zien het
feestje gelukkig niet helemaal
aan zich voorbij gaan. Er is een
nieuuje datum geprikt op 24

Martin Luther Kingschool in
Nuth hebben een lelijke tegen-
slag opgelopen. Op 13 juni zou
een grootse reünie plaatsvin-
den, maar B en W hebben geen
toestemming gegeven voor het

" De festiviteiten rond het zes-
tigjarige bestaan van de Dr

Tandem

" Hans van Hoof (met zoon): ,J£r gaat eindelijk wat gebeuren, het einde is in zicht." Foto: frans rade

# Leden van de Nederlandse
Vereniging van Blinden en
Slechtzienden (NVBS) stappen
vandaag in Heerlen op de tan-
dem om aandacht te vragen
voor de problemen waarmee zij
onder meer in het verkeer te
maken krijgen. In Brunssum
pauzeren zij omstreeks 12.15
uur. Daar bieden de sportieve
actievoerders in het gemeente-
huis 2en petitie aan over de
problematiek aan burgemeester
Henk Riem en wethouder Goof
Janssen. Daarna gaat het rich-
ting eindbestemming Sittard,
een van de gemeenten die voor
visueel gehandicapten een aan-
tal maatregelen heeft getroffen.
Rateltikkers en gidslijnen (de
witte en gele geribbelde trot-
toirtegels) zijn daar voorbeel-
den van. Onder het motto Laat
zien dat u ons ziet hebben de
blinden en slechtzienden de hele
week aandacht gevraagd voor
hun problemen. Zaterdag is er
tussen 11 en 17 uur in het Re-
gionaal Centrum Theofaan
aan de Walramstraat 9 in Sit-
tard nog een informatiedag
voor visueel gehandicapte jon-
geren.

Kwartet

tyèn in Kerkrade kwamen pas
later in actie. Het is handig om
bij de PvdA te zyn. Je hebt mak-
kelijker toegang tot bepaalde
mensen. De milieuwethouder is
bij voorbeeld van de PvdA. En
we onderhouden goede contac-
ten met de PvdA'er in de vaste
Kamercommissie voor Milieu."

DOOR BENTI BANACH

Eenden gedood
door vuurwerk

VOERENDAAL - Een inwoon-
ster van Voerendaal heeft het ge-
meentebestuur verzocht geen
vuurwerk meer af te steken bij
de visvijver in het centrum op
Koninginnedag. De eenden om
en nabij het natuurgebiedje heb-
ben ernstig te lijden van het eve-
nement volgens de bezorgde
Voerendaalse.

beurt afgestoken in de kernen
Voerendaal, Übachsberg, Klim-
men en Ransdaal. Krijgsman:
„Normaal gebeurde het in Voe-
rendaal altijd op de sportvelden.
Daar had niemand last van het
vuurwerk. Dat wil ik de gemeen-
te meegeven."
De gemeente noemt de reactie
van mevrouw Krijgsman 'zeer
begrijpelijk. Een woordvoerder
van de gemeente is inmiddels op
zoek naar een alternatieve loka-
tie.

straten rond de visvijver. „Wat
hier gebeurd is gewoon ver-
schrikkelijk. Op die avond zelf
vlogen de eenden alle kanten op
van schrik. Sommigenbleven
daarbij dood. En dan dat afgrij-
selijk krijsen", aldus mevrouw
Krijgsman.
Het vuurwerk wordt bij toer-

De vrouw is in actie gekomen
toen ze daags na Koninginnedag
drie doden eenden vond in de

fv ond- en weekenddiensten
T-nen op vrijdagavond en
"gen de volgende week vry-J°>n 8.30 uur.

SEN
ÏUnn Voor sPoedgevallen
!"0 (brandweercentrale)
hl
frade-Oost: Tot zaterdag 12J^lefoonbeantwoorder eigenrts. Van zaterdag 12 uur totggmorgen 10 uur Hanssen,r°-79. Van zondagmorgen 10Maandagmorgen 8 uur Kai-F35.12.32.Nveld/Bocholtz: Vrijdag,
[Jag en zondag Crützen,

N>roek: Patiënten van Ge-Reidscentrum Hoensbroek-r* kunnen dag en nacht bel-Jf21.48.21. Uitsluitend voor
523.18.00. An-e'gen huisarts bellen.

THEKEN

SIMPELVELD - Protesten, kreten
van onbegrip en verwijten in de tro-
pisch hete raadszaal ten spijt is de
Simpelveldse gemeenteraad gister-
avond met acht tegen zeven stem-
men akkoord gegaan met de slui-
ting van de gymzaal aan de Norber-

Personeel wil bestuur persoonlijk aansprakelijk stellen
'tLoon

tijnenstraat met ingang van 1 okto-
ber volgend jaar.
De Onafhankelijke Groepering
stemde verdeeld: Vanhommerig te-
gen het collegevoorstel, wethouder
Ewals voor. Ook tweespalt in de
fraktie Starmans, waar raadslid
Hein Beckers het voorstel steunde
en diens fractieleider Starmans het
verwierp.
Het felste betoog kwam van CDA-
fractieleider Wiel Weijers. „De ge-
bruikers van de Norbertijnenzaal
krijgen alle negatieve gevolgen over
zich heen, terwijl andere gebruikers
elders fluitend en neusbloedend
door-recreëren." Hij diende een
amendement in om uitstel te force-
ren. Dit werd echter met tien tegen
vijf stemmen verworpen.
Stoïcijns wees wethouder Ewals al-
le verwijten van de hand. „We heb-
ben juist gehandeld door eerst de
raad te informeren. Het is niet uit
minachting dat we de huurders pas
later in de gesprekken zullen be-
trekken."

Kreativiteitscentrum
wacht miljoenenclaims

'Er gaat eindelijk iets gebeuren'HEERLEN/DEN HAAG - Als
het bestuur van het Kreativi-
teitscentrum in Heerlen inder-
daad het personeel ontslaat,
dan zullen de ontslagen do-
centen wachtgeld claimen.
Dat kan voor de 33 personeels-
leden 2,5 tot drie miljoen gul-
den gaan bedragen. „Dat geld
heeft het Kreativiteitscentrum
niet, dus dat betekent meteen
het faillissement", aldus één
van de advocaten van het per-
soneel van het centrum voor
de Heerlense kantonrechter
Van Oppen gistermorgen.

ij^sum/Schinveld: Bruns-[' Rumpenerstraat 2a,uj-<2.33.f^n: Ritzen, Staüonstraat3*71.32.69.Meiser, Kerkstraat
«raubach, 531.36.33. Voor[gevallen dag en nacht be-laar*iWade/Eygelshoven: Smit-
Öf' Van Gronsveldstraat 2,lf*o.oo.
jJ«rade-West: Bleijerheide.
if«rheide:Bleijerheide, Blei-f'derstraat 52, ®46.09.23. Da-»Fs open van 8 tot 22 uur.

Imlveld/Bocholtz: Voncken,
6, ®44.11.00. Za-»g 11-15 uur, zondag

."14.30 uur. Voor spoedge-
-I*l van 22-22.30 uur ofna tele-ne afspraak.
■«broek/Heerlerheide: Mar-
" Hoofdstraat 87 Hoens-
£> «21.22.14.~- Voor spoedgevallen eigenl"eek (b.g.g. ©711400).

NDARTSEN
fM^n/Hulsberg/Voerendaal:Pjhs, Douveweienstraat 66
P«*_, @4i.88.52. Spreekuur
f £ag en zondag van 11-12L B -g.g.TIGH, «711400.

over Worms/fu,venhagen/Eygelshoven:
Li o°ren, Peschbeemden-
Pl 20 Kerkrade, «45.77.20.
E!ekuur 11.30-12 uur enP 9-30 uur.
g.&elveldVßocholtz/Gulpen/P's/Wijlre/Wittem: Curfs,
£?^eg 101 Gulpen.

Spreekuur 11.30-12
M*n 17.30-18 uur.

Schmitz,jatstraat 20a Brunssum,
?-25.36. Spreekuur 11.30-12e« 17.30-18 uur.

ROENEKRUIS

„En als we volgend jaar nog maar
250.000 krijgen in plaats van de
440.000 dit jaar, dan wordt het hele-
maal onmogelijk om cursussen te
verzorgen", verzuchtte penning-
meester Van Betuw van het Kreati-
viteitsbestuur voor de kantonrech-
ter.

Omdat de gemeente Heerlen steeds
minder subsidie beschikbaar stelt
voor de kunstzinnige vorming, wil
het bestuur van het Kreativiteits-
centrum depijp aan Maarten geven.
De kantonrechter werd gevraagd
per 1 junipraktisch alle personeels-
leden te ontslaan. De advocaat van
het bestuur, Wijngaert vertelde de
kantonrechter dat het bestuur geen
mogelijkheid ziet de cursussen in-
het Kreativiteitscentrum voort te
zetten, omdat het geld ontbreekt.

„Die bezuinigingen staan nog hele-
maal niet vast. De Heerlense ge-
meenteraad moet daar nog een be-
slissing over nemen. Dat zijn gissin-
gen. Dat is wandelgangengeklets."
Zo riepen de advocaten Roerbroek,
Wagemans en FNV-man De Vries
als vertegenwoordigers van het per-
soneel, in koor.

Met die opmerkingen haalde hij
zich de woede van de drie advoca-
ten van het personeel op de hals.

Roebroek vroeg zich af of het be-
stuur van het Kreativiteitscentrum
misschien afspraken heeft gemaakt
met het gemeentebestuur. „Moet de
huur misschien beëeindigd worden,
zodat de Luciushof vrijkomt voor
het Missionair Centrum omdat de
gemeente op de plek daarvan wo-
ningen wil bouwen? Het bestuur
speelt namelijk de gemeente in de
kaart."

Afspraken miljoen. De bewoners in de
gifwijk Hopel hebben vier
jaarvan onzekerheid, angst,
procederen en kennis
vergaren achter de rug. Hans
van Hoof, secretaris van de
bewonersverenigingPAK's,
kijkt terug en blikt vooruit
naar een relatief schoon
Hopel.

hoeveel het oostelijk deel
wordt afgegraven en hoeveel
geld de bewoners ontvangen
voor hun vervuilde groen,
dat vernietigd wordt. Bekend
is reeds dat het westelijk deel
twee meter wordt afgegraven
en het middenterrein een
meter wordt opgehoogd. En
de totale saneringskosten
liggen om en nabij de dertig

provincie,
woningbouwverenigingen
onderzoeksbureaus gaan dan
het definitieve saneringsplan
van het voormalige
mijnterrein opstellen. Dan
moet duidelijk worden

Over drie wekenkomen alle
belanghebbenden van het
Lauraterrein bijeen.
Bewoners, gemeente,

Zyn collega Wagemans rekende het
bestuur voor dat met de subsidie
die nu door de gemeente gegeven
wordt minstens dit jaarnog het cur-
susaanbod overeind gehouden kan
worden. „En ondanks dat u een
Kreativiteitscentrum beheert ont-
breekt het u aan creativiteit om an-
dere geldbronnenaan te boren. Mis-
schien kunnen de cursusgelden iets
omhoog, of zijn er bedrijven die wil-
len sponsoren. En als het echt niet
kan moet er maar faillissement wor-
den aangevraagd, dan worden de
personeelsleden ontslagen, maar
krijgen ze wel van de bedryfsver-
eniging wachtgeld."

Als de kantonrechter het personeel
ontslaat, dan zullen ze het wacht-
geld gaan verhalen op het bestuur.
Zelfs het middel van privé-claims
werd door Wagemans daarbij in het
vooruitzicht gesteld. „Het bestuur
moet tegen zichzelf in bescherming
worden genomen",aldus deze advo-
caat.

Overigens diende gisteremiddag
voor de Raad van State in Den
Haag, het beroep van het bestuur
tegen de beslissing van de gemeen-
te tot vermindering van subsidie.
Daar kreeg het bestuur te horen dat
Heerlen voor 1992 toch 541.766 gul-
den uittrekt voor het Kreativiteits-
centrum. Dus dat van een korting
dit jaar geen sprake is. Daarmee is
de reden van het bestuur om op te
stappen en het personeel te ont-
slaan, verdwenen.

Jongetjes uit de wijk
zijn nu deskundigen

Saneringsplan Lauraterrein bijna klaar

Tournee

"Heel ijverig waren tijdens
het Nationaal Museumweekein-
de op 25 en 26 april in het Mijn-
museum van Kerkrade zeker
250 kinderen in de weer met het
oplossen van vragen van een
speurtocht. Vragen die bepaald
niet gemakkelijk waren, want
de hulp van pa en ma moest
herhaaldelijk worden ingeroe-
pen. De winnaars in de ver-
schillende leeftijdscategorieën
zijn inmiddels bekend. Zij heb-
ben de prijs, een kwartetspel
over de Limburgse mijnen al
gekregen. De winnaars zijn:
Frank Lindelauf in Wittem, Ju-
dith Rikers in Heerlen, Marijn
Lony in Landgraaf en'Hester
Hanssen in Gronsveld.

Zonder het werk van de wijkver-
eniging waren we er heel be-
kaaid afgekomen. Dan was er
maar zestig centimeter afgegra-
ven in de plantsoenen, en op de
andere plaatsen hooguit een me-
tertje; dan hadden we geen ogb
teruggekregen; dan hadden we
geen eigen groentaxateurs kun-
nen eisen."

„De meeste tijd van ons werk is
gaan zitten in het saneringsplan.
Tientallen uren per week hebben
we erin gestoken. Gelukkig draai
ik continudiensten, zodat ik
overdag bijvoorbeeld naar de ge-
meente kan. Maar Vie heeft veel
verlof moeten nemen. Gelukkig
hadden onze bazen begrip voor
de situatie.EYGELSHOVEN - „Vorige week is het groen in de

wijk getaxeerd. Alle tuinen zijn opgenomen. Er is ge-
keken naar het aantal vierkante meters tuin en alle
bomen en struiken zijn genoteerd. We krijgen alles
vergoed, op voorwaarde dat alles vernietigd wordt.
Je mag niet stiekem nu een denneboompje uit de
grond halen en later weer terugzetten. Als ze dat ont-
dekken, ben je zuur. Ze hebben alles opgeschreven.

Wisselbeker
Roncken-tournooi

naarSchinveld
No" LD ~ Tijdens de tweede
Soói u van het Mêr* Roncken-
Pkej , heeft Harold Vinclair, slag-
u»schi fanfare St.-LambertusliV*WVeld' de wisselbeker in
Ie e5fl genomen. Vinclair sloeg

5*"Ev eünS 108 Punten bij el-
JVs nveel punten als Dennis
a^enh' ï1 harmonie Aurora uit
ih otC *in diezelfde afdeling.
CW glnS de beker echter haar

Bromfietser
valtover tegels

'fott ~ Een *-wee teSels hoge,
i over de volle breed-'
i(_ jn fietspad langs deHeeren-
i \ Heerlen vormde woensdag-
t >r e cri onoverkomelijk obstakel
tHI $ien 29-jarige bromfietser. De

'' 2'eiVe^ over de kop en moest in

' ath?nnu's wortlen opgenomen,
iKij y 1 Was uit de kom geschoten
'ge., leP schaafwonden en kneu-

&"*&" SDreekt van een 'missely-
fe.s p " tnaar heeft degenen die de
IflfOp het fietspad hebben ge-

g niet kunnen achterhalen.

.[, voor spoedgeval-„: Heerlen: «71.37.12. Nuth/„, |Tj-5-2995. Brunssum/Schin-,t^abeek: «25.90.90. Hoens-, jf^Merkelbeek/Bingelrade:,&55-55. Landgraaf: «32.30.30.
I '5 qade/Eygelshoven:
I

VERSEN
'huJt^*1 .- Heerlen: ©71.14.00. In-
k^^ie over avond- en week-
k Wensten van artsen, tandart-p^ aPothekers en het Groene

Pe^enst SOS: Daë en nachtopbaar, «71.99.99.
|V U 4cntsziektenbestrijding:
I Urs infohjn, «74.01.36.

