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Roda JC in bekerfinale
I KERKRADE - Roda JC heeft zich door een 3-0 overwin-
I ling op Telstar geplaatst voor de finale van het toernooi

om de nationale voetbalbeker. Tegenstander van de Kerk-
ienaren in de eindstrijd wordt Feyenoord of Sparta, die

elkaar volgende week woensdag in Rotterdam ontmoeten
'n de andere halve finale. De eindstrijd van het KNVB-

j bekertoernooi is gepland op donderdag 7 mei in De Kuip.
j Als Feyenoord echter tot de finale van zowel de KNVB-

beker als de Europacup II doordringt, wordt het duel ver-
I Plaatst.
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Rühe opvolger
van Stoltenberg

KARLIJN - De christen-demo-
P?t Volker Rühe is de nieuwe
Rfrtse minister van Defensie.
WM Wordt waarschijnlijk donder-
Pj6 al beëdigd en blijft voorlopig
Kg secretaris-generaal van detüU. Dat heeft kanselier Kohl
Fêteren meegedeeld nadat hij de
Ptslagaanvraag van Gerhard
I 'oltenberg had aanvaard.

* kanselier maakte met het
J'tslag van de staatssecretaris-L? Hennig en Wimmers radicaal
ghoon schip aan de defensietop.
I toltenberg en zijn plaatsvervan-gers waren in opspraak geraakt. egens de levering van Leopard-

aan Turkije, hoewel het
j element dit in november vorig
]? r̂ had verboden.

e partijen begroetten de stap
*h de minister. Maar terwijl deroenen en de sociaal-democra-
h spraken van een al lang

noodzakelijke stap, betuigden de
ruU, CSU en FDP hun respect

°°r Stoltenbergs besluit.
L e minister had maandag doorl^t ontslag van één van zijn

ambtenaren nog gepro-
j^erd het politieke lijfte redden,
i* massieve kritiek in de media

hij echter Kohl zijn ontslag
J °m 'schade voor zijn partij

net land te voorkomen'. Stol-
ftberg bleef erbij geen fouteni hebben gemaakt en zei te wij-
hvoor de openbare druk.
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Dienstplicht
Ter Beek twijfelt aan het nut van de
dienstplicht, zo liet hij doorscheme-
ren. Over de lessen die Ter Beek
trekt uit de Golfoorlog zei hij: „Van
grote betekenis was de beschik-
baarheid van goed opgeleid, profes-
sioneel personeel. Dienstplichtigen
kwamen er maar weinig aan te pas."
Bovendien wil Ter Beek datalle on-
derdelen van de Nederlandse
krijgsmacht in de toekomst ook
voor VN-operaties beschikbaar zijn.
Dat is gemakkelijker te realiseren
met beroepssoldaten dan met
dienstplichtigen.
Nu de dreiging uit het Oostblok is
geweken, 'moet de omvang van de
Koninklijke Landmacht - en die
van het Eerste Legerkorps in het
bijzonder - kritisch moeten wor-
den bezien.

In de Defensienota werd al reke-
ning gehouden met personeelsre-
ducties bij de landmacht van circa
33 procent in het jaar 2000, een hal-
vering van het aantal tanks . De
bewindsman waarschuwt dat de
'nieuwe' strijdkrachten niet per de-
finitie goedkoper zullen zijn. Want
snel verplaatsbare en snel inzetbare
eenheden, zoals de luchtmobiele
brigade, kosten juistveel geld.

Strafvoor niet uitwijzen van Lockerbie-verdachten

Veiligheidsraad vaardigt
sancties uit tegen Libië

WASHINGTON - De Veilig-
heidsraad van de Verenigde
Naties (VN) heeft gisteren
sancties tegen Libië afgekon-
digd, omdat dat land weigert
zes Libiërs uit te wijzen die
worden verdacht van bomaan-
slagen op twee vliegtuigen.
De maatregel betekent dat vanaf 15
april het luchtverkeer tussen Libië
en alle andere landenvan de wereld
zal komen stil te liggen. Ook mogen
aan Libië niet langer wapens en
vliegtuigen worden verkocht.
De leden van de VN zijn wettelijk
verplicht zich aan de sancties te
houden.
Het was de tweede keer in de ge-
schiedenis, dat de Veiligheidsraad
sancties tegen een enkel land afkon-
digde, omdat dat land zich niet
wenst te houden aan de eisen van
de Raad omtrent vrede en veilig-
heid. De eerste keer was in 1990,
toen Irak Koeweit binnenviel.
Maar, anders dan bij dieeerste keer,
was er deze keer in de Raad geen
sprake van unanimiteit. Tien van de
15 leden van de Veiligheidsraad
stemden vóór de sancties. De vijf
overige leden - China, India, Ma-
rokko, Zimbabwe en Kapverdië -onthieldenzich van stemming.
Deze landen voerden aan dat sanc-
ties pas de allerlaatste stap zouden
moeten zijn, en dat meer tyd zou

moeten worden gegund aan een di-
plomatieke oplossing voor het ge-
schil tussen Libië en vooral Enge-
land, Frankrijk en de VS.

Angst
Vóór de stemming gistermiddag
plaatsvond, zei de Libische ambas-
sadeur bij de VN, Ali Elhouderi,
tegen de Raad dat hij bang was dat
sancties de weg zouden openen
voor militair geweld tegen Libië,
vergelijkbaar met de Amerikaanse
luchtaanvallen op Libische doelen
in 1986.
De angst voor dergelijke aanvallen
lijkt ook het motief te zijn achter
het feit dat Libië sinds vorige week
het buitenlanders moeilijk maakt
om het land te verlaten door hen
uitreisvisa te onthouden.
De meeste buitenlanders in Libië -onder wie ruim 150 Nederlanders -

zijn voornamelijk werkzaam in de
olie-industrie.
De crisis rond Libië vloeit voort uit
twee bomaanslagen, waarbij vol-
gens Westerse landen Libiërs be-
trokken zouden zijn. De eerste is de
aanslag op Pan Am vlucht 103, die
in 1988 boven het Schotse Locker-
bie werd opgeblazen, en waarby 270
mensen het leven verloren.
Volgens een uitgebreid Brits-Ame-
rikaans onderzoek werd die aanslag
gepleegd door twee, met name ge-
noemde, Libiërs.
Volgens Frankrijk zijn vier Libiërs
de daders van de aanslag op een
Frans verkeersvliegtuig, dat in 1990
boven de Afrikaanse staat Niger
ontplofte, en die 171 mensen het le-
ven kostte.
Libië ontkent de beschuldigingen,
en weigert daarom de zes mannen
uit te wijzen.

'Nederland zal nooit meer in z'n eentje militair optreden '
Leger moet verder inkrimpen
DEN HAAG - Nederland
heeft geen behoefte meer aan
een volledige en zelfstandig
opererende krijgsmacht. Daar-
om ligt een verdere verklei-
ning van - vooral - de land-
macht voor de hand. Dat heeft
minister Ter Beek van Defen-
sie gisteren bekendgemaakt in
een lezing voor het Neder-
lands Genootschap voor Inter-
nationale Zaken (NGIZ) in
Den Haag.
Minister Van den Broek van Bui-
tenlandse Zaken) was van tevoren
niet op dehoogte gesteld van de in-
houd van de speech van zijn colle-
ga. Hij reageerde uiterst koel op de
rede. „Wij gaan ervan uit dat de
NAVO-bondgenoten geconsulteerd
zullen worden over dit soort wijzi-
gingen in de traditionele taken van
de NAVO-lidstaten", liet Van den
Broek weten.
Met zijn lezing loopt Ter Beek voor-
uit op! de aanpassing van de Defen-
sienota aan de gewijzigde interna-
tionale omstandigheden. Concrete
besluiten over de nieuwe omvang
en vorm van de nieuwekrijgsmacht
worden pas in het najaar genomen.
Maar Ter Beek lichtte gisteravond
alvast een tipje van de sluier op.

Ter Beek verwacht dat Nederland
'nooit meer in zn eentje militair zal
optreden', maar altijd samen met
bondgenoten. Dat maakt het hand-
haven van een krijgsmacht met al-
les erop en eraan overbodig, aldus
Ter Beek. Het schrappen van taken
is volgens de minister ook nodig om
bij dalende defensie-uitgaven een
'uitholling van de krijgsmacht over
een breed front te voorkomen.