Emblemendief

Kantonrechter Van Oppen zal van-daag over veertien dagen uitspraak
doen.

zer kwamen, hebben ze ander-
half uur op dat pek zitten kras-
sen. Nu geloven ze ons, nu zijn
wy de deskundigen. We hebben
in die jaren veel moeten leren.
Wat zijn PAK's, wat betekent de
wet Bodemsanering? Ik ben che-
misch analist, maar wat PAK's
waren, wist ik niet. Er kwamen
mensen niet roodverbrande han-
den naar ons toe, nadat ze in de
tuin hadden gewerkt. Kwam dat
door de PAK's?
Ik heb een keer bij my in de
huiskamer het PAK-gehalte ge-
meten. Dat bleek veel hoger te
liggen dan bij mijn schoonou-
ders, die allebei roken. Pas daar-
na is het RIVM datzelfde onder-
zoek gaan houden. Wy leken
hebben hebben hen daar eerst
op moeten wijzen. Ook het uri-
neonderzoek dat straks onder
kinderen wordt gehouden heb-
ben wij al jaren geleden aange-
vraagd. Het had allemaal veel
sneller kunnen verlopen."

„Vie Snijders, de voorzitter, en
ik hebben ons allebei bij de
PvdA aangesloten. Het was de
enige partij die zich in het begin
voor ons inzette. De andere par-

GSalzburg opgelet: het Land-
graafs Mannenkoor St.-Joseph
komt op bezoek! De dag na He-
melvaart zingt het koor in de
Petruskirche geestelijke werken
van Orlando di Lasso, Gounod
en Poulenc. De dag erop concer-
teren de Landgravenaren sa-
men met het Salzburger man-
nenkoor Typographia. 's
Zondags treden de Landgrave-
naren tweemaal aan. Eerst
luisteren ze de Hoogmis in de
befaamde Dom van Salzburg
op met de Missa c-moll van
Liszt, om 's avonds samen met
het mannenkoor Friedburg de
tournee af te sluiten in Heili-
genstatt.

„We hebben nog steeds dat keet-
je in de wyk waar we op maan-
dagmorgen spreekuur houden.
Er komen nog altijd mensen
naar ons toe, met vragen ofvoor
advies. Nu is de sfeer in de wijk
optimistisch. Er gaat eindelyk
wat gebeuren, het einde is in
zicht. Begin volgend jaar moet
de sanering starten. Daarna krij-
gen we een nazorgsysteem: hoe
je in je tuin moet werken, hoe de
nutsbedrijven kabels en leidin-
gen moeten opgraven. Helemaal
schoon wordt het nooit, en waar-
schijnlijk komen na een jaar of
vijf, zes de pekdeeltjes weer naar
boven. Tja, dat is de bodemwer-
king."

___?** u'tslagen van de tweede voor-

"* xS-Jit h ' harmonie Beatrix Hom op
Sa. 'eg'en <■ e afdeling 106 punten. Re-
-0„'y t tvLiaJlfare St Caecilia Hulsbergf^Janspt ,? afdeUng 109 punten. Fen-
*sH* <*?rs£' ,l* Caecilia Hulsberg, sax-VChe'Jen k fdeline UI punten. Angeli-
Ih^fdelino monie St-Martinus Vijlen,
»blLeben u!tmL"itendheid 96 punten.
1?» ht. kW' narmonie Aurora uit Gre-
S ?'<* Vin ,ei ere-afdeling 108 punten

'b, h'lveM ■ van fanfare St. Lamber-
s*rr,Kten slagwerk, ere-afdeling ook
'ft IV-Hsi'" petr»?. Irene frissen, Nico Lust-a Huk? °erajensek va" fanfare St.SDerg, afdeling b-2, 99 punten.

KLIMMEN - Emblemen van auto's
vormen het doelwit van een dief in
Klimmen. De laatste dagen ontdeed
hij zeven Klimmense wagens van
hun merkteken. De Voerendaalse
politie verwacht de dader binnen-
kort in de kraag te kunnen grypen.

Ook volières en tuinhuisjes wor-
den vergoed. Zelfs het arbeids-
loon voor het aanleggen van een
vijver of het bouwen van een
schuur. Ja, natuurlijk veel van
die dingen zijn zwart gebouwd.
Toch wordt ook dat vergoed. Ik
zie het als een bedrag voor al het
leed dat je hebt gehad. Want ver-
der krijgen we niets. Ook niet
voor de overlast straks tijdens de
sanering. Op het groen kan het
ministerie nog flink beknibbe-
len. De grondprijs ligt vast, maar
wat de waarde van bomen en
struiken is? Ik heb geen flauw'
idee. Onze advocaat zal erop toe-
zien dat we een goede vergoe-
ding krijgen."

„In het begin waren de vergade-
ringen van de begeleidingscom-
missie zware stressvergaderin-
gen. We werder nauwelijks se-
rieus genomen door de gemeen-
te en de provincie. Ze wilden
hun fout niet toegeven, de fout
dat ze hier woningen hadden ge-
bouwd. Het ging er hard aan toe,
we stonden tegenover elkaar. We
werden gezien als de jongetjes-
uit-de-wijk! We hebben de ge-
meente een keer gewezen op een
plek waar een pekberg heeft ge-
legen. De gemeente zei dat daar
slechts mijnsteen lag. Nou, ze
hebben er hele platen pek weg-
gehaald. Toen ze met een bulldo-
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Vandaag 's c,e officiële opening van onze nieuwbouw
en kantoren door de edelachtbare heer J.F.J. van Dijk

W' J danken cle aannemer, de leveranciers en alle
andere medewerkers voor de prettige samenwerking
bij het realiseren van dit project.

Directie en medewerkers
Staal- en AluminiumboUW Einmahl b.V. Sneeuwberglaan 11 - 6291 HB Vaal

Onderstaande bedrijven werkten mee aan het tot stand komen van onze gemoderniseerde en uitgebreide zaak

Proficiat!
■

meubel- en timmerbedrijf
woninginrichting

h.w. Hermans
Selzerbeeklaan 5
6291 HV Vaals
tel. 04454-1982 en 3033

IHARO R\f s,raal spuit"en
"Lllx^DV^ Di V " conserveringsbedrijf

K»ppTwo22q - B*otrixhovn " Mooftricht |

Tel.
''^5 043-635253
vC sl. Ook schoperen

jtgL Wij wensen u veel, succe^

De bedrijfsruimte van Einmahl te Vaals is voorzien van een Abus
kraan-systeem, welke is geleverd en op vakkundige wijze geplaatst door:

Q'H HEFTECHNIEK BENELUX
Postbus 210
3400 AE IJsselstein

Industrieterrein Paardenveld mm ww ■ ■—Merianweg 1 - 3 AWM ___rC
3401 MR IJsselstein ' ■——mmmw

KRAANSYSTEMEN + KOMPONENTEN
Telefoon: 03408-84000 alleenvertegenwoordiging
Telefax: 03408-88900 voor Nderland.
Tevens voor montage, service en jaarlijks onderhoud aan
al uw hijs- en/of hefwerktuigen.

/^\ LIKET
mm\mm JU METAALBOUW B.V.

Lageweg 12 , 6621 BS DREUMEL
Postbus 65 , 6620 AB DREUMEL

Wij verzorgden de stalen dak- en gevelbe-
kleding en kunststof dakbedekking.
Staalbouw Einmahl proficiat met de opening
van uw bedrijfspand.

realiseerde ook hier weer
het prachtige tegelwerk

JjpJHILHÖRSTbv
Simpelveld 045-442793

Timmerbedrijf Prange
Bergstraat 12

04454-1980 Vaals
Uw adres voor al uw

timmerwerken
Ook hier leverden wij
weer de eiken deuren

I " keulersschrijencoonen
architektenburo bna
oranjelaan 54a rietweg 1
6166 bs geleen 6102 ch echt

SWONINCINRICHTING*
" MEHLKOPS
& Hoofdstraat 83 «m» 6461 CN Kerkrade "ft Tel. 045-453667 £(naast Jac. Hermans).
V donderdag koopavond V

" Ook hier leverden 2
" wij weer de "} vloerbedekking en "i de lamellen. J

Schepers BV
Bekistingen

Heerstraat Zuid 34
6171 KG Stem
Tel. 046-331579

HOVENIERSBEDRIJF *X

ontwerp
aanleg
onderhoud

Paul Konen sier-bestrating
Spoordamstraat 17 6415 AP Heerlen Telefoon 045-725076

O'D'S BOUW 'everde voor dit project Jansen-Viss-TV®
Barendrecht, tei. oiBo6-409ii (droge-/drukbeglazing) stalen raamprofielen \

i "W

Ook hier werd eeltfel
put

|||betremmer(;:
keuken

uit
geplaatst!

leiw<
Ha'

DETREMMERIE NEDERLAND
Voltaweg 4, 6101 XX Echt, Nederland <
Tel.: 04754-86600 " Fax: 04754-86515

*^*^^^^ "
"■■'* Sanitair * Verwarmirw

■*- Dakwerken * Gas en waj^
* Complete badkamerinrichtinge^i

■A^l^fl M%Y.UWiWÏmW i
■ "all Vy ■■■ ____PP'^É_|pN__l

»
Wij zijn gespecialiseerd in het 11 II 11 I .I iii—"--j "i

wassen van \

nS"** o<* jff^—'—' en . dCr* C?^ reinigen van vloer"?

B^Ê
Niet alleen voorbedrij* smaaroo* voorpartor

Tal OMS4i_65

06-Hjnen

*DE WIPLIJN*
***06*9555***
Snelste versieriijn van

Nederland: voor 'n discr
afspraakje of 'n heet sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 50 cphm

DE WIPKRANT
* 06*95*59 **

Alle stijlen alle adressen
50 cphm

HOGE NOOD
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 cphm

TELEKRANT
06-320.320.00

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel
jonge) meisjes doen hier

hun eerste sex-contactver-
zoek. Succes is op deze lijn

verzekerd, ’ 1,- p/m.

*WIP-DATING*
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
Ze willen! Niet gekvoor
j 50 cpnm

SEXMEISJEÜ 37,5 cphm.
Kom je in bad met me
06-320.320.22

Buurmeisjes en buurvrou-
wen die elkaar verwennen

met sex! 37,5 cphm
06-320.320.37

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

Frans Grieks Russisch \mj-
en nr. 69 kussen zijlings

sexstandjes. 37,5 cphm
06-320.320.59

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

echt gebeurd op dat mo-
ment. Ik ben vaak alleen en
kick op porno. Ik loop nu in

lakleer. 37,5 cphm
06-320.320.53

Wie durft Lisa live te bellen?
Ze is super blond, met grote

06-320.320.83 (75 cpm)
Straat grieten. Uitdagend

mokkel. 37,5 cphm
06-320.320.77
Rubber Porno!
Ben jij een liefhebber van

Latex en Leer porno?
Bel dan

06-320.320.90 (75 cpm)
BLACKSEX! Een volle don-
kere rijpe vrouw. Wat een
enorme....! 37,5 cphm

06-320.323.46
Rijpe vrouw live met jou in

bed! Sexlesjes. 37,5 cphm
06-320.323.56

Top Sex
2 handen vol, 37,5 cphm
06-320.325.25

GRIEKS met een rijpe don-
kere vrouw. Haar rijpe

lichaam trilt van opwinding
als ze voorover bukt naar

jou! 37,5 cphm
06-320.327.17

Pascale bovenop de tafel.
Keukensex

Bel 06-9602 - 75 et p/m

Uitdagend
Vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje 06-9663 75 cpm
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Privé/adressen!
■ heeft u zin in sex en bent u
op zoek naar échte privé-
adressen en telefoonnum-
mers? Draai dan snel
06-320.320.80 (’l,- p.m)

S&M Liveßox. Er is tussen
13 en 17 uur een bazin op

deBox. Dun* je! 37,5 cphm
06-320.320.65
06 Gay Café

Limburg
De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm

06-320.327.55
GAY-TALK

Voor 75 cpm. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex... 325.19
Studentensex ... 327.56

’ 1,-p.m. Pb. 75141 Adam
Live

Tele Piepshow
Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga

of Nikki zich live uitkleden
door de telefoon? Draai dan:

06-340.340.25 (75 cpm)

Telezoenen
kan Live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

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

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

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)

Homo jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320.330.88 - 50 et p/m

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

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

2 mannen
Een blondje. Wangedrag!

Over de knie.
Het nappaslipje.

06-320.321.31 - 50 ep Vz m.

2 mannen
vinden Wendy verstopt in de
schuur. Te laat meid. TRIO.
06-320.323.85 50 ep Va m

2 brommerknullen bellen bij
Anky. Het plotse trio.

IGrieks!
06-320.340.01 50 ep V2m

Wim logeert
bij buurvrouw. Plots zit ze

naakt op zijn schoot.
06-320.330.51 - 50 ep Vi m

SM. Mode
Lia alles naakt. Dan komt de

man met de zweep...
06-320.340.22 - 50 ep V2m

Ria met

het sexcado
■Het beweegt en trilt. Steeds

wilder komt ze...
06-320.340.33 - 50 ep V2m

Promotie
Ida kleedt zich uit en bukt
over de tafel. 2 mannen.

06-320.340.41 - 50 ep V2m

Tiny straft
de glurende vriend van de

buren. Wie is er naakt?
06-320.340.55 - 50 ep Vz m
De man, de knappe blonde

weduwe en het...
waterbed

06-320.340.88 - 50 ep V2m

Meisje 24 jr.
Wil dolgraag sex per tele-
foon ofprivé bij mij thuis.
06-320.324.96 (75 cpm).

Direkt contact
Met jonge meiden of rijpe

vrouwen. Ons telefoonnr via
06-320.324.97 (100 cpm).

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

handen voelt.

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

sexavonturen.
06-96.70 (50 et. p. V2m.)

Onderdanige jongensbellen
met strenge meesters.
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 75 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320*330*18 - 50ct p/m

Meisjes
Willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel. 06-9502
75 cpm

**06-9603**
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen. 75 cm
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662 75 cpm

300 meiden
zoeken een heet slippertje
06-320.321.44 - 75 Ct p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
huisvrouwtjes willen alles
met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320.330.45 - 75 Ct p/m

Tele (live)
Massage? Lekker live een

massage met Desiree, Carla
Inge of Joyce door de tele-

foon? Draai dan:
06-340.340.11 (75 Cpm)

245 hete
meisjes geven hun telefoon-
nummer aan je door en wil-
len graag 'n (sex)afspraakje

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Homo

Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 - 75 et p/m

Adres privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs, ze geven zelfs
hun eigen adres en tel.nr.

06-9685 - 100et p/m

Ze komt...
bij jou of jij bij haar, ze geeft

haar adres en telefoon-
nummer. 06/100 et p/m

320.322.23
vrije meiden
zoeken sexkontakt

06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320320,36 -75 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter, 50 ep 1/-_m

06-9618
Nieuw

Gay Boys privé
Ben je op zoek naar een
heet afspraakje met eenlekkere jongen? Of voor 'n

opwindend gesprek met een
lekkere knul. Bel snel
06-9614 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

Paradiso-Club 045-317032
Europaweg Noord 158, Landgraaf, v.a. 14.00 uur.

Leuke assistentes aanwezig.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke

meisjes altijd welkom. Rijksweg Z-105 Geleen 046-756335

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmecheten. Tel. 09-32.11.76.64.94
Openingstijden va. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

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.

't
Sauna Club Eden*

Alle dagen geopend vanaf 19.00tot 5.00 uur. Nu rjjj
nieuwe dames, ook voor escort Holtzstraat 103, Xef1"

Tel. 045-462084
Tevens dames gevraagd.

BELINDA'S Escort
vanaf ’ 75,-

Tel. 06-52984233!
open van 16.00 tot 06.00 uur. Dinsdags geslote^'

Nieuw privé Candy
Tel. 045-212616 of 211391, meisjes gevraagd^\

Paren en alleenstaanden

Club LC.
De zaak met standing, hygiëne en discretie. tvoor tolerante paren en heren. Bij mooi weer is ct*x

afgeschermde tuin open v.a. 14.00 uur. Vrijd., maa^woensd. Life-show, zaterd. parenavond. s'Zondags j
kennism. van onze club, kleding naar keuze, met 9{9

penning voor koppels op woensdag.
Hertenweg 5, Zutendaal. Tel. 0932-11713323^

IPrivé/Escort!
Simply the Best!

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

- transsexueel/travestiet

Deze week:Superstunt-
Info: S 045 - 27 45 87.

Open van 11.00 uur tot 02.00 uur, (zond, gesjj^
Parenclub Villa Liberta

Gewoon de Beste !!!
Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en al»*Jstaanden. Zaterdag alleenparen. Aanvang 21.00 "J

Ervaar de unieke ongedwongen sfeervan een echter^iclub. Live- en Porno shows. Maaseikerweg 24, Sujjy
300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499"^

Nieuw!! luxe bubblebad en sauna.
23 mei live-muziek. y

Voor Piccolo's zie verder pagina 22
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sport
Extra aanbieding
voor Van Grinsven
DEN BOSCH - BW Den Bosch
heeft doelman Van Grinsven ccii
nieuwe, verbeterde aanbieding
gedaan. De Brabantse club
hoopt daarmee de keeper, di^j
hoog op het verlanglijstje van
MVV staat, ook komend seizoerf
in stadion De Vliert te houden. |

Laumen/Stampede
promoveert
SIMPELVELD - Zaalvoetbal-
club Laumen/Stampede is ge-
promoveerd naar de landelijke
tweede divisie. Dat gebeurde;
zonder dat de geprogrammeerde
beslissingswedstrijd tegen Heel
werd gespeeld. Heel zag af van
het duel, omdat de vereniging
deze week werd geconfronteerd
met halvering van haar spelers-
bestand, waaronder vrijwel het
eerste team. Het bestuur van
Heel heeft besloten de club op te
heffen en, mits de ledenvergade-
ring akkoord gaat, opnieuw te
starten in de laagste klasse.

TORONTO - Na de 1-0 zege op
de Verenigde Staten won Schot-
land tijdens het overzeese trai-;
ningskamp ook van Canada. In
Toronto werd het voor tiendui-
zend toeschouwers 3-1 door
doelpunten van McAllister (twee
keer) en McCoist. Tijdens het EK
voetbal in Zweden is Schotland
de eerste tegenstander van Ne-:
derland.

Trost eerste
duel geschorst
ZEIST - René Trost van Roda
JC zal de eerste wedstrijd van
het nieuwe seizoen niet spelen;
De tuchtcommissie van do
KNVB schorste de Kerkrade-
naar voor een duel.

Oefenwinst
Schotland

Contra-expertise
Millar positief

gekropen, maar het zou slecht voor
het voetbal zijn geweest, als dit
Sampdoria de cup had gewonnen,"
was het algemene oordeel.

Alle kranten in Barcelona, maar ook
die in Madrid, openden gistermor-
gen met de overwinning in het
Wembleystadion. 'Barca kampioen
van Europa' was de openingvan La
Vanguardia. 'De beste van Europa'
v/as de kop van El Periodico en El
Pais zette 'El Barca wint de Europa-
cup onder de magie van Wembley'
op zijn voorpagina.

Van onze correspondent

■CELONA - Het winnen van de Europacup door Barcelo-
■^ft woensdagnacht het centrum van de Catalaanse hoofd-
volledig ontwricht. Onmiddellijk nadat scheidsrechter

" J^idhuber het laatste fluitsignaal had gegeven, stroomden
Azenden Barcelona-supporters naar het centrum van

H" Zwaaiend met de blauw-rode vlaggen van Barcelona of
I eed in de geel-rode kleuren van Catalonië trokken zij over

en de overvolle Placa de Catalunya. Luid toeteren-
'jjto's konden daar niet meer voor of achteruit en overal

"* het geknal van vuurwerk en van het ontkurken van de
j^nchampagne.
iIr tvvee uur in de ochtend veran-
=fi de feestelijkheden echter in
n6n vernielingen. Ruiten wer-
i.^gegooid en auto's vernield.
lcr>ten en verkeersborden wer-
"it de grond getrokken. De po-.. Verrichtte enkele charges.
"^twintig personen, onder wie

politieagenten, moesten in zie-
den wegens verwondingen
er> behandeld. Dertien perso-
erden aangehouden.

Venten in Barcelona benadruk-
de overwinning op Sampdo-

was. „Wij zijn tot twee-
de door het oog van de naald

Koeman
Met name defraaie goal van uitblin-
ker Ronald Koeman werd door de
kranten geprezen. De meeste kri-
tiek was er voor Sampdoria-trainer
Boskov, die weigerde na afloop van
de wedstrijd de persconferentie te
bezoeken, maar tegenover de Itali-
aanse pers volhield, dat zrjn ploeg
de beste was geweest en met 3-1
had moetenwinnen.

Triptique
Ardennais start
fin Maastricht

- De Belgische
Lerronde Triptique Ardennais
E vandaag in Maastricht. Het
rSehot van de eerste etappe
if^iïcht-Polleur wordt om 13.30

t&ortcomplex Dousberg gelost.
Ardeens drieluik eindigt zon-

Spa. TWC Maastricht, sinds
r* jaren mede-organisator van
eVenement, is als enige Lim-
>se vereniging met een team

bVIJfrenners present in de Tripti-

De kranten benadrukten tevens de
historische betekenis van deze eer-
ste Europacup voor landskampioe-
nen in de 93 jaar oude geschiedenis
van Barcelona. Tot dan was rivaal
Real Madrid de enige Spaanse club
geweest, die de meest begeerde cup
had gewonnen,en dat nog wel liefst
zesmaal.

Feestroes ontaardt in rellen en vernielingen

Europacup ontwricht Barcelona

MADRID - De contra-expertise
in de dopingzaak van Robert
Millar, die tijdens de Ronde van
Spanje werd betrapt op het ge-
bruik van testosteron, is in het
nadeel van de renner van TVM
uitgevallen. De Schot wordt voor
drie maanden voorwaardelijk ge-
schorst. Bovendien moet hij een
geldboete betalen en zijn tweede
plaats in de achttiende Vuelta-rit
inleveren.

Trouwseizoen

■ ° GuXa'in net laatste uur van Ma-
|;kia,. ue bood slechts perspectief
Ts Uit Kecht werd ëefietst*De toP-
j°or l?*r*" klassement, aangevoerd

k* w& pLitouwer Stakenas,vonden
It^ste teruê- Veenstra genoot de
fijv^rn sJeun in de kopgroep. Vo-

ri nad vier man voorin enQat voordeel uit.

Johan Cruijffen president Lluis Nunez klinken op het succes van Barcelona. Foto: reuter

De huldiging van het succesvolle
Barcelona-team begon gistermid-
dag op het vliegveld El Prat van de
Catalaanse hoofdstad. Voorzitter
José Lluis Nunez droeg samen met
trainer Cruijff en aanvoerder
Alexanco de fel begeerde 'beker
met de lelijke grote oren' het vlieg-
tuig uit en daarmee begon een door
hevige Catalaanse emoties door-
drenkt volksfeest, dat tot diep in de
nacht zou voortduren.

Happel passeert Schinkels
'Wedstrijd in Sittard was hoogtepunt in carrière geweest'

St. Polten in dezomer vermoedelijk
verlaten. Austria Salzburg en Wac-
ker Innsbruck hebben interesse in
de aanvallende middenvelder.

Basiliek
Alleen de rit van het vliegveld El
Prat naar het stadscentrum van
Barcelona met twee autobussen
duurde al twee uur, hoewel de af-
stand niet meer dan twaalf kilome-
ter is. Het eerste doel van de huldi-
ging was een bezoek aan de Basilica
de Deu de la Merce i Sant Miquel
Arcangel, waar de spelers, techni-
sche staf en de clubleidingde Euro-
pacup opdroegen aan de bescherm-
heilige van de Catalaanse hoofd-
stad.

£r leiding van chef d'equipe Pe-
l, !J°Ps verdedigen Pascal Alle-

.' Marcel Nuy, René Kuhlmann
Jne gastrenners Roger Hendriks
1y^m de kleuren van TWC Maas-

-1 op de Waalse wegen. Hoekse
'fiers, WV Schijndel, De Wind-as Geffen en WC Het Zuiden

Js ~e andere Nederlandse forma-
t^*- 1 totaal zijn 25 ploegen van de

S I<l»rste e*appe Maastricht-Polleur
.^kilometer lang. Na de start in
kid g Passeert de karavaan on-

e.Uijk deNederlands-Belgische, sm Veldwezelt. Zaterdag staan
iv. rittten op het programma: Pe-
\ rr*Manaihant (start 13.00 uur,
t-J^) en een individuele tijdrit
■k 1ü.30 uur, 6,1 km) in Soumag-

* I^q e slotetappe begint zondag om
f 1j5 uur in Soumagne en eindigt
Nb kilometer voor het Casino

WENEN - Ernst Happel heeft
Frank Schinkels niet opgenomen in
de Oostenrijkse selectie van acht-
tien spelers voor de oefenwedstrijd
tegen Nederland, woensdag in sta-
dion De Baandert in Sittard. Schin-
kels (29), Nederlander van geboorte,
was een van de vier afvallers in de
Oostenrijkse ploeg na de nederlaag
(2-4) tegen Polen.
„Dat doet pijn," zegt Schinkels. „De

wedstrijd tegen Nederland was een
hoogtepunt in mijn carrière ge-
weest." Schinkels weet niet waar-
om hij door Happel gepasseerd is.
„Sinds hij bondscoach is, heeft hij
mij altijd opgeroepen. Tegen Hon-
garije heb ik achttien minuten ge-
speeld, tegen Polen vijfentwintig.
Elke minuut heb ik gespeeld met
het plezier .van een kind."
Schinkels zal zijn huidige club VSE

" VOLLEYBAL - De herenhoofd-
macht van VC Maasbracht kan vol-
gend seizoen toch uitkomen in de
landelijke derde divisie. De Maas-
brachtenaren degradeerden welis-
waar, maar doordat enkele teams
uit de derde divisie zich terugtrok-
ken, krijgt Maasbracht een herkan-
sing op landelijk niveau.

" PARKLOOP - In het park van
huize St. Joseph te Heel is donder-
dag 28 mei de zesde St. Joseph Par-
kloop.

" HANDBAL - Komende zondag
is op de sportvelden bij het Natio-
naal Sportcentrum in Sittard het
achtste Limmi-handbalfestival voor
de jeugd. Van 10.00 tot 16.00 uur
komen ruim vierhonderd handbal-
lertjes van vijfendertig clubs in ac-
tie.

PARIJS - Voor Torn Nijssen leek
de Belg Filip Dewulf aanvankelijk
een te sterke tegenstander in de eer-
ste ronde van de kwalificatie voor
Roland Garros. In de tweede set
draaide hij de rollen echter om.
Nijssen: „Ik ging sterker serveren
en Dewulf verloor helemaal de con-
trole. Toen was de zaak snel beke-
ken". Met 1-6, 6-3, 6-2 stapte Nijssen
naar de tweede ronde, waarin hij
vandaag de Zweed Hnerik Holm
ontmoet. In het herendubbelspel is
Nijssen samen met Cyril Suk vierde
geplaatst, hetgeen betekent dat het
koppel de kwartfinales zou moeten
kunnen halen.

Tomn Nijssen
moeizaam naar
tweede ronde

" VOETBAL - Ab Plugboer heeft
zyn contract bij FC Utrecht met
drie jaar verlengd. Eerder tekende
Bijl voor twee jaarbij.

In de Oostenrijkse selectie keren
Toni Polster, Andreas Ogris en An-
dreas Herzog terug. Met Schinkels
werden Sabitzer, Hormann en
Schottel gepasseerd. Hofleverancier
is Austria Wien met zeven spelers.

Ernst Happel vliegt dinsdag met de
achttien naar Maastricht. Dinsdag-
avond wordt in De Baandert ge-
traind.

Oostenrijkse selectie: doel Konsel (Rapid
Wien), Wohlfahrt (Austria Wien), verdedi-
ging Zsak (Austria Wien), Peel (Rapid
Wien), Rotter (St. Polten), Posch (FC Tirol)
en Baur (FC Tirol), middenveld Artner (Ad-
mira Wacker), Kuhbauer (Admira Wacker),
Prosenik (Austria Wien), Stoger (Austria
Wien), Flogel (Austria Wien), Herzog (Rapid
Wien), Hartmann (FC Tirol), aanval Polster
(Logrones), Ogris (Austria Wien), Hasen-
huttl (Austria Wien), Waldhor (Steyr).

Dag van de
Supersprinters

Olympia's Ronde
Ko eif ~ Wietse Veenstra vóór
htty}. Puyn. De zesde dag van
rfSi_? la's Ronde was voor de su-
% tlnters, van wie dit keer John
Pk t^er in de eerste groep ont-eer gelijk succes voor de wie-
Hlt Volendam, dit seizoen
fc^ ln de topcompetitie, maar al

naar een nationale

6H 0(/ra en Duyn moesten wach-
Sd. , de finishfoto, die een dikke

frscnil aanBaf* De sprinters
*i> Jl kans, omdat het veld na
V egende start uit Klaziena-

'I *■■« k standpunt innam dat de
b p*g i beslissingen beter tot van-

worden uitgesteld in
f°nd v ertig kilometer lanse tyd-

k
a Zaltbommel.

(ADVERTENTIE)

J<WvoetbalinterlandsJ>\y NEDERLAND TO\

’ OOSTENRIJK \/ woensdag 27 mei - 20.00 uur \
STADION DE BAANDERT

SITTARD
i *

Een van de laatste oefenwedstrijden van het Nederlands elftal
vóór deelname aan het Europees kampioenschap in Zweden.
Ukunt deze belangrijke wedstrijd live meemakenin eigen
provincie!
Exclusieve kaartverkoop voor deze interland -fIR^F3bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad **. J
en VW-Vaals en VW-Simpelveld. ,'£fwj 1

Entreeprijzen: staan Noord ’ 20,- '^y^^y^'
staan Zuid I ’2O,- '&V JgC*
staanZuid II ’ 10,- **

Limburgs Dagblad

Oude glorie
voetbalt in

Nieuwenhagen
NIEUWENHAGEN - Op het sport-
complex van SVN is morgen de zes-
de editie van het internationaal ve-
teranentoernooi. Ook dit jaar heeft
organisator John Cremers een sterk
deelnemersveld naar Nieuwenha-
gen gehaald. Zo treden voor het
voetlicht de oude glorie van Fortu-
na Sittard met onder meer Hans Er-
kens, Hans Zuidersma en Rob Hut-
ting, Roda JC met Dick Nanninga
en Roger Raeven, en Patro Eisden
met Paul Lieben en Willy Brassé.Zestienjarige

bokserin coma
ï°kser ."" Een zestienjarige Japanse

***- 'n 'h na een PartU over drieron"

l^akt fr PaPiergewicht in coma1
k -\veLi nzo Kawamoto bokste
fl** ir, Party' van zyn leven- HÜi'*tgevn elkaar, waarna de arbitert\en echt onmiddellijk afbrak. De
l"*8en VVerd met hersenbeschadi-
■"er, lr» het ziekenhuis opgeno-.

Ook de veteranen van SK Tonge-
ren, SV Merkstein, EHC, Waubach
en SVN maken hun opwachting. De
poulewedstrijden beginnen om
14.30 uur, de finale om 19.00 uur.
Tijdens het toernooi wordt Joep
Haan, de inmiddels 52-jarige legen-
darische spits van SVN uit de jaren
zestig en zeventig, gehuldigd, om-
dat hij onlangs tijdens een competi-
tiewedstrijd met het achtste elftal
van SVN zijn vijfhonderdste doel-
punt scoorde voor SVN.

" Er is een tijd van voetballen en er is een tijd van trouwen. NaRichard Sneekes en Bert
Verhagen was gisteren Ruud Hesp aan de beurt. De doelman van Fortuna Sittard zei 'ja,
ik wil' tegen Annemiek van Dijken. Morgen volgen clubgenoot Marco Boogers en Patricia
van Ham het voorbeeld. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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KontaktenKlubs

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

De afstand is niet belangrijk, sex wel!

** Riversideclub **
Zeer luxe club met spiegelkamers, bubblebad,

afgeschermd zonneterras, leuke meisjes, gezellige bar en
discrete parking. A2afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2 Ohéen Laak, open v.a. 14.00 uur t/m 02.00 uur. Weekends ge-
sloten. 04755-1854 100 mtr. voorbij Camping de Maasterp.

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.—-—■ .—. . ,
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. Kapelwg 4 Kerkrade. 045-425100.

OIUD g 045-228481
IV/lorri Privé
|VI C7I \__/ 1 Heerlen-Centrum van 11.00

tot 18.00 uur. 045-714707.
Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241, NieUW ESCOrtGeleen. 046-745814. Kjmber|y sne| bjj u

Escort-Service all-in thuis of in hotel.
g 045-326191 g 045-418606
Love escort Vera Privé
045-320905 "^e
Sandra privé Nikki

met Sylvia, ma. t/m vr. 09-32.11.304785
10-22 u. Weekend gesloten. ~

Tei. 046-757517. Maastricht
Buro Geleen Privé

Bern, op nivo. 046-748768 > r\r\r4
Contactburo il CjOQQ
Sittard id66

5046-523203.
Nieuwe inschr. gevr. LmS aOTeS.