Toptijd voor fiscus

# Het gros van de mensen - in Limburg alleen al 260.000
- dat een aangiftebiljet moet invullen, wacht daar om be-
grijpelijke redenen zo lang mogelijk mee. Op de postka-
mers bij de zeven vestigingen van de belastingdienst in
Limburg heerst dan ook topdrukte zeker nu de 'fatale da-
tum' van 1 april is aangebroken. In Heerlen bijvoorbeeld,
waar 90.000 belastingformulieren worden verwerkt, zijn
gisteren zon zevenduizend aangiftebiljetten per post of

persoonlijk bezorgd. Op defoto (v.1.n.r.) sorteren John Mer-
tens, Jos Strüver, Suzanne Collaris, Albert Jacobs en Carlo
Douven de zojuist door de PTT bezorgde postzakken.

Foto: FRANS RADE
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" 'Grommen doen wijpas
als hetecht nodig is'

Iran koopt voor 150 miljoen aan Volvo's
NedCar levert 6.000
taxi's aan Teheran

Van onze redactie economie

HELMOND/BORN - Directeur
Hashemi-Arabi van Teheran Taxi
heeft bij Volvo een bestelling ge-
plaatst voor 6.000 Volvo's 460 GL
van het modeljaar 1993. In de stoffi-

ge en zwaar vervuilde hoofdstad
van Iran gaan de Nederlandse
auto's het stokoude taxi-wagenpark
vervangen. De Volvo's worden van
speciale lpg-installaties voorzien
om het milieu in het drukke Tehe-
ran te ontzien. De auto's rollen in
het najaar uit de fabriek van Ned-
Car in Bom.

Een overheidsdelegatie uit Iran is
vorige week in Helmond bij NedCar
en de marketing-afdeling Volvo Car
International op bezoek geweest,
nadat in Iran al uitgebreide proefrit-
ten met een Volvo 460 waren ge-
maakt. Die tests bevielen blijkbaar
zo goed, dat directeurHashemi-Ara-
bi van Teheran Taxi en loco-burge-
meester Moosavi van de Iraanse
hoofdstad zondag een zogenaamde
'letter of intent' tekenden. Volgens
een woordvoerster van Volvo Car
International is Teheran Taxi een
particulier bedrijf en zijn de chauf-
feurs zelfstandig, hetgeen betekent
dat ze zelf hun nieuwe auto zullen
moeten betalen.

Hoewel een 'letter of intent' geen
garanties biedt, verwacht de Volvo-
woordvoerster toch dat de opdracht
doorgaat. Er is een bedrag mee ge-
moeid van 150 miljoen gulden. Vol-
vo heeft een speciale afdeling 'fleet-
sales', die tracht grotere partijen
auto's tegelijk te verkopen. Het
autobedrijf verwacht geen proble-
men met de kredietwaardigheid
van de kopers.
De komende maanden worden de
definitieve contracten getekend. Er
liggen volgens de woordvoerster
nog vervolgorders in het verschiet.
Tot nu toe werden slechts bij hoge
uitzondering Volvo's naar Iran
geëxporteerd.

Vrouw probeert
kersverse eega
te vergiftigen

RENKUM - Vanaf haar trouw-
dag heeft een 22-jarige vrouw
in de Betuwe haar 25-jarige
echtgenoot drie weken lang ge-
probeerd te vergiftigen.

De verdachte heeft toegegeven
dat ze haar kersverse man kal-
meringstabletten, tabletten te-
gen epilepsie en landbouwgif
door de yoghurt heeft toege-
diend. Haar motieven zyn nog
onduidelijk. De politie kwam
maandag na een tip het huis
van het pas getrouwde paar
binnen en constateerde dat de
man versuft voor zich uit staar-
de en onvast ter been was.

(ADVERTENTIE)

LEKKER
VOORDELIG

RUNDERHART kilo 3.98

VERS MAGER SPEK kilo 3_?8

VARKENSPOULET kilo 6.98

SUCADE LAPPEN kilo 1398

BUNDER ROSBIEF k__q 1598

IVARKENS HAMLAPPEN
SCHNITSELS i O 98 MAGERE -f n9B

KILO l_fa || KILO lU,
kleinere hoeveelheden dezelfde kiloprijs

BRUNSSUM JUUANASTRAAT 11 -HEERLEN HEERLERBAAN 108
SITTARD VEESTRAAT 42 " MAASTRICHT(AMBY) LINDEPLEIN 1

woensdag vanaf 12.00uur open:
donderdag koopavond (Sittard géén koopavond)

(ADVERTENTIE)
Deze week krijgen we meer klanljes dan klanten:

Communiekleding kiezen
is bij ons een feest op zich.