Nieuw, nieuw! , Jodv^sir*at *__,_., _._____, tussen VW en Kesselkadeparenclub Leger exclusief.
wij bieden alles op 1000 m2. f\A'Z-ORA'\ W 3

5 min. achter de Duits/NL Q*tO C^f-t I OO
grens in Simpelveld. Open

van woensdag t/m zat. Helena
Bandinfo: 045-442469 af 10 uur, ook zat. en zond.
Monika eSCOrt 045-721759 meisje gevr.

bei dan.. 045-727854 Escort Service
Hij lacht voor een leuk meisje bij u

Hij is tevreden.. thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Hij kwam bij Tel. 045-422685

I X/pv I A Nieuw escort
Li L_/l/\ van 12.00-03.00 uur, all-in

service, discreet, snel. Tel.
046-749662 óók op zat. 045-413887

La Tropical Pnvé bii
geopend ma t/m vrij vanaf U4Ö-OO^o4o

"U^i£fi Buro Heerlen, adressen pri-Tel. 045-421641. In den é rt Femme enHook Voerendaal geopend sXr hefen eTdamesma Vm vrij van 20.00 uur.
tev. enkele bardames gevr. S 045-225333

Peggy privé en
escort

3 leuke stoeipoezen aanw.
ma-vr 11.00-22.30 uur. Wo
tot 19.00 u. 046-374393

S.M. Rachel
Tel. 045-274810

Totale ontspannings-
massage door nieuwe
leuke meisjes

Tel. 045-353489

Even tijd en geen spijt?
Videoclub

een leuke film en nog meer.
Bel eens 045-718067.

Regina's Privé
045-727538

Tev. meisje gevr.

Privé Daisy
Vrij. en zat v.a. 11 uur in
sexy lingerie. 045-229091.

gag| Provincie
.Sqöl Limburg
mededeling verordening grondwaterbescherming Lim-m 173/21-92 burg 1989. Kennisgeving van een aanvraag

om ontheffing.

Aanvraag van:
Waterschap Roeren Overmaas, Postbus 185
te Sittard d.d. 31 maart 1992 om ontheffing
voor het herinrichten van de Vloedgraaf vanaf
de spoorlijn Sittard-Roermond tot aan Maas te
Susteren (92/19055, BV 3392).

Tervisielegging.
De aanvraag ligt ter inzage vanaf 25 mei 1992:
a. ten provinciehuize (bibliotheek) tijdens de
werkuren; b. ten gemeentehuizevan Susteren
tijdens de werkuren en daarbuiten op de al-
daar gebruikelijke plaatsen en tijden tot het
einde van determijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 25 juni 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 18 juni
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV

Omgeving Heerlen, Hoensbroek Gem. Simpelveld
Te huur Tekoop:
Pizzeria's Horeca pand geschiktvoor vele
Ook geschikt voor combinatie met doeleinden.
Shoarma. Totalevloeropp ca 220m'met woning.
Goede Lokaties, goedewinst mog. Vr. prijs md. inventaris Fl. 220.000,-k k

Meerssen Kerkrade
Tekoop: Te huur
Snackbar annex frituremet Dagzaak Cafetaria /Petitrestaurary.
boyenwoning. Goede lokatie. Goede winst mog.
Op Al lokatie. Hoge omzet. Vr.prijs incl.inventans en goodwill
Prijs op aanvraag. Fl. 75.000,-

Gem. Landgraaf: Heerlen
Tekoop Te huur
Specialiteitenrestaurant met Bedrijfs ruimte met horecabestemming
onr. goed, md. 2 App. geschikt voor meerdere doeleinden.
Hogeomzet. Opp. begane grondca.230m2

Vr. prijs onr. en inventaris Met boyenwoning
Fl. 375.000,-k.k. Huurprijs Fl. 1750,-p.m.

Heerlen Voor informatie:
Te koop: Postbus 3051,
Hotel-Caférestaurant. 6460 HB Kerkrade
Zeer goedelokatieVr. prijs mcl. Telefoon 045-427777,
inventaris en bedrijfs woning op Telefax 045-413521
aanvraag.
UW ADVISEUR IN HORECA-EXPLOITATIE

STOP DE ZINLOZE
MOORD OP DE

SPAARVARKENTJES.

Wie nu in een Fiat Uno stapt, hoeft zn spaar-
varken geen doodklap met een hamer te geven.
Want tijdelijk krijgt u van ons een jaar lang een
renteloos voorschot van maximaal ’ 1 5.000,-*.

En aangezien een Uno een vanafprijs heeft van

’ 20.250,-, wordt hetverschil waarschijnlijk gedekt
door de inruilwaarde van uw huidige auto.

Kortom, als u Fiat Uno gaat rijden, betaalt u
pas over een jaaren stopt u dezinloze moord op de
spaarvarkentjes. Als u even bij ons langskomt,
leggen wij u graag de voorwaarden uit.

ÉÉN BROK TEMPERAMENT. J

' "*" 9
n.i ff "®

&l *2

PE FIAT UNO. RU NU# BETAAL OVER 'N JAAR. 1
AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V.

HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21
AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.

KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16
AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN L

BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75

Wir lösen Haarprobleme

Diskret und zuveriassig Niemand sieht
es, doch Sic sehen junger aus Schlalen-
saunen - schwimmen ■ Sport treiben.
Unlosbar mit dem Resthaar verwebt.
AuOerdem fuhren wir alle Toupets
und Perücken von namhatten Flrmen.

Zweithaarstudio Stuppi
Damen -Coiffeur- Herren
5100 Aachen. Adalbertsteinweg 45

Tel 0949/241-502971

ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
terre deshommes
TEL. 070-363 79 40

Doe ook mee!

GIRO 646900

■ Om ruimte te maken voor de nieuwe trendhopperkollektie houden
wij op zaterdag 23 mei en zondag 24 mei van 11.00 tot 17.00 uur

grote magazijnverkoop met kortingen van 25% tot 65%.
Wandmeubelen, kleinmeubelen, eethoeken, bankstellen, kleerkasten.

■i^^^MP i i i i i i 'Akanten,verlichting
MrT/7i/iW>/)/)y7* GtC etC" TRENDHOPPER-Magazijn
■ BJU^iiMfCUT/U^L^ly. Straterweg 47/I Mc o l l E crTi nol Ni Dom. Mijnstraat Kerkrat

SHOWROOMMODELLEN
Maak plaats, maak plaats... we ÊÊj I I I AW -^ Want de exclusieve banken, bo<>
hebben ruimte nodig! De nieuwe U I I I I stellen en fauteuils gaan nu met fofj
kollektie komt eraan en staat te w» B^ R^k ____^__L. m. _V m. _V I kortingen de deur uit. Ook
dringen om zich aan ute presenteren. W L I^^ 11 m\mmW I magazijn-voorraad is "in de o&
Daarom moeten de huidige - maar bieding", terwijl er ook nog onbekl*
niet minder aktuele - modellen hun plaats in de showroom afstaan. rompen zijn, zodat u voor de bekleding zelfs nog kunt kiezen"
Dat betekent dat u kunt profiteren van ongekend voordeel, waarbij diverse stoffen en kleuren leer! U ziet 't, mogelijkheden volop, mflC
de garantie onverkort gehandhaafd blijft. -IÉÜ c'an moet u we' sne' reageren, want.... op is echt of

In deze advertentie i ziet u een aantal voorbeelden^
jj__^__*^^^^^HpHßPß. ____ÈÉ^£ % \

leren bekleding. rondom, stoffen | Klassiek model met verwisselbare en ’>bekleding. I|| keerbare rug- en zitkussens. Bekledinfl W
_Uas7- 12957: van gedessineerde weefstof. |mq£if

F* I* . | < i I Moderne bank, waarbij de kubistische vormgeving wordt geaccentueerd door de *- *4 * *"* 1l' &>"<<?*~'~i»>^~»Jt^ d extra dikke kussens en brede zijkanten. Soepele, leren bekleding. IE ■* j. ■■-- ■ ■■-■■ T; ïm '-,„ni{' '; Keuze uit meerdere kleuren. _#%_fP^__P^ __P" *S<&' ,
WÈ% f» o_i_o '. o^at- _t # #_J_i Romantisch-klassiek model met een p**1" ''3+2-zits3695^ Mm M M mm*f ,

hoekzif
,

door de hoge armlegge*
,

Romantisch-klassiek model met verwissel- fË 2 1+2-zts 2195*^ va 1695'

Hp^^7i3lUlA^Uap^_B Semi-klassieke zitkombinatie met stoffen bekleding. Eigentijds model met komfortabele hoge rug / ~yrrr,Bren \i ' 9'os met 'mmmm\mo/t^^^^^^ Sierlijk, stijlvol en elegant. Houten sierlijsten lever- en overbloesende armleggers. Keus uit diverse / 00/Jc klein __""
e"*- en* 'baar in 4 kleuren. ÏOOC gedessineerde weefstoffen. IOOC 6 ïZettafaU-m 2^-zits bank-(-fauteuil 23957-v.a. löTD,- 3+2-zitsJ249s7- v.a. IWD#~ JUilAV'fl! §/<■ i ■■' '' *jï^^^HHK^^jW^^'^H^M -*F' n___M tf J *J i ' J j

Pootjes in notenkleur. ___«-___" / _____ |lkU^"'l
-29Sr '" Lg^i' ■

Romantisch-klassieke hoekset. Knus en komfortabel door de dikgevulde kussens en armleggers. ii^lÈ^
.^^^ 'TStóji Bekleding van gedessineerde meubelstof. IOQC .________J_el

, miiii m * "V ■ «lil ITBHP fc* ""^lH Romantisch-klassieke kombinatie, bekleed met Royale herenfauteuil Klassieke fauteuil in
H ___T#l WV^^3»^Tff^M H dekoratieve jacquard weefstof. met sluimer-oren. fraaie dessin-stof.
B H^TSv^ij^^^^l Dikke kussens met komfortabele soft-poly vulling. Keuze uit diverse Brede rug met sluimer-M dessin-weefstoffen. oren. Los zitkussen. OÉÉ _r 'o%y^

3+2 zitsJ229sr2295," J2S*r99s#- il9§rB9s#-

sluimer-oren en aktieve zit. Bekleed Hff^^FTÜ^^ÖH
extra lendensteun. met gezellige W^^^\^R______i___3SPtTi^B IBekleding van dessin-stof. f^StmWÊO.

695-- :'^^ii^ -
i
___É_-l____-_l_____^^^^^^^_ i,M ~, w—min «nniiiiwwnro-r —in AModerne zitgroep met komfor- ______^ ""■■* :>Sl____l

[Kr';, i'i,i,LjuM|^_iirt_li^_!_H Komfortabele hoekset met hoge u.
Komfortabel model in Chesterfield-stijl. s -W-Ê ru9 en lendensteun. Romantisch-klassiek model in Chesten'
Extra dikke vulling. Dekoratieve bekle- :i'^_i__^^fe 3+2-zits in 1eer.36957- stijl. Komfortabele 'hoekzit'.
dingsstof. r\r\r\r- '?***£&&"■. oOflC Fraaie stoffen bekleding. 100-?/2^+2-zits kombinatie J2?957- 2295," W^mm^^^m^mmm ZTO," 2.+2-zitsJ23937: ImVf^'

%9MOO 1 Exclusief en betaalbaar zitkomfort I «--^SiBII^^-,.,«, ,
V KJi^l-l V-*^^ M Am**\mmm. ■" ■ -<t»,M^^^^:- r^^^ ■

MW W ■^^1 ■■■■ 1 waahboktJ
In de Cramer 178 -Woonboulevard Heerlen- Telefoon (045)-754208
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Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE Doenrade: titel met nare bijsmaak- Toen Ron Zwerver maandag-gen ontwaakte, realiseerde hij zich dat het feestje van zon-

£ liet negenduizend toeschouwers in de Ahoy geen droom
| geweest. „Met die wetenschap even nagenieten was voor
? eigenlijk het mooiste moment van het hele toernooi,"
?*te de prijsschutter van het Nederlands volleybalteam op.
JJder dan een etmaal na de euforie waarmee kwalificatie
J*de Olympische Spelen werd gevierd, wachtte Zwerver en
J kornuiten weer de realiteit van het trainingscentrum in
pNelveen.

EINDHOVEN - Mitchelvan der
Gaag is tot dewinterstop van het
nieuwe seizoen uit de roulatie.
De speler van PSV, op uitleenba-
sis werkzaam bij Sparta, is ge-
opereerd aan de rechterknie. Hy
kreeg een een nieuwekruisband-
en de buitenmeniscus werd ge-
hecht.

Van der Gaag
lang uit roulatie

pi Umburgs dagblad £\ W~_ sport

Even langs Eindhoven vóór te blijven. Aan de kop van
het deelnemersveld rijdt Wim
Luybregts met de O-wagen, een
Mitsubishi P-yero uit de woes-
tijnrally Parijs-Kaapstad. De eer-
ste deelnemer start zaterdag om
13.30 uur bij hetrallycentrum, de
Kunstijsbaan in Eindhoven.
Zondagmorgen bereikt de kara-
vaan na vijftien klassement-
sproeven de finish.

genheidsnavigator Alex Luteijn
in een Mitsubishi Galant VR4,
een groep N-wagen, evenals de
Ford Sierra Cosworth 4x4 van
Theo Knoop en Paul Boesten.

Het Noordlimburgse rallyteam
Jenniskens-Bens (Peugeot 205
Rallye) maakt het Limburgs sex-
tet compleet.

ven met Johan Findhammer in
zijn Ford Sierra Cosworth 4x4.
Maurice Bergsteyn rijdt met na-
vigator René Smeets in de Opel
Corsa GSI. Met het kleine spec-
taculaire autootje is hy de pu-
blieksfavoriet.

jjNDHOVEN - Zes Limburgse
■Mpes zijn komend weekeinde

de partij in de negenentwin-
fste editie van de ELE-Rally.* Wedstryd die in het circuit
* wordt aangeduid als 'Even

*"*gs Eindhoven', heeft zijn sta-s vpor het open Nederlands
teruggekregen.

'aay van den Hoorn voert sa-"er> met Coen Vink het klasse-
«^"t aan. Maurice Bergsteyn uit?rg en Terblijt neemt de derde'laats in.
911 den Hoorn start in Eindho-

Nederlandse volleybalploeg gastheer van Canada in kader World League

Na het feest de realiteit

Vrijdag 22 mei 1992 423

Anand en Short
delen hoofdprijs
AMSTERDAM - In de laatste
ronde van de internationale
schaakvierkamp in Amsterdam
heeft de Engelse grootmees_£r
Nigel Short de Indiër Viswanat-
han Anand achterhaald. ShoJ-t
kwam ook op 3Vi punten door
een zege (met zwart en in 22 zet-
ten) op de Amerikaan Yasser
Seirawan. JanTimman kwam in
zijn laatste partij remise overeen
met Anand die daardoor_de
hoofdprys moest delen. Timman
deelde de derde plaats met* Sei-
rawan, 2'/i uit zes.

RKDEV blijft
derde klasser
LOMM - RKDEV uitArcen heeft
de beslissingswedstrijd tegen-■
IVO met 2-1 gewonnen en het
derde klasserschap behouden.
De Veldense ploeg moet nu m£t
Swift '36, Vylen en WW '2ff
gaan spelen om een extra degrardatieplaats in de derde klasse".
Voor 850 toeschouwers nam
RKDEV na de rust door doeb-
punten van Ralph Smits een' 2-0
voorsprong. André Hegers (2-1)
bracht de spanning terug en Piet-
Willemsen kon IVO in de slotfa-
se zelfs op gelyke hoogte bren-
gen, maar hij miste een straf-
schop.

Jj^e havenstad en bondscoach
(~ Selinger onderhouden al jaren
Persoonlijke vriendschap.

f^f wedstrijden in hetkader vanL 0l"ld League heeft Orarye om
L,v°or te bereiden op de eersteiJ^Wedstrijd van het olympisch
J^ooi op zondag 26 julitegen Cv-

net Palau dEsports van Barce-
u.- Onder meer in tegenwoordig-
ij? Van Johan Cruyff. De meestJ^nente inwoner van de Cata-

Nederland heeft al twee duels in
groep B van de World League afge-
werkt. In het eerste weekeinde van
mei werd Duitsland in Karlsruhe
twee keer geklopt. Aanstaande za-
terdag en zondag (sportcentrum
Houtrust in Den Haag, aanvang
14.00 uur) is Nederland gastheer
van Canada.

Canada zorgde vorige week voor
een daverende verrassing door in
Toronto groepsfavoriet Cuba in het
tweede duel met 3-2 te verslaan.
Een duideüjke indicatievoor Oran-
jeom de Canadese vechtjassen niet
te onderschatten. Met name vete-
raan Paul Gratton en de lange spel-
bepaler Brad Willock zyn interna-
tionaal gelouterde steunpilaren in
het team van coach Brian Watson.

In tegenstelling tot gedane uitspra-
ken tijdens het olympisch kwalifi-
catietoernooi in Rotterdam is keu-
zeheer Arie Selinger nog niet over-
gegaan tot het oproepen van verse
krachten. Voor de beide duels in
Den Haag put hy uit het beschikba-
re arsenaal van veertien fitte spe-
lefs. „De tyd is erg krap om te
komen tot de sterkst mogelijke for-
matie. Wellichtkomen andere geno-
mineerden in beeld voor de uitwed-
strijden," licht teammanager Ge-
rard Verhalle toe. Voorlopig blijven
derhalve spelers als Rob Grabert,
Brecht Rodenburg (Rentokil/ZVH)
en Sander Mulder(PZ/Dynamo) in
dewachtkamer. " De kampioenen van Doenrade bouwen een feestje, ook al zorgde het tumultueuze verloop van de wedstrijd tegen Ma-

riarade 2, waarbij drie spelers uit het veld werden gestuurd, voor een wrange bijsmaak. Foto: peterroozen

FC Gracht
tegen Roda JC
KERKRADE - In het kader van
het veertigjarig jubileum speè%_
vierdeklasser FC Gracht dinsdag'
de huldigingswedstryd tegen
'grote buur' Roda JC. De we,
stryd staat onder leiding varj
John Janssen uit Landgraaf
scheidsrechter in het betaald"
voetbal. Het duel op het sport-
complex aan de Slakbeemden- ■weg teKerkrade begint om 19.30 ,
uur.

Jo Keulers
handboogcoach
GEI .EEN - Jo Keulers uit Ge-
leen is de nieuwe bondscoach
voor de jeugdselecties van de
Nederlandse Handboogbond.
Morgen verzorgt Keulers de eer-
ste centrale training in het
bondsbureau in Rosmalen.Doenrade won met 1-0 door een

treffer van Van Os in de achttiende
minuut. Daarmee gaven de voetbal-

lers het vijftigjarig jubileum van
hun club extra glans, al was de bij-
smaak wegens het drie keer 'rood'
bijzonder wrang.

Verantwoordelyk voor het succes van
W Doenrade was de spelersgroep Ro-
ger Scholz, Jan Pieters, Peter Helgers,
Mark Verhooren, Leon Schulgers, Tjeu
Heykant, Frits Hennen, Patrick Goris-
sen, Peter Mares, Adrie van Os, Ger Sale-
mink, Roger Daemen, Maurice Gorissen,
Maurice Tummers, Martin Mertens, K.
Haine, trainer Bert Hendrikx, leider
Henk Smeets en grensrechter Jacques
Smeets.

Drie keer rood
in kampioensduel

Van onze correspondent
ROB SPORKEN

DOENRADE - Tijdens de beslis-
singswedstrijd om het kampioen-
schap in de tweede klasse I van de
Afdeling Limburg KNVB tussenDoenrade en Mariarade 2 zijn drie
spelers uit het veld gestuurd. In een
van de kant van de bezoekers over-
dreven hard gespeeld duel kwam
scheidsrechter Driessen ogen te
kort, waardoor de wedstrijd uit de
hand liep. De arbiter gaf Gort (Ma-
riarade) een boeking en zag zich

genoodzaakt Hennen (Doenrade),
Pieters en Dekkers (Mariarade) naar
de kant te verwijzen.

Twee miljoen voor
volleybalsters
LAUSANNE - De beste volley-
balsters van de wereld kunnen
volgend jaar byna twee miyoen
gulden verdelen in de eerste
Grand Prix-serie, de tegenhan-
ger van de World League voor
mannen. Aan het eerste toernooi
doen acht landen mee, waarvan
er zes bekend zijn: China, Japan,
Zuid-Korea, Cuba, het GOS en
de Verenigde Staten. Nederland
behoort tot de Europese kandi-
daten voor het toernooi.

- De Britse school-
t j^Pecialist Nick Gillingham
'\C DÜ de olympische kwalifica-

JD in Sheffield op de
ij^ter de op één na beste tijd ter

| eld gezwommen: 1.01.33.
] - Wegens het berei-
/k Y^n promotie houdt handbal-jlv öDC '90 morgen van 19.30 tot
/ füi UUr receptie in het Streeper-
\ *e Schaesberg.

- In café Walk-Inn tejfr-iten is morgen (vanaf 19.30iJ en zondag (vanaf 13.00 uur) het
jj-ooi om het persoonlijk Lim-
jjk biljartkampioenschap voores.

.^ETBAL - Vilt, kampioen in
I Krde klasse A, speelt morgen
fki*W uur de huldigingswed-
W -*gen een selectie van oud-. e~elftalspelers van de club.

JUBILEUM - Voetbalclub
"ta **A uit Montfort viert in de pe-
(.^ van 28 tot en met 31 mei en in
hfj„aand augustus het vijfenzestig-
ste bestaan. Hoogtepunt van de
\y[feiten vormt op 29 mei een
9 'braderie. Op Hemelvaartsdag
Wei is er een ledentoernooi met

'tijg. ETBAL - Scheidsrechtersver-
ioAng Weert en Omstreken houdt
kty_ 31 mei het jaarlijks voetbal-
Woetlooi om hét Limburgs kam-
ikji'schap voor arbiters. De wed-
Hi-T? in sportpark Boshoven ten beginnen om 11.30 uur.

" Heinz Jacobs,
terug in hoger
biljartsferen als
manager van
Fair Play.

Foto: FRANS RADE

Manager Heinz Jacobs weer aan stoot

Nieuwe biljartpaleizen
entopteam in Limburg

DOOR HARRY MURÉ

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Drie wieleramateurs
naar Barcelona
DIEREN - Piet Kuys, bonds-
coach van de amateurwielren-
ners, heeft van het NOC te horen
gekregen dat hy minstens met
drie man naar de wegwedstrijd
van de Olympische Spelen fn§£
Dat is te danken aan Erik Dek-
ker, Michael Boogerd en Richard
Groenendaal, die vorige maand
in de Ronde van Nedersaksen
voldeden aan de eis by de eerste
zestien van het eindklassement
te ryden.

Rotterdam EK, achtste finales, man-
nen: Walker-Frieling 9-5 9-2 9-7, Rin-
toul-Maur 9-8 9-10 9-3 10-8, Buit-
Sabitzer 9-5 9-3 9-4, Scheffer-Kir-
kland 9-0 7-9 0-9 9-2 9-0, Davies-Klotz
9-4 9-1 9-5, Smit-Khan 9-6 9-3 9-0, Ver-
togen-Wenger 9-3 9-0 9-3, Nicolle-Van
der Pluym 9-1 9-3 9-4. Vrouwen: Le
Moignan-Atkinson 9-0 9-2 9-2, Beu-
mer-Pancis 9-6 9-1 9-3, Mett-Dil 9-0
9-5 9-4, Houtsma-Macree 9-0 7-9 10-9
4-9 9-6, Myllyniemi-Albada Jelgersma
9-0 9-0 9-0, Sommers-Gode 9-3 9-1 9-1,
Van Hoorn-Akervall 9-0 9-1 9-0,
Schöne-Houben 9-3 9-7 9-1.

SQUASHDieren Amateurs, Olympia's Ronde
van Nederland, zesde etappe, Klazie-
naveen - Dieren: 1. Veenstra, 153 km
in 3.22.13, 2. Duyn, 3. Blijlevens, 4.
Kok, 5. Van de Wolf, 6. Van Bon, 7.
Van der Helm, 8. Kovaliovas, 9.
Kroes , 10. Teuben, 11. Van Gisber-
gen, 12. Van de Werff, 13. Alsina, 14.
Van Riel, 15. larmalis. Algemeen
klassement: 1. Stakenas 21.38.18, 2.
Van Bon 0.59, 3. Voskamp 1.09, 4.
Knaven 1.10, 5. Van derVliet 1.25, 6.
Van Riel 1.40, 7. Ophof 144,8. Veen-
stra 1.45, 9. Gerritsen 1.48, 10. Duyn
1.50, 11. Compas 1.59, 12. Lagerwey,
13. Thebes 2.04, 14. Kroes 2.40, 15.

Rumsas 3.20.

WIELRENNEN

Amsterdam Internationale vier-
kamp, zesde en laatste ronde: Tim-
man-Anand Vi-'/i, Seirawan-Short
0-1. Eindstand: 1. Short en Anand 3
Vi, 3. Timman en Seirawan 2 Vi.

VOETBAL
Beloftencompetitie. Roda JC-KV
Mechelen 2-2 (0-2). Doelpunten Roda
JCFrits Nöllgen en Danny Janssen.
Nacompetitie Afdeling Limburg
KNVB; promotieduels: 1 A: White
Star-Caberg 3-11 1 E: Slekker 8.-Sus-
terse B. 2-1; 1 F: KOC - RKSW 0-0.
Brunssums kampioenschap.
Limburgia-Schuttersveld 0-2; Lange-
berg-Treebeek 3-0. Stand poule A:
Schuttersveld 3-4; Limburgia 3-4;
Langeberg 3-4; Treebeek 3-0. Poule
B: De Leeuw-Eggen 1-2; RKBSV
2-RKBSV 1-1. Stand: RKBSV 3-5;
RKBSV 2 3-5; Eggen 3-2; De Leeuw
3-0. Finale vandaag 19.30 uur
RKBSV-Schuttersveld (terr.
RKBSV).

HEERLEN - De Maastrichtse
tennisclub Ready staat voor een
beslissend competitieweekein-
de. Tegen PeUikaan, dat onder
meer de Sittardse Evelyne Dul-
lens in de ploeg heeft, zullen
punten gepakt moeten worden
om niet in de problemen te ko-
men. Ready kan in elk geval
weer over Stephanie Gomperts
beschikken. Van Home ontmoet
in Weert Joy Mozaïek. In afde-
ling 2 treedt GTR/NIP in Roer-
mond aan tegen Hillegom. Van
Home moet winnen om uit de
degradatiezone te blijven.

Beslissingen in
tenniscompetitie

OSLO - De Noorse kogelstoter
Jan Sagedal is voor de tweede
keer binnen vijfjaar betrapt op
het gebruik van anabole stero-
ïden. Sagedal (31) werd getest in
februari tijdens de training. In
de urine werden sporen van me-
tandienone, een anabool, gevon-
den. De Noor werd in 1987 voor
twee jaar geschorst. Sagedal
heeft aan diverse wereldkam-
pioenschappen deelgenomen.
De finale haalde hij nooit. Zijn
persoonlyk record staat op 20
meter en 67 centimeter.

Noorse kogelstoter
opnieuw betrapt

Münehen Internationaal toernooi,
tiende ronde: Hertneck-Joesoepov
'/2-Vi, Lobron-Hansen, Gelfand-Kha-
lifman '/2-/2, Hübner-Goerevitsj 1-0,
Christiansen-Wahls afg, Speelman-
Lutz V2-V2. Stand: 1. Hübner,Gelfand
6Vz punt, 3. Goerevitsj 6,4. Christian-
sen 5 Vi+l afg, 5. Joesoepov 5 '/_, 6.
Hertneck, Speelman 5, 8. Lobron 4
V2+l afg,9. Khalifman 4,10. Hansen 3
V2+l afg, ll.Lutz3 '/2,12. Wahls 2 >A+
lafg.

SCHAKEN

-^^ADVERTENTIE)

INTERLAND^
k "°ut, aluminium, kunststof igAMEN
rgjANPA'S

KEUR-PRODUKTEN

«.ft*" Oeopend
!< Oo "J° 00-13.00 uur**in*°Ouur
H '° 00-1 5.00 uur

nsbroek-Hrl.
sil()VVrDuo4s-213928

"^—__^_Emdhoven: Zeelsterstraat 17/ü

Heinz Jacobs, die ooit de wereldbe-
kerwedstrijden voor profs naar Val-
kenburg haalde en daarmee Lim-
burg groot aanzien bezorgde in het
internationale biljarten, voert de
plannen uit in zyn nieuwe functie
van manager bij het bedryf van
John Janshen en Chris Hahnraths.
Jacobs moet bovendien een nieuw
eredivisieteam van allure gaan for-
meren. Hy zal daartoe de beschik-
king krijgen over voldoende finan-
ciële middelen. De topploeg zal
worden gesponsord door Fair Play,
een onderdeel van de firma Jans-
hen-Hahnraths.

"** r_ie - Heinz Jacobs is terug
??-s gereld van de glimmende ko-

* biP e groeneen blauwe lakens.
yotio iJart" en snookerpromotor die
Mat<yaaj^ de Heerlense sporttempel
■l)yenPoint de rug toekeerde na een
voig zijn compagnon en ver-
"^s 2 ? d°or het afhakenvan spon-
de t

**n driebandtopteams met de
IfiJn m uit de eredivisie za 8 ver"

K^kr 611' gaat in °Pdracnt van de
"--Haa,dse amusementfirma Jans-

ahnraths in Limburg een aan-

tal biljart- en snookerpaleizen op-
zetten. De eerste zaak, aan de Markt
in Hoensbroek, is inmiddels gereali-
seerd, telt zesentwintig tafels en
wordt binnenkort geopend.

TENNIS
Düsseldorf Wereldbeker landen-
teams, mannen, 2,5 miyoen gulden.
Blauwe groepVerenigde Staten-Tsje-
choslowaküe 0-3. Sampras-Korda 3-6
1-6, Rostagno-Novacek 3-6 4-6, Pa-
trick McEnroe/Grabb - Korda/Suk 7-5
3-6 4-6. Duitsland-Rusland 2-1. Stich-
Volkov 6-3 6-1, Steeb-Tsjerkasov 6-7
3-6, Stich/Steeb-VolkovfTsjerkasov
7-6 7-6. Stand: 1. Tsjechoslowakije 2-4
(partijen 6-0, sets 12-2), 2. Verenigde
Staten 2-2 (2-4/6-9). 3. Duitsland 2-2
(2-4/5-8), 4. Rusland 2-0 (2-4/5-9).

Luzern Vrouwen, 270.000 gulden,
achtste finales: Zrubakova-Ferrando
4-6 6-2 5-3 opg, Coetzer-Ercegovic 6-2
6-1, Harvey-Wild - Whitlinger 6-1 6-3.

Heinz Jacobs: „Als we het redden,
kunnen we volgend seizoen met het
nieuwe team meteen afstoten in de
eredivisie." In het andere geval
zoekt Fair Play zijn weg naar de top
via promotie.

Catenaccio en Timmerhal Tilburg,
de nummer drie van de nacompeti-
tie in de eerste divsisie, spelen nu
om de opengevallen plaats. Het eer-
ste duel is maandag om 19.30 uur in
café Walk-Inn te Ulestraten. De re-
turn is de volgende dag in Tilburg.

Ceulemans
Het is de bedoeling dat de nieuwe
equipe na een opbouwperiode van
twee jaar aan de slag gaat met een
of twee topspelers van het kaliber
Raymond Ceulemans, Ludo Dielis
of Christ van der Smissen. Voor-
heen slaagde Heinz Jacobs er in
Ceulemans te contracteren voor de
Heerlense eredivisieploeg Iwan Si-
monis.

Voor de nieuwe competitie zal het
team Fair Play waarschyniyk nog
genoegen moeten nemen met be-
scheiden namen. „Alle sterke spe-
lers staan reeds elders onder con-

tract," aldus Jacobs. „Daarom zal ik
me voor de samenstelling waar-
schijnlijk moeten beperken tot de
Belgische markt." Het team Fair
Play wordt het sportieve trekpaard-
jevan de zaak in Hoensbroek, waar
carambole-, snooker, pool- en golf-
biljarttafels worden geplaatst.