JUNIOR

(ADVERTENTIE)

C25) «e-- jaar
KOEMPELCLUB

1 t/m 5 april
GROOT FEEST!

Consumpties 1 piek
(behalve zaterdag)

* zie onze adv. feestprogramma pag. 27
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Crowded House
Verrassend - want geheel tegen de
vaderlandse 'festivallogica' in -
maakt ook de Australische top-act
Crowded House plots een meer dan
reële kans het Pinkpop-plankier te
mogen beklimmen. Onlangs nog
was de band rond zanger/gitarist
Neil Finn te gast in het uitverkochte
Maastrichtse MECC, terwijl ook
'eeuwige rivaal' Torhout/Werchter
Finn en consorten inmiddels heeft
gestrikt.

Tenslotte staat ook het beloftevolle
Soundgarden hoog op de nominatie
om het Pinkpop '92-affiche, dat nu
al de geschiedenis in gaat als een
van de allersterkste, te complete-
ren.

Duidelijk is inmiddels ook dat Her-
man Schueremans, organisator van
Pinkpops Belgische tegenhanger
Torhout/Werchter, dit jaarbyzonder
geïmponeerd is door Smeets' da-
dendrang. Voor eerstgenoemde
kennelijk reden genoeg om alsnog,
in navolging van zrjn Sittardse con-

current, eveneens een beroep te
doen op Lou Reed (voor de derde
maal) en Pearl Jam.
Hoewel niet gelukkig met de her-
nieuwde 'kopieerdrang' van Schue-
remans, gaf Smeets er gisteren de
voorkeur aan 'zich van commentaar
te onthouden.

" De Amerikaanse gitaarrocksensatie Buffalo Torn, 'eregast'
op Pinkpop '92.

Id-cd

DOOR JOOS PHILIPPENS

The Scène - Open
(Phonogram)
Ruim een jaargeleden, in het Sit-
tardse Fenix, maakte The Scène
wat mij betreft duidelijk een li-
vetopper te zijn. De Amsterdam-
mers onderstreepten die reputa-
tie nog eens in juli bij het Tor-
hout/Werchter-festival. Het titel-
nummer van hun vierde cd
Blauw haalde vervolgens zelfs de
hitparade, terwijl ook het album
doordrong tot een breder pu-
bliek.
Met de opvolger Open zou dan de
definitieve doorbraak moeten
volgen. De cd is opnieuw gepro-
duceerd door Riek de Leeuw van
de Tröckener Kecks en hij heeft
de enig juiste keuze gemaakt:
laat The Scène zo live mogelijk
spelen. In de studio werden dus
alleknoppen goed gezet,waarna
de band de nummers inspeelden.
Zonder dubsen 'anderefoefjes.
Open is minder uitbundig dan
zijn voorganger, zoveel is zeker.
De teksten zijn echter nog boeien-
der, nög intrigerender. Met het
openingsnummer 'Maan' spoel je
meteen aan in de wereld van The
Scène: 'De spirit, de humor, de
erotiek, dieper dan je dromen.
De teksten van The Scène vergeet
je niet snel, maar deze zin al he-
lemaal niet. 'Samen' heeft het
meeste tempo en dat met de her-
senbrander 'Het zit in jou, het zit
in mij, het is ons kind, het wil er-
bij. Nu komt dat hier opkrante-
papier totaal niet over, maar
luister en huiver! In 'Kans' kijkt
zanger ThéLau in defonkelende
ogen van een diva en in 'Sta'
komt hij op voor koningin en va-
derland, voor vriend en vrouw.

Alle titels op Open bestaan uit
een kort, krachtig woord. De
single 'Zuster' springt er wat mij
betreft absoluut niet uit. Dan zou
'Soldaat' een betere keus geweest
zijn. De zang lijkt een beetje op
Frank Boeijen, maar Boeijen zou
wensen dat hij zo veel pit en dy-
namiek had. Met het ingetogen
'Thuis' eindigt een cd die een
waardige opvolger is van
Blauw. Minstens zo goed en mis-
schien wel nog een beetje beter.
Het doet genoegen dat The Scène
niet bezweken is onder de druk
van de hooggespannen verwach-
tingen. Nu maar hopen dat de
organisatie van Pinkpop wél be-
zwijkt voor de verleidingen van
deze memorabele Nederlandse
live-act.