Eredivisie
De twee oude teams van Jacobs,
Catenaccio en Tristar, zijn gedegra-
deerd naar de eerste divisie. De
kans bestaat dat Catenaccio met
Willem van Arkel, Léon Keulen, de
Belg Roland Forthomme en
playing-manager Heinz Jacobs, de
eredivisielicentiealsnog terugkrijgt.

Door het stoppen van sponsor Vol-
mac is de ploeg van Christ van der
Smissen verdwenen uit de groep
van tien eredivisieclubs.

NACOMPETITIE
1F Chevremont-Waubach
2A SCG-Miranda
2B Haslou-Quick'oB
3A Mheerder Boys-MKC
3BHeerlen-VKC (23/5 19.00uur)
3CDESM-Obbicht
3DMeerlo-SVEB (terrein EWC)
4ASchimmert-SVME
4BOranje Boys-Simpelveld
4CWaubachse Boys-Helios
4DHeidebloem-Passart (23/5 18.00 uur)
4EIVS-Armada
4FLeveroy-EMS
4GBaarlo-Venlo
4HWanssum-Montagnards

Bekerduel: Panningen-MW 2

Nacompetitie Afdeling Limburg:

ÏBWDZ-Slenaken
lCKakertse Boys-SCKR
lDAdveo-Schinnen (23/5 18.00 uur)
lGßoukoul-Grashoek

Het Eygelshovense duo Henk
Dautzenberg en Jo Ramakers
start met Opel Kadett GSI 16V.

Op het Circuit van Colmar-Berg
start zondagmorgen Robert Val-
kenburg in de vierde race van de
Renault Clio-merkencup.

Jan van der Marel zal er alles aan
doen om met zijnFord Sierra de
Nissan Sunny GTi-R van John
Bosch in de Brabantse bossenHenk Vossen vertrekt met gele- NK bandstoten

in Schaesberg
SCHAESBERG - De finale van
het Nederlands kampioenschap
bandstoten eerste klasse wordt
volgende week vrijdag, zaterdag
en zondag gehouden in het
Streeperkruis te Schaesberg. De
Limburgse troeven zijn Maroei
Spiertz en Peter Haanen. Biljart'
vereniging Schaesberg kreeg de
organisatie toegewezen, omdat
de club dertig jaar bestaat. Het
toernooi begint op alle dagen om
13.00 uur. De finale op zondag is
rond 15.00 uur.

amateurs op zondag

sport kort

sport in cijfers
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(EN DAT IS NOG LANG NIET ALLES.) fe

Stap in deFiat Skyline. En uvoelt u wind gewaaid. Voor de Panda U betaalt voor deze extra's geen -centrale deurvergrendeling ’ 950,-. Maar het mooiste is: niet £ M»*f^''ï
meteen een ander mens. Skyline (v.a. ’ 15.650,-) wijzen we ’ 1.850,-maar slechts ’ 300,-. «lederen stuur en pook «luxe be- alleen het dak staat deze week MtA ~mi^i rf**^*^ 1 mf*m\
De Panda en de Uno Skyline zijn u op: 'getint glas «brede banden De Uno Skyline (v.a. ’ 24.200,-) kleding 'deelbare achterbank open bij de Fiat dealer. Ook $^jm(l£ _ÉfC_ ____i____H B-^-j
voorzien van een open dak. 'speciale luxe bekleding en tapijt biedt u nog meer comfort, zoals 'meegespoten bumpers en spie- de deur, voor een proefrit. B^^LojßjÉij B^^billlgs^.,. <_^^Ld__ÉÉ____! Bir
Maar ook door de rest van het 'meegespoten bumpers —__.__» 'elektrisch bedienbare gels. Voor al deze extra's betaalt pP*^^
accessoires-pakket is een frisse en grille. tf/flullff ramen vóór u geen ’ 4.550,- maar slechts :"^Hbi_Ö^ %?■'-'*§

ÉÉN BROK TEMPERAMENT üfeir
PANDA SKYLINE UNO SKYLINE

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL 045 - 74 21 21 KERKRADE: AUTOBED1
KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045-41 39 16 MAASTRICHT: AUTOCENTRUM BIERMANS 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 046-51 75 44 STEIN: AUTOBEDRIJF VAASSEN & ZOON, HOUTEREND $
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braderie in en rond 't Loon. j"

IprO-MORGEN INTLOON! ireuze feest voor f^ J \
i°n§en oud ÉHfcL^ /tv, Er is van alles te doen en te zien: htGSSSw!

f^y \o/ 2 * demonstraties van 20 oude ambachten " expositie van diverse
I2hq Y\ J^^—^ modelboten " veel kraampjes van ondernemers van 't Loon met ■Ê■sl^iïl_iS,

..--—X^V /^—\^_^^^^^T^^ zeer QQn^ekkelijke aanbiedingen " "Utrechtse" automarkt, \jjflflfl^^_ X' o><,/ /y georganiseerd door Canton-Reiss " voorlichting- en demonstratie-
_f_______________________Z // /t s^9\ stond von Vfe/7/g Verkeer Nederland " een uitnodigende camper-, tenten- en
M^^^^^^ÊL^^y wT^^ii^^^^ tuinmeubelshow " grot/'s test von uw schokbrekers " grote stond von LEGO,
’1 /\T//A/v\ jfr*~~~^Cul nu °' 'n Heerlen (een voorproefje van de gigantische LEGO-show van 30 mei
\^/\^ l/x\X^) ( nJI^ ) m 20 juni a.s. in 't Loon!) " mobiele show van het poppentheater HUPSAKEE
"^^o^^v^fv\ Winkelcentrum " overal ziin haPies en drankjes "o °Wk^/^ 41 l_flf_t_lo_q\/ A^>^_^^j^" ■—^-^^-^"^ Reken er maar op, dat het hier druk en gezellig wordt! Wij zouden het fijn

C^^^^^; vinden als veel mensen daar naar toe komen! Want 't Loon, het gezelligste
W7\^>^v x£s^ . winkelcentrum van Limburg, viert feest! En daar hoort u ook bij!
U V___ yxr U treft tin t Loon. _ . .

■n.uid:»M_jidwi!iJd:w-»i ■ Daarom: tot morgen inft Loon!
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Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

Pcs,e4! 21. P:e4,P:e4 22. L:e4.Db6 23. fs,g:fs
24. Lc2,Dd4. 12. ...,Pcs 13. Lf3,b6. Verhin-
dert datwit dedamevleugel controleert met
a4-a5. Op bijv. 13 6 volgt 14. es,d:es 15.
f:es,T:es 16. P:c4,TeB 17. a5en wit staat dui-
delijk beter. 14.e5. Evengoed thematisch en
sterk. 14. ...,d:es 15. f:es,T:es 16. P:c4,TeB
17. d6,Le6! Het sterkste. Op 17 Lb7 volgt
18. Lgs en na 17. ...,La6 gaat wit verder met
18. Pbs,TcB 19. d7! en 20. Pd6. 18. I_e2,Pfd7?

Deze zet ziet er te passief uit, een strategie
welke de Benoni niet nastreeft. Derhalve
kwam 18 Phs!? met het idee 19 Dh4
meer in aanmerking. 19. Lf4,a6 Om het wit-
te paard van b5af te houden. 20. Tcl,TcB
21. Khl,gs!? Op zoek naar tegenspel. Na 22.
Lg3,L:c3 23. Tc3,Pe4 lukt het zwart om
complicaties te creëren. Maar wit doorziet
het. **

22. Le3! De tekstzet houdt een gevaarlijk
stukoffer in. 22 L:c4 23. L:c4,T:e3 24.
Pds,DeB?: Zwart zit in een lastig parket. 24.
..,Tes faalt op 25. Pe7+,KhB 26. P:cB,D:cB
27. b4,Pe4 (27 Pb 728. L:a6,DbB 29.
L:d7,D:d7 30. Tc7,De6 31. d7,Pf2+ 32
Kgl,P:dl 33. dBD+,DeB 34. TcB en wit wint.
En op 24. ...,b5!? volgt 25. a:bs,a:bs 26. L:bs
en wit behoudt vele dreigingen. De tekstzet
verliest echter snel geforceerd. 25. P:e3,D:e3
26. L:fi + .KhB 27. b41-0.

EftLEN - Hij kan slecht tegen zijn verlies. Toch
p Richard Aarts als hij achter staat betere ballen
t Wanneer hij een voorsprong heeft. Het liefst speelt
tok's derde man in de aanval. Het initiatief in de
ste ballen van een rally laat hij echter aan zijn te-
stander. Voor Heerlenaar Aarts staat morgen met
divisionist Bartok het duel uit tegen Odion op het
Sramma. Het grootste talent in onze tafeltennispro-
fie hoopt na twee maanden in de competitie louter
Nrlagen aan de broek te hebben gekregen, op een
|soonli.jke revival. „Ik wacht op het psychologische
TOunt. Die eerste zege sinds lange tijd zal ik als een
p°ssing ervaren."

bridge ]

Van onze correspondent
\__ PIERRE FRAMBACH

in een voortreffelijk contract zijn be-
land. Als je dat maakt, scoor je hier
een volle top. Oost startte met ruiten
voor de heer van West, die schoppen
naspeelde voor Oost's vrouw, waarna
schoppen werd vervolgd. De leider
troefde en ging nu zijn contract ma-
ken door 2 ruitens in dummy te troe-
ven. Als OW dat van te voren hadden
geweten, hadden ze natuurlijk beter
met 5^ kunnen uitnemen, want dat
gaatmaar 1 down! Ik kan me voorstel-
len dat Oost daar met zijn spel niets
voor voelt. Inderdaad zei Oost na af-
loop dat hij 4V wel down zag gaan. En
dat zou ook zijn gebeurd als OW per-
fect hadden tegengespeeld. Hoe dan?
Het begint al met de uitkomst. OW
hebben alle bijkleuren, zoals Oost zelf
kan zien. In zon geval is troefuit-
komst altijd het beste; kijkt u maar
eens wat er dan gebeurt. De leider
krijgt nl. geen kans om 2 ruitens in te
troeven, want als West met ruiten aan
slag komt, speelt hy weer troef, zodat
Noord slechts aan 9 slagen komt. OW
scoren dan een top i.p.v. een 0!
Nadat de leider dus zyn - overigens
goed geboden - contract „cadeau"
kreeg had hy hier nu zelfs een over-
slag kunnen scoren. Omdat OW nl. zo
vriendelijk waren geweest de schop-
pen voor hem aan te spelen, zou hy nl.
de 5e schoppen hebben kunnen vrij
troeven, waarna hij 4V+l zou hebben
gemaakt. In slag 4 wordt danruiten in
dummy getroefd, in slag 5 een 3e ron-
de schoppen getroefd,in slag 6 weder-
om ruiten getroefd, VB gespeeld en
een 4e ronde schoppen hoog in de
hand getroefd. Vervolgens worden de
troeven gehaald, waarna de vry ge-
troefde schoppen goed is voor de 11e
slag.
Al met al voorlopig toch een ruime
voldoende op dit spel; tegen de tijd
dat B.C. Strijthagen Nederland gaat
vertegenwoordigen heeft deze 4V in
Schaesberg natuurüjk geen schynvan
kans meer.

De positie van Bartok is tanende.
Met behoorlijk tamtam dichtte het
management van de Buchtense
club het eerste team een plaatsje in
de top-drie van de hoogste landelij-
ke divisie toe. Na de vijfde plaats in
de voorbije lentecompetitie zinkt de
vaak rumoerige achterban van Bar-
tok een toontje lager en is de ploeg
van trainer Paul van der Laar ver-
oordeeld tot het spelen van degra-
datie play-off-wedstrijden. Alleen
de twee beste van rijte Pecos,
Odion, JCV en Bartok blyven in de
eredivisie.

Zonnig

Kersverse voorzitter wil bond ingrijpend reorganiseren

Richard Aarts denkt op tijd uit het dal te zijn waar hij en zijn club Bartok zich in bevinden.
Foto: FRANS RADE

- De jongens B-
van de handbalver-

Minor uit Nuth hebben
■l°Pen zondag in Tilburg bc-

' Selegd op de nationale titel
**? de NKS-kampioenschap-
JJe jeugdige handballertjes
"'uth versloegen achtereen-
e,<ïs Internos (7-1) en Volen--110-1).

- Tijdens een jeugd-
■jünioren karatetoernooi in

hebben de Limburgse
hoog gescoord. Deb-
(Geleen), Diana Sny-

(Geleen) en Ina Bakbier
j*) behaalden zowel bij het

alsook het kata een eer-■ Plaats. Verdere uitslagen:
"Jj-en jongens kata: 1. Ray-
.** Wewengkan (Beek); meis-
l 15 jaar: Chantal Beltgens

jk) 2e kumite, Joyce Ernst
3e kumite en 2e ka-

Jean Thans kegelt
heilige huisjes omver

Richard Aarts ziet de toekomst zon-
nig tegemoet. „We bevinden ons
even in een dalletje. Toch ben ik er-
van overtuigd dat we het redden.
Op papier moeten we bijvoorbeeld
Odion gemakkelijkaankunnen. Het
is jammer dat Pieke Franssen we-
gens verbüjf in China tijdelijk niet
kan meespelen. Invaller Andy Go-
mes doet zyn best maarkomt op dit
niveau nog niet iets tekort. Boven-
dien ben ik hopeloos uit vorm. Het
is opvallend hoevaak ik het deze
periode het op beslissende momen-
ten laat afweten. En dat terwijl ik
nu juist nu meer train."

■.yOLLEYBAL - Het Maas-<«se DBSV houdt dit jaar op
[?ag 31 mei weer haar jaar---, recreantenvolleybaltoer-
u* De wedstrijden vinden
J*« op de velden van DBSV.

'hRijven kan bij de heer Derk
"nestel, tel; 043-637223.

Afgelopen zaterdag in de kwartfina-
le van de bekerstrijd was Richard
Aarts wel goed op dreef. Paradoxaal
genoeg was het de achttienjarige
MDS-scholier die zijn teamgenoten
op sleeptouw nam en bij een 4-4
stand tegen Scylla voor het beslis-
sende punt zorgde. „Dat was een
belangrijke zege voor mij zelf. Na-
tuurlijk is de beker iets titaal anders
dan de competitie. Toch voel ik dat
het zelfvertrouwen weer terugkomt.
Morgen ga ik voor deworst en denk
ik dat de ommekeer komt."

JfcCEPTIE - RKVCL houdt
Ben een receptie in verband

L net behaalde kampioen-
in de tweede klasse A en

D^rmee gepaard gaande pro-
(p*e naar de eerste klas. De
ijfttie vindt plaats tussen 19.00
s»,-30 uur in de feesttent aanvOetbalveld van RKVCL.

Nu er niet één maar twee WK-tickets
te verdienen zijn in het kampioen-
schap van Nederland dat volgende
week begint, is het verleidelijk te spe-
culeren op de gegadigden voor dat
tweede biljet. Aan de plaatsing van
Harm Wiersma tweifelt niemand, als
dat niet lukt weet ik het ook niet
meer, maar wie komt in aanmerking
voor dietweede WK-plaats?
Ik houd het op een van de volgende
vijf: Hans Jansen, Hendrik van der
Zee, Auke Scholma, Geert van Aalten
of Jannes van der Wal. Het noemen
van de laatste is misschien verras-
send, maar Van der Wal heeft al weer
afstand genomen van de berichten die
kortgeleden over hem verschenen:
„Er werd over me geschreven alsof ik
dood ben en daar weet ik niks van".
Als hij devorm te pakken heeft, acht
ik hem inderdaad in staat zich te kwa-
lificeren. Het zou prachtig zijn, drie
Nederlandse oud-wereldkampioenen
in het WK: Sijbrands, Wiersma en Van
der Wal.
Maar de andere vier mogen er ook
zijn: Jansen met zijn streken, Van der
Zee die vorig jaar bijna kampioen
werd, Scholma met zijn creatieve in-
gevingen en Van Aalten, die zo lekker
makkelijk kan scoren; stuk voor stuk
grootmeesters met een heel persoon-
lijke stijl.
Hier een typerende party van Van
Aalten:
Schippers-Van Aalten clubcompetitie
'92
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39
6-11 4. 50-44 1-6 5. 31-26 20-25 6. 35-30
19-23 7. 40-35 14-20 8. 44-40 13-19 9.
36-31 9-13 10. 32-28 23x32 11. 37x28
16-21 12. 28-23 19x28 13. 29-24 20x29
14. 34x32 25x34 15. 40x29 10-14 16.
31-27 22x31 17. 26x37 5-10 18. 35-30 3-9
19. 30-25 11-16 20. 32-28 18-22 21. 37-32
13-19 22. 29-24 19x30 23. 25x34 12-18
24. 34-29 7-12 25. 41-37 9-13 26. 45-40
15-20 27. 39-34 20-25 28. 43-39 13-19 29.
29-24.

Begrijpelijk: het scherpe alternatief

28-23x23 is na 8-13 en 6-11 vermoede-
lijk té scherp en 40-35 zou zwart na
19-23x23 fraai aanvalsspel opleveren.
29. ...19x30 30. 28-23 19x30 31. 33x35.
Van Aalten gaat het middenspel in
met enig positioneel voordeel. Wat
volgt is even karakteristiek als af-
gunstwekkend: zonder er ogenschijn-
lijk een vinger voor krom te maken,
bouwt Van Aalten zijn voordeel uit tot
winst.
31. ...8-13 32. 39-33 2-7 33. 46-41 6-11 34.
33-29 12-18 35. 48-43 7-12 36. 38-33
21-27 37. 32x21 16x27 38. 29-24. Op
37-32x32 volgt (22-28)! met na 32x23
(13-19)33-28(18-22)! zw+.

38. ...18-23 39. 43-39 10-15 40. 49-44
23-28 41. 41-36 11-16 42. 42-38 4-9 43.
34-29 17-21 44. 40-34 12-18 45. 37-31
21-26 46. 44-40 26x37 47. 38-32 27x38
48. 33x31 16-21 49. 31-26 22-27 50.
26x17 18-23 51. 29x18 13x11 52. 47^2
9-13 53. 42-38 11-17 54. 34-29 14-20 55.
40-34 17-22 en Theo Schippers, oor-
spronkelijk uit Limburg afkomstig
maar al vele jaren wonend in Tilburg,
gaf het op.

Om zelf op te lossen het diagram: wit
speelt en wint! Ik verklap vast dat het
probleem in een spectaculair opsluit-
motief eindigt. Oplossing volgende
week.

Van onze correspondent
MARCELWERRY

MAASTRICHT - Op negen mei
jongstleden werd Maastrichtenaar
Jean Thans benoemd tot voorzitter
van de Nederlandse Kegelbond
(KNKB). Twaalfduizend leden telt
het overkoepelende orgaan, ver-
deeld over 29 regionale bonden. De
49-jarige ex-profvoetballer en vier-
voudig Nederlands kampioen kege-
len ziet het als een belangrijke taak
de neuzen in alle geledingenvan de
bond dezelfde richting te laten op-
wijzen. „De KNKB staat voor grote
veranderingen," zegt Jean Thans.

In 1984 maakte Thans als PR-man
zijn debuut in het landelijke be-
stuur. „Ik trof een bezorgde groep
aan. ledereen had zijn eigen werk-
gebied en vond het allemaal wel
goed. Geen ideale situatie om ver-
anderingen, die broodnodig waren,
door te voeren. Als een jonge hond
ben ik te keer gegaan. Heilige huis-
jes moesten worden omver gewor-
pen."

Jean Thans ging voortvarend van
start. Hy zette een professioneel
bondsblad open startte met de fun-
damenten van de organisatie van
het Nederlands kampioenschap

Richard Aarts hoopt op betere ty-
den. „Ik koester nog steeds hoop
om door te breken naar de Neder-
landse top. Door studie ben ik niet
in de gelegenheid voldoende trai-
ningsuren te draaien. In vergelij-
king met de landelijke top is tien
uur per week trainen veel te weinig.
Als ik mijn school heb afgemaakt,
wil ik me een jaar lang helemaal
toeleggen op tafeltennis. Zes uur
per dag moet je achter de tafel staan
om een kans te maken. Daar heb ik
erg veel zin in."

Junioren
worstelen in
Schaesberg

agenda

! Aankondigingen vóórwoensdag ’sportredactie Limburgs Oagtuad /
?°s'bus 3100.6401 DP Heerlen ’vermelding ven 'agenda' /. ."n, Ulestraten. Limburg Cup
jOames in café Walk Inn. Aanvang
Uur. Morgen en zondag om 13.00

Weert. Gran Dorado
isoiv rgen* Vanaf 1030 uur nand-
'hai etenen A'PPeren.; y. Heerlen-Bekkerveld. Sport-
j^-veld, toernooi F-jeugd gehou-

),, o°r0°r RKSV Bekkerveld. Vanaf*.Uur-
■^Arr» "oenrade. Miniveld-toernooi
?U{j Doenrade t.g.v. 50-jarig bestaan.J«efn*«etbal, Heugem-Maastricht.
Aji/J' om Sphinx-Cup. TerreinenXtti- SV en DBSV. Ook morgen.
f*. W '■ Poolbiljartclub Landgraaf. T.
JJöriJ^P'oenschap in hoofdklasse A,
\k. e naar ereklasse, café Theunis-

van 20.00 tot 21.30 uur.

ftilt ,*'. Heerlen. Sportpark Varen-llSh,°° uur' &*1 Stars-Schiedam.t?3o ü
,

" Maastricht, sportpark-West
2>tbalUr; Maastricht-Stealers.
t!*rï^ ' Kerkrade. Sportpark Sancta
j>Bs c ollege. 11.00 uur; Samacols-
Sj'g^^'^tbal, Vaesrade. Toernooi om"Oij

ü Smeets-wisselbeker. Aanvang
k UUr- terreinenRKW Vaesrade.

31. .*". Heerlen. Sportpark Varen-
j?ll>M °° uur; All Stars-Gophers.
S% '" Maastricht, sportpark-West.
j/tb»! jMaastricht-Al] In.

'1 On Kerkrade. Sancta Maria Colle-
"<*■ Uur: Samacols-Starüghts.

SCHAESBERG - Morgen vindt
vanaf 18.00 uur in sporthal De Ba-
neberg te Schaesberg een interna-
tionaal worsteltoernooi voor junio-
ren plaats in de Grieks/Romeinse en
vrije styl. De wedstryden zijn voor
teams en individuelen. De deelne-
mende teams zijn Ein tracht Wal-
heim, Ober Forstbach, Aldenhoven,
Raeren en Simson.

" GOLF - Chris van der Velde
speelt vanaf Hemelvaartsdag in Wo-
burn in het Britse Masters. Neder-
lands beste golfer kreeg een specia-
le uitnodiging van sponsor Dunhill
na onderhandelingen door de Ne-
derlandse organisator Robbie van
Erven Dorens. Van der Velde is de
eerste Nederlandse deelnemer aan
het Britse Masters.

B.C. Strijthagen is een van de jongste
clubs in het district Zuid-Limburg,
maar begint toch al historie te schrij-
ven. Het oorspronkelijk ledenaantal
van 50 bij de oprichting is in 4 jaarge-
groeid tot 120. Het zijn vooral de brid-
gecursussen die voor deze grote
aanwas hebben gezorgd. B.C. Strijtha-
gen werkt hier bewust naar toe door
de cursisten reeds tijdens de cursus
met het clubleven vertrouwd te ma-
ken. Hierdoor wordt een eventuele
drempel naar een „echte" club aan-
zienlijk verlaagd. Misschien werkt
deze formule ook goed bij andere
clubs, waar nogal eens de klacht
wordt gehoord dat er maar weinig
bridgecursisten nadien actief clublid
worden. In elk gevalwerkt B.C. Strijt-
hagen op haar wijze mee aan de doel-
stelling van de NBB om snel tot
100.000 aangesloten leden in Neder-
land te komen.
Een punt van zorg is natuurlijk dat
door deze snelle groei het gemiddeld
niveau zeker voor verbetering vatbaar
is. Zoiets is natuurlijk niet van van-
daag op morgen te bereiken. Maar de
goede geest is er, want in Strijthagen
wordt serieus en met overgave gebrid-
get.

voor jeugdsspelers. Topkegelaar
Thans moest weinig hebben van de
bobo-mentaliteit en stak de handen
uit de mouwen. „Zonder de steun
van de toenmalige voorzitter Jan
Derwort had ik het nooit gered. Hij
had een groot vertrouwen in my en
het my myn gang gaan."

Nu Jean Thans helemaal de touw-
tjes in handen heeft, kan hy nog ge-
makkelijker zyn ideeën in de prak-
tijkbrengen. „Kegelen is een gewel-
dige sport waar jong en oud veel
plezier aan kan beleven. Organisa-
torisch kan een en ander echter nog
beter geregeld worden. Zo moeten
we toe naar een landelijke competi-
tie voor teams. Ook wil ik als
bondsvoorzitter over de landsgren-
zen heenkijken. Een internationaal
wedstrijdencircuit kan onze sport
een nog grote allure geven."

Ondanks zijn bestuurlijke beslom-
meringen blijft Jean Thans zelf ac-
tief kegelen. „Als de sport je een-
maal gegrepen heeft, laat het je
nooit meer los. Die bal van negen
kilo over een afstand van achttien
meter zo goed mogelijk proberen in
balans te houden, vergt enorm veel
van het concentratievermogen. Als
jeeenmaal een negen hebt gegooid,
wordt je uitgedaagd. Je wilt die
prestatie verbeteren. Zonder een
behoorlijke portie aanlegkan detop
echter moeilijk bereikt worden."

Hij dankte zyn uitverkiezing tot
KNKB-voorzitter vooral aan de gro-
te staat van organisatorische dienst
in de voorbije jaren. „Ik heb zelf
menige medaille gewonnen als ke-
gelaar. Op een gegeven moment
vraag je je af waarom bijvoorbeeld
in de tennissport er grote kapitalen
worden verdiend en by ons niet. Je
komt tot de ontdekking dat er orga-
nisatorisch veel mis is. Om dat te
verbeteren ben ik in de bond ge-
stapt. Ik heb gemerkt dat als jever-
anderingen wil doorvoeren, er vaak
veel weerstand is. Een bond moet
op een professionele wyze worden
geleid. In alle geledingen moet men
van dezelfdevisie doordrongenzyn.
Dat te bereiken zie ik als myn
grootste taak."" Staatsieportret van een voorzitter. Als het aan Jean Thans

ligt gaat het roer van de kegelbond radicaal om.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

MVV'02 Limburgs oudste
Vanavond wedstrijd in kader van 90-jarig jubileum ting werd kwam er op financieel ge-

bied een splitsingtussen betaald en
amateurvoetbal. Organisatorisch
bleven beide verenigingen echter
gebonden omdat het amateurge-
deelte de jeugdafdeüng bleef ver-
zorgen. In '88 kwam ook aan dit sa-
menwerkingsverband een einde
mede onder druk van de amateur-
voetbalverenigingen in en rondom
Maastricht."

gestreken. „Wij hebben onze begro-
ting verleden jaar tot vijftig procent
moeten terugbrengen. Dat betekent
toch wel iets. Maar we hebben kun-
nen doorgaan. We brachten offers
en daar moeten we vooral onze le-
den dankbaar voor zijn. We deden
onze leden niets tekort gedaan,
maar hebben ook niets extra's kun-
nen geven."

Volgens voorzitter Roger Libotte is
de teloorgang van MW'O2 in feite
in '78 gestart. De Maastrichtse ge-
meenteraad wilde niet langer dat
een amateurclub kon beschikken
over de gelden die in het betaalde
voetbal in Maastricht werden ge-
stopt. Doordat MW'O2 een stich-

werpen. Een fusie (met Sportclub
WW'2B) leek het laatste redmiddel.
Dank zij een aantal enthousiastelin-
gen, dieeen nieuwbestuur formeer-
den en gesteund werden door de le-
den, bleef de club intact. De be-
staanscrisis werd bezworen. Secre-
taris Bennie van Es blyft echter
nuchte met beide benen op de
grond staan. Hy en zyn medebe-
stuurders zyn realisten.

ten vallen. We hebben een nieuw
bestuur geformeerd en dank zy de
steun van de leden denk ik dat we
weer op de goede weg zijn. Er is le-
denaanwas en de sportieve neer-
waartse lijn van ons standaardteam
is na twee opeenvolgende degrada-
ties, gestopt. We hebben zelfs een
kampioenschap van ons vierde
team mogen begroeten. Het zijn fa-
cetten die je moed voor de toe-
komst geven."

lï^t kTRICHT - Dit weekeinde
Maastrichtse MW'O2 haar

k^ei- g»bestaansfeest. Eén ding is
pUfgse MVv'o2 is de oudste Lim-
-sel^del^d voetbalvereniging. Uit de
h? vOetKn Van MVV'O2 is het betaal-!% g al in Maastricht voortgeko-
h''"oh heeft men in die gouden

on 7 verschillende spelers in het
h*s 'dpe team zien uitkomen. MW
V^is *C " ' in en van Maastricht.
*n lr»middels geen sprake meer

Om te beginnen moet gezegd dat NZ

Sküer-^ndWam oorspronkelijk in Ne-
tsMaJf n°ogste voetbalafdeling
h "^d* u ls nu teruggezakt naar de
ciUte ir asse van deAfdeling Lim-
li b zélfnJaar êeleden dreigde de
O^1» H r bestaansrecht te ver-

efinV toenmalige bestuur wil-
V^*|tief de handdoekin de ring

Penningmeester Jean in 't Zand
blijft echter door zorgen geplaagd.
Er moeten nog altijd in financieel
opzicht wat plooien worden glad

Zorgen
Van Es: „We kunnen niet stellen dat
het voorgaande bestuur faalde. Zij
hadden bepaalde doelstellingen en
die konden niet waar gemaakt wor-
den. Voor hun hield het op. De le-
den wilden de club, die zon roem-
rucht verleden heeft, niet zomaar la-

Ondanks dat alle banden met het
betaalde MW zijn doorgesneden
zal toch een combinatieteam van de
stadionclub vanavond om 18.00 uur
een huldigingswedstryd tegen het
'echte' MW'O2 spelen. Tussen 20.00
en 21.00 uur vindt er in de feesttent,
nabij 'het Kasteeltje' een receptie
plaats. Morgen is er een mini-veld-
voetbaltoernooi met alles wat daar
zoal bij behoort. De feestelijkheden
worden zondag besloten met früh-
schoppen tussen 10.00 en 14.00 uur.

Banden

dammen

Het probleem van vorige week was afkom-
stig uit het kampioenschap van Tsjechoslo-
wakije. In de partij Mrva-Chloupek ont-
stond na 19zetten de volgende stelling: Wit:
Khl, Dg3, Tal, TH, Pc3, Lgs, a2, b4, d3, e5,g2, h2. Zwart: KeB, Dc7,TaB, ThB, Pa4,Ld7,a6, b7, d5, e6, f7, g6. Wit heeft de opening,
een siciliaan, zeer actief gespeeld. De tijd is
rijp voor een prachtige combinatie. 20.
T:f7!,K:f7. Gedwongen. Op 20 P:c3 be-
slist 21. Te7+,KfB 22. Df4+. 21.P:ds,Dc2. De
dame moet wijken: 21. ...,e:ds 22. e6+ wint
de zwarte dame. 22.Df4+,KeB. Of22. .-..,Kg8
23. Pe7+ en zwart gaat mat. 23. Tfl! Het
mat op f7is niet meer te dekker» 23 Th7
24. Dfß mat. Mooi als je met zon combinatie
je partij mag afsluiten.
Alexander Tsjernin heeft weer een toer-
nooioverwinning op zijn naam geschreven.
In Buenos Aires won hij het internationale
grootmeestertoernooi ter ere van de nu
82-jarige Miguel Najdorf. Tweede eindigde
Pedrag Nikolic en op een verdienstelijke
derde plaats eindigden Morovic en Larsen.
Publiekstrekker was Judit Polgar, die ech-
ter met haar achtste plaats teleurstelde. Een
fraaie theoretische overwinning boekte
Tsjernin op Granda Zuniga uit Peru.
A. Tsjernin-G. Zuniga Benoni.
1. d4,Pft> 2. c4,e6 3. Pf3,cs 4. ds,e:ds Na 4.
...,b5!? zou het scherpeBlumenfeld gambiet
ontstaan zijn. 5. c:ds,g6 6. Pc3,d6 7. Pd2. Via
zetverwisseling ontstaat er een bekende
stelling uit de Benoni. Met de tekstzet ziet
wit in ieder geval af van de huidige mode-
variant die ontstaat na 7. e4, 8. Ld3en 9. h3.
7 Lg7 8. e4,0-0 9. Le2,TeB 10. 0-O.PbdT 11.
f4. De voortzettingen 11. f4en 11. Dc2zyn
goed en degelijk maar minder agressief als
de tekstzet. 11. ...,c4. De zwarte standaard-
manoevre; het zwarte paard gaat naarc5en
de zwarte pionnen op de damevleugel zul-
len trachten op te rukken. 12. a4! Na 12.
L:c4?! krygt zwart een gevaarlijk initiatief,
bv. 12 Pcs 13. Lbs,Te7 14. Tel,Pg4 15.
e5,Pd3! 16. Pc4(16. L:d3,Db6+) 16. ...,P:el
17. h3,a6. Zoals de partij Pomar-Fischer
aantoonde is 12. Lf3,bs! goed voor zwart.
Bovengenoemde partij ging verder met 13.
Khl,a6 14. a4,TbB 15. a:bs,a:bs 16. es,d:es
17. Pde4,P:e4 18. P:e4.Pfß 19. d6,Le6 20.