Betere tijden voor
'lucky' Springsteen

DOOR PETER HAMANS

Het is oogsttijd voor de lief-
hebbers van rhythm & blues
en rock. Eind vorig jaarmaak-
ten Southside Johnny & the
Asbury Jukes een glorieuze
comeback met het spetteren-
de album Better Days en nu
pakt zijn maatje Bruce
Springsteen uit met maar
liefst twee elpees: Human
Touch en Lucky Town. Toeval
of niet, maar Springsteen zet
Lucky Town juichend in met
het nummer 'Better days'...

Het was traditiegetrouw weer lang
uitkijken naar nieuw werk van The
Boss. Voor het dubbelalbum The
River trok hy drie jaar uit en op de
opvolgers) van Tunnel Of Love
hebben we maar liefst vijfjaar moe-
ten wachten.
En wat doe je als je na zon lange
tijd weer een goede kennis ont-
moet? Je vraagt hem wat hy in de
tussentijd heeft gedaan. Van Bruce
Springsteen kryg je een antwoord
dat ruim 97 minuten in beslag
neemt.

De ruwe, rockende en rokerige ver-
sie van het tweeluik heet Human
Touch. Het intieme Lucky Town
daarentegen heeft een familiaal ka-
rakter en ademt de. sfeer van gebor-
genheid en persoonlijk geluk dat hy
heeft gevonden. Daar is niks ver-
keerds aan, maar dit album onder-
scheidt zich hierdoor juist nadruk-
kelijk van Human Touch. Niet voor
niets schreeuwt hij het in het gloed-
volle openingsnummer uit 'These
are better days baby, better days
with a girl like you'.
Lucky Town, dat is opgedragen aan
Patti Scialfa en hun kinderen Evan
en Jessie, werd in zes weken tyd
opgenomen in Springsteens huis-
studio in Los Angeles. Met uitzon-
dering van pianist Roy Bittan ont-
breekt de E-Street Band op beide
platen.

Human Touch en Lucky Town zijn
deelsretrospectief. In Leap OfFaith
vertelt hy dat het een behoorlijke
dosis moed en doorzettingsvermo-

gen vereist om datgeen te bereiken
watje echt graagwilt ('lnyour heart
you must trust') en in de prachtige
countryballad If I Should Fall Be-
hind toont hy zich van zn meest
trouwe kant als hij aan zyn vrouw
vraagt om op hem te wachten als hij
struikelt en alleen achterblijft: dan
wacht ik ook op jou.Niet sentimen-
teel maar mooi. In Souls Of The
Departed brengt hij zijn zoontje
naar bed. Het liefst wil hij om zyn
gezinnetje een hoge muur bouwen
zodat hen geen ongeluk overkomt:
'Young lives are over before they
got started'.

De ruige rocker als bezorgde en
zorgzame maar gelukkige huisvader
in plaats van de ogenschijnlijk ge-
lukkig getrouwde Springsteen die
innerlijk wordt geteisterd door een
knagende angst over de goede af-
loop, is thematisch het grote ver-
schil tussen Human Touch/Lucky
Town en Tunnel Of Love, wellicht
de meest autobiografische plaat van
de nu 43-jarige Springsteen.

Op de laatste werd het prille huwe-
lijksgeluk sterk overschaduwd door
een niet geringe twijfel over de ge-
nomen stap terwijl hij nu de toe-

komst hoopvol tegemoet ziet: 'Ho-
ney I can feel the first breeze of
summer and in your love I'm bom
again'.

Een adempauze van vijfjaar - gele-
genheidsoptredens en concerten
voor goede doelen daargelaten - in
de muziekbusiness is lang. Heel
lang. En dat voor een artiest die
toch altijd heeft gefigureerd als de
vleesgeworden ziel van de rock 'n
roll: iemand die zich met overgave
aan zijn professie wijdt. Groots,
meeslepend en trouw aan zijn pu-
bliek. Rock & roll stelt nooit teleur
en is het enigezuivere en waarachti-
ge in je leven.