Druk weekeinde voor turners
ROTTERDAM/OPMEER - Tydens denationaleturn-
finales voor deB en C klassen komen morgen 24 Lim-
burgse turners en turnsters in actie.
Enkele Limburgers behoren dan tot de medefavorie-
ten voor het winnen van eremetaal.
In Rotterdam zijn dit Desiree Middelkoop (Swenti-
bold Sittard), Astrid Peeters (Patrick Echt), Wanda
Berkers (KDV Kerkrade) en het trio Joyce Veenen-
daal, Regina Noya en Ellen van Ommen (Patrick
Echt). Te Opmeer zijn dit: Maurice Quaedvlieg (Een-
dracht Kerkrade), en Raymond Herwarts (Olympia
Roermond).

oost-zuid
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feltennisser Richard Aarts hoopt op klassebehoud

Heerlenaar moet
Bartok redden

sport kort
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Onze spaartip
voor mei

iiiiü^ 2 jaar vast
* Minimum inleg ’ 1000,-; maximum inleg ’ 500.000,-

-* Alleen in de maand mei

Centrale Volksbank |gvb)
Een beetje dichter bij ü.

Zie voor onze adressen de Gouden Gids
of informeer via telefoonnummer: 046-745808
Districtskantoor Centrale Volksbank Geleen

É Provincie
Limburg

"nw^o^'ng Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 16&21-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse aan-

vragen en van de ontwerp-beschikkingen
naar aanleiding van deze aanvragen om
ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. W.F.M. Daniëls, Zoutmeterstraat 32 te Ven-
lo -onder voorschriften- ontheffing te verlenen
voor het oprichtenvan een bedrijfsmatige
opslag en verwerking van materialen afkom-
stig van de afbraakvan kassen aan de Trap-
pistenweg te Tegelen (BV 3326/92/17640);
2. H. Custers, Echterstraat 1 te Dicteren -on-
der voorschriften- ontheffing te verlenen voor
het bouwen van een mestopslag ca. op het
adres Bredeweg (ongenummerd) te Dicteren
(BV 3512/92/17638); 3. Landinrichtingscom-
missie voor de ruilverkaveling "Melderslo",
Oude Heidenseweg 4a te Maasbree - onder
voorschriften- ontheffing te verlenen voor het
aanleggen van diverse wegen binnen het ge-
bied van de ruilverkaveling Melderslo te Grub-
benvorst(BU 54401).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an-
dere relevante stukken liggen ter inzagevanaf
25 mei 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizevan Tegelen (ad 1.), Susteren (ad 2.) en
Grubbenvorst (ad 3.) tijdens de werkuren en
daarbuiten op de in deze gemeenten ge-
bruikelijke plaatsen en tijden tot het einde van
de termijn waarbinnen beroepkan worden in-
gesteld tegen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 25 juni 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom
telefonisch verzoekt (043-897656) kan tot 18
juni 1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar maaktkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Suntjens Digital Music Shop
■m ii hui ii n iv u ra iItïïIÏÏITÏÏIÏÏIÏÏtIÏÏItïïIÏÏITÏÏII

De loetsenspeciaakaak in Limburg !
Synthesizers koop jenietzomaar! Laat
U vakkundig adviseren door onze
ven-opeis Rob Papen ol Pot) Essers
Gespecialiseerd in House-muziek,
fep-40, Alari en MS-dos Software

Dealervan:
Ensoniq, E-mu. >Smaha. Waktorf.
Alesis, Korg. Pobnd, C-Lab,
Steinberg, fescam, Ftocktron. Fostex.

MEI-KEYBOARDMAAND!
10% lot 30 % Korting op alle

modellen
fechncs / ï_maha / Gem / Farlsa

Stationstraal 11 -6131 AX SITTARD
febfoon: 046-580064

■ i _ j>

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

j0& CORSTENS-
JaT VERSCHUREN

#<^* Helmond koopt
zat 23 mei mankanaries 12
popjes 7 rode & roodzalm
man 15popjes 13 JONGE ka-
naries 7 JONGE rode & rood-
zalm 10 kneu- & sijsbast 13
putterbast 27.50 pst. GLOS-
TER, WITTE & KUIVEN
SPEC. PRIJS, d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 parkie-
ten 10 valken 25 witte etc. 35
collis 20 pp. brengen: SIT-
TARD 10.30-11 putstr 10
HEERLEN 11.30-12 heerler-
baan 19 TERBLYT 12.30-1
rijksw 46. .«o»

10-DAAGSE BUSREIS
NAAR-TOSSA DE MAR

Spanje, maar dan anders!
12 t/m 21 juni 1992

Een bijzondere busreis, met aparte excursies, overnachting op
heen- en terugreis, verbüjf in een prima hotel en geschikt
voor die reizigers die méér willen dan dagelijks op het strand
vertoeven. U bezoekt o.a. Barcelona, Montserrat, Gerona, Figue-
ras en Blanes. Spanje heeft zoveel bezienswaardigheden en
met een deel daarvan laten wij u tijdens dezereis kennismaken!

! Prijs ’ 995,- p.p.
toeslag 1-pers.k. ’ 165,-

Inclusief:

" vervoer per luxe touringcar

" 2 overnachtingen in Macon, 7 overnachtingen in Tossa de
Mar. Verzorging op basis van halfpension

" afscheidsdiner

" diverse excursies

" reis- en bagageverzekering

" annuleringsverzekering

Diverse opstapplaatsen in Limburg. Reserveren voor deze reis
kunt u bij alle Limburgs Dagblad-kantoren en de VW Vaals en
WV Simpelveld. Aanbetaling ’ 100,- p.p.

Vrienden van het^k
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van hetLimburgs Dagblad'? Neem dan
contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van hetLimburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

É Provincie
Limburg

m 171/21-92 Relatienotagebied Melde/slo.
Regeling beheersovereenkomsten 1988.
Kennisgeving ingevolge artikel 12, tweede lid.
Bekendmaking voorontwerp-beheersplan (herziening).
GedeputeerdeStaten in Limburg maken bekend dat van 23 mei tot en met 23
juni 1992 het voorontwerp-beheersplan (herziening) en het daarvan onderdeel
uitmakend voorstel over begrenzing en status van het relatienotagebied
Melderslo ter inzage ligt.

Het voorontwerp-beheersplanMelderslo heeft betrekking op beheers- en re-
servaatsgebied in de gemeentenBroekhuizen, Horst, Grubbenvorst, en Meer-
lo-Wanssum en binnen het Landinrichtingsproject Melderslo.

Het voorontwerp-beheersplan en de kaarten met het voorstel voor het be-
heers- en reservaatsgebied liggen van 23 mei tot en met 23 juni 1992 tijdens
kantooruren ter inzage in debibliotheek van het provinciehuis, op de bovenge-
noemde gemeentehuizen, bij het secretariaat van het Waterschap Noord-Lim-
burg en bij het secretariaat van de PCBL op het kantoor van de Directeur
Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, Slachthuisstraat 71 te Roermond.

Gedurende de periode van terinzagelegging zal de PCBL namens GS een
voorlichtingsbijeenkomst beleggen en wel op: - maandag 1 juni 1992 om 20.00
uur in het gemeenschaphuis "Smetenhof", Horsterdijk 1 te Lottum.

Gedurende de periode van terinzagelegging zal op woensdag 17 juni 1992 van
09.00 tot 12.00 uur en donderdag 18 juni 1992 van 13.30 uur tot 16.00uur in
het gemeenschapshuis "Smetenhof", Horsterdijk 1 te Lottum gelegenheid
worden gebodenom desgewenst mondelinge toelichting te vragen op
bovengenoemd plan en begrenzing.

Het voorontwerp-beheersplan met kaart is voor belanghebbenden gratis ver-
krijgbaar bij het secretariaat van de PCBL, Postbus 965, 6040 AZ Roermond
(04750-96813).

Nadere informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de PCBL, Slachthuis-
straat 71 te Roermond, telefoon 04750-96813 (de heer Rompelberg).

Tot en met 7 juli 1992 kan ieder zijn of haar bezwaar op bovengenoemd plan
schriftelijk kenbaar maken bij: het College van GS, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht.

iMarkt fur Hobbymaler
Profis k

Malkasten und Farben allerart - Aquarell-, AWL
Gouache-, Acryl-, Öl- und Air-brush-Farben, AD

Malstifte, Pastell- und Ölkreiden, Seiden-,
Glas-, Stoft-, Farbe- und Bauernmalfarben-,H Ij''' 'i

Rahmen und Passepartouts, Hl; i
Staffeleien, Malgründe, Malblöcke,,Papiere,^H|! j

Pinsel, Bücher, Anleitungshefte,
Air-brush-Pistolen undKompressoren,

Materïalienfür Drucken, Formen, GieOen. ■Verleihservice: Fixiergerate,
Pressen, Kompressoren usw.
Riesenauswahl

9 Fachberatung - Kundenparkplatze

«| Geschaftszeiten: H« Mo.-Fr. 9.30-18.30 Uhr, Sa. 9.00-13.00 Uhr HjLj
ff |I?MCJJ@ I mM\ beissel II

Gardinen - Tapeten" Teppichboden
Farben "Künstlerfoedarf

Aachen-Laurensberg, Kackertstraße, Tel. 09-4924184027
Autoweg Heerlen-Aken, 1e afslag: Aachen Laurensberg bij

de Roermonderstraße richting Klinikum.

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00 uur 01272

É Provincie 1
Limburg

madedeling Gedeputeerde Staten van Limburg mlm M&2l-92 bekend, dat op 10 april 1992 bij hen is bk
gekomen de aanvraag d.d. 8april 1992P
schreven ondernr. BV 3825/92/16881)1
DSM Limburg B.V. om vergunning inger"
de Hinderwet, de Wet inzake de luchtvel
reiniging en de Wet geluidhindervoor hj«breiden/wijzigen van de Chemische Be<P
met installaties ressorterend onder de pi
groep Caprolactam gelegen op de lokatH
Noord in de gemeente Geleen. De aanvi
en andere ter zake zijnde stukken liggen!
inzagevan 25 mei 1992 tot 26 juni 1992
wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren
het gemeentehuis van Geleen tijdens de
werkuren en bovendien woensdags van f
uur tot 20.00 uur, na telefonische afsprai
alsmede tijdens de werkuren na laatstge*
de datum op deze plaatsen tot het eindel
de termijn waarbinnen beroep kan wordC
ingesteld tegen de beschikking op de aaj
vraag. Tot uiterlijk 19 juni 1992bestaat dj
gelegenheid gemotiveerde bezwaren tejjj
het geven van de aangevraagde beschiW
mondeling in te brengen, waarbij alsdan!
gedachtenwisseling kan plaatshebben wf
ook de aanvrager aanwezig kan zijn; daa
dient tijdig (eventueel telefonisch: 043-89]
een verzoek bij Gedeputeerde Staten tel
ontvangen. Tot uiterlijk 26 juni 1992 kunrj
tegen het geven van de aangevraagdebj
schikking schriftelijk gemotiveerde bezwrf
worden ingediend bij Gedeputeerde Statt
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onde
vermelding van het nummer van de aanV
Degene dieeen bezwaarschrift indient,K<
verzoeken zijn persoonlijke gegevens nid
kend te maken. Alleen degenen, die bez*
hebben ingebracht op de wijze als boveni
schreven en een ieder dieaantoont, dat I
daartoe redelijkerwijs niet in staat is gewe
kunnen bezwaren tegen de ontwerp-besd
king indienen en zijn later tot het instellen
beroep gerechtigd.

1.1 ___< F""M'_<ebe

Ook een beginner slaagt op Woonboulevard Heerlef

Als je pas een baan hebt, en net V Inderdaad, dat lukt alleen j£
op jezelf woont, moet je verstan- Woonboulevard Hee^
dig met je geld omspringen. L Op de Woonboulevard waar
Ik los dat op door regelmatig geld m I stijl ruim vertegenwoordig m
opzij te leggen. En als ik genoeg vindt u altijd wat u zdjj

-gespaard heb, ga ik een dagje naar fe V *
Van kamerbewoner tot kastëellp

Woonboulevard Heerlen. Dan koop .gal % van beginner tot senior... iedefe
ik alles wat ik nodig heb. Zoals nu: » f slaagt bij de 23 huis-, tiCJ
een luie stoel, een bloembak voor v keuken- en doe het zelf specij*
m'n balkonnetje, een voordeurmat ik mm ten op de compleetste meuj
en een douchekop. Ik ben prima boulevard van Nederlandp
geslaagd. En... precies binnen mijn d| K- m woonboulevard is gemakkelijk
budget gebleven. Dat lukt toch If «a bereiken. En parkeren? ó'
alleen op Woonboulevard Heerlen. probleem, er is volop $

MM I if^MMSll I" Hatemal .^^^HL^^^A. Ileenbakkerl I (Qï> I f^^
l_ri i r pui IK t -»y y i .MM __■_■ **"*">' W yfVCLLCïvnuij ■^■■^■H ___P^^V^l —^^
Topkwaliteit in Uitgeslapen slaap- prima winkels voor a\\ K ¥ TA *m. ▼j^ | Daar hou je 'n leuk Keuze uit meer dan Wonen op

keukens en servke. kamermode voor tapijt en gordijnen. B » 1 , , k huis aan over! 100 slaapkamers. nool*
jong en minder jong. —m B A _^^^^^^"^__^_ _^___ <y

mmsmx\ l/auteufleriel |-M^±fö| »f_ml -4 1 MM " J Lira ten! I ItSjfißTl IskanHF
keukens en badkamers „„, _».„„o,*^,,- f^,M "■—' ■ i M ■ ~ V Vp_cijiiiSTV_iTM_u_iL_N' I GBENEN MÉ""-y. I I I I I M I M...JM ___^___^_____________^^ ' ■ ' ' ' ïarDe grootste kollektie Grootste speoaalzaak Even gezelligzitten i____P!^^Fß,^Tll,,l,ll,,l,llllll|^rT^i^^^^^^i^M mW Als ook de prijs Een bank van Perida. $^'ï.V*

keukens en bad- in fauteuils met een hapje en I I __J t____J » «J belangrijk is!! Je mooiste plekje op geloogde"
kamers. 200 modellen. een drankje. M m l * aarde. grer*"^

carpet-bnd I^ll7lllll §^ RIAXIS
I I I I I ___L___fl W^ '—--=- ' ' ' ' -r-^ïef.

Europa's grootste Doe het samen met Groenplezier voor ■■ Internationale kollektie De voordelige, Kreatww* p
tapitspeoalist Gamma. binnen en buiten. designmeubelen in komplete doe-het- Mnda?Mi| 1

manou, rotan en pitriet zetf-spedahst. ÜV^/

mSSÊÊJk\ |S9S?F^S| 1 IJ, i'll' 'l 1 Bedrijventerrein I AIONTËII SandgTS tf^y
««rVMltmrubfkn w*AHOH ZUifNWl DUURDOM ■* T!\__ni;HMf_l»] l^tiitt-U-"-~-

"■■■'■""■^ -^ | I I 'In de Cramer' Heerlen-Noord. I I I I i^ *£$
lnterieumiogel§k- Sfeervolle zit-en Woonplezier begint Exdusief en betaal- U treft 'tbij Sanders. Trend en*J(riit'-heden zonder woonkamer- hier. . baar zitkomfort. eigen in

grenzen. meubelen meteen
romantisch tintje.

A Voor Binnen & Buitengewoon! i
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