Rockmuziek als ultiem levensdoel
waarvan elke seconde benut moét
worden. Niets meer maar vooral
niets minder dan een way of life
waaraan je jezelf optrekt. Wie
Springsteen ooit live aan het werk
zag, weet dat dit niet is overdreven.
Rockmuziek (maken) was voor hem
de sleutel op de deur naar persoon-
lijke onafhankelijkheid en vryheid,
een onderwerp dat vaak terugkeert
in zyn songs.

Achteraf kun je aan de hand van
Springsteens platen zijn Werdegang
nagaan, omdat hij er als geen ande-
re rockmuzikant in is geslaagd zijn
eigen opvattingen en denkbeelden
te integreren in de hoofdpersonen
die in zrjn liedjes voorkomen. Géén
bombastische maatschappijkritiek
maar grote en kleine verhalen over
mensen die de ene klap na de ande-
re krijgen maar desondanks in de
meeste gevallenweten te overleven.

" Bruce Springsteen en Patti Scialfa, voormalig lid van de E
Street Band en zijn huidige (tweede) echtgenote. Aan haar en
hun kinderen heeft Springsteen 'Lucky Town' opgedragen.
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per kwartaal ’ 83,35- losse nummers ’ 1,60

Btr. 30

Vlucht
Tussen devlucht én het optimisme
opBom To Run uit 1975 en de Tun-
nel Of Love in 1987 met als centraal
thema de huwelijkse staat en de
hulpeloosheid die dit bij hem op-
riep, ligt een stuk mensenleven dat
aan de hand van zijn achtereenvol-
gens verschenen platenkan worden
beschouwd. Op zich een unieke
menselijke en muzikale documen-
taire.
Aan deze continuing story is nu een
episode toegevoegd waarin
Springsteen zich van zijn 'lucky' zy-
de laat zien, maar tevens bewijst hij
de status van (grotestads)rocker
niet te hebben afgezworen. Conclu-
sie: Bruce. Springsteen is terug.

Hoogstwaarschijnlijk niet met zo-
veel commercieel succes als zijn
platenmaatschappij hoopt en be-
slist niet vernieuwend of trendset-
tend, maar eerder bevestigend wat
velen stiekem al die tijd hadden ge-
hoopt: de mythe Springsteen leeft
en aan het epos dat rock & roll heet
is een nieuw en intrigerend hoofd-
stuk toegevoegd. Voor wie wil luis-
teren...

Gevulde runderrollade
DOOR HUUB MEIJER

Voor dit gerecht gebruiken we
een lende- of filetrollade.
Benodigdheden: 1rollade van ca
750 g (ongekruid), 50 gwalnoten,
1 el milde mosterd, 1 sneetje
droog bruinbrood, 2 el fijngehak-
te peterselie, fyngeknipte bies-
look, peper.en zout, mosterd om
te bestrijken en boter.
Neem het netje of het touwtje
van de rollade en vouw derolla-
de open. Hak de walnoten fijn.
Snyd de korstjes van het bruin-
brood en verkruimel het brood.
Meng gehakte noten, brood-
kruim, mosterd en fijngehakte
kruiden dooreen tot een smeuïg
papje. Verdeel over de openge-
slagen rollade, rol direct weer
op, bind vlees op ofdoe het netje
er opnieuw omheen.
Kruid rollade met peper en zout
en bestrijk rondom met mosterd.

Verhit boter en schroei vlees
rondom dicht. Braad rollade on-
geveer drie kwartier. Laat vlees
alvorens in dikke plakken te
snijden minimaal vyf minuten
onder aluminiumfolierusten.

pop

Affiche imponeert met Buffalo Tom en Family Stand

Top-acts uit States
komen naar Pinkpop

DOOR LAURENS SCHELLEN

HEERLEN - De jongste
Amerikaanse gitaarrock-sen-
6atie Buffalo Torn én de acht-
koppige, eveneens uit The
States afkomstige funkrock-
surprise The Family Stand
maken op 8 juni zo goed als
eeker hun opwachting op de
__3ste editie van het Pinkpop-
festival. Dat hebben goed in-
gevoerde bronnen uit de
Nederlandse platenindustrie
gisteravond bevestigd.

Vast staat inmiddels de komst van
de Britse powerrockformatie The
Cult naar de Landgraafse draf- en
renbaan. Het trio onder aanvoering
van 'wild boy' lan Astbury gaat Eu-
ropa's oudste openluchtfestival
hoogstwaarschijnlijk afsluiten..

Zoals deze krant eerder al heeft ge-
meld, heeft Pinkpop-boss Jan
Smeets ook reeds de contracten op
zak van Lou Reed, David Byrne,
Pearl Jam, Limburgs eigen Row-
wen Hèze en Hallo Venray, de on-
derhoudende Haagse versie van
levende legende Neil Young.

Met het strikken van Buffalo Torn
doet Smeets de liefhebbers van de
progressieve gitaarrock op voor-
hand watertanden. Met zijn zopas
verschenen album Let Me Come
Over als ijzersterk visitekaartje,
maakt dit uiterst talentvolle trio uit
Boston een optreden op de Land-
graafse drafbaan méér dan gerecht-
vaardigd. Dat laatste geldt overi-
gens evenzeer voor het New Yorkse
Family Stand.

Vooral dank zy zyn onmiskenbare
live-reputatie is dit multi-raciale ge-
zelschap in eigen land inmiddels
uitgegroeid tot een razend populai-

re act, die niet toevallig ook de
media moeiteloos voor zich weet te
winnen.

popagenda
APRIL

" 1 Vorst Nationaal Brussel (B.), Torn
Petty & The Heartbreakers

" 1 Limburghal Genk (B.), John Den-
ver, AFGELAST

" 2 Congresgebouw Den Haag, Chick
Corea

" 2 Vredenburg Utrecht, Jethro Tuil

" 3 Ancient Belgique Brussel (B.), Jeth-
ro Tuil

" 3 Ahoy Rotterdam, John Denver, ver-
plaatst naar 24 mei

" 3 Effenaar Eindhoven, Mega City 4 &Blake Babies & Midway Still

" 3 Exit in G Landgraaf, Kaza (try out)

" 3 Zaal Vroemen Groot-Genhout, Fiet-sefreem

" 3 Ahoy Rotterdam, The Clarks
"3/4/s't Poorthuis Peer (B.), Blues Fair 1992

en Boogie Woogie Festival met o.a.
Rob Agerbeek Trio, Bigtown Play-
boys, Little Willie Littlefield

" 4 Joy Cadier en Keer, Get a Grip

" 4 Lochmanhuis Limmel/Maastricht,
Juicy Fruit en Green Dream

" 4 café A gen Kirk Gulpen, Speedica

" 4 Maaslandcentrum Elsloo, Vivele-
vink

" 4 Café Torn Torn Heythuysen, Red
Hot

" 4La Roehelle Roggel, Jack of Hearts

" 4't Klompke Veldhoven, Bat Attack,
Special Edition en Jamp

" 4De Vriendenkring Steyl, Fietse-
freem

" 5 Café Bluff Heerlen, Ginn Palace

" 5 Canix Lottum, cd-presentatie Sout-
hern Comfort

" 5 Effenaar Eindhoven, Drivin' n'
Cryin'

" 5 Globe Beek, Rock d' House

" 5 Galaxy Landgraaf, Fietsefreem

" 5/6 Tivoli Utrecht, Texas

" 6/7 Congresgebouw Den Haag, John
Mellencamp

" 8 Ahoy Rotterdam, Barry White

" 9 Hanenhof Geleen, Van Morrison

" 9 Effenaar Eindhoven, The Itals & Ju-
lian Marley & Skool Band

" 9 Merwehal Dordrecht, Amy Grant

" 10 Fenix Sittard, Klanknacht

" 10 Exit in G Landgraaf, Aphrodisiac en
Mass Depression

" 10 Zaal Onder de Linde Well, Janse
Bagge Band

" 10 The Box Arnhem, Clouseau

" 10 Effenaar Eindhoven, Eton Crop

" 11 café A gen Kirk Gulpen, Right Di-
rection

" 11 Café 't Vlaegelke Geleen, Me Tarzan

" 11 Gimmix Sittard, WW-Band

" 11 High Chaparel Berg a/d Maas, D-
Train

" 11 Joy Cadier en Keer, Trouble Bound
en Crossroads

" 12 Hanenhof Geleen, The Scène

" 12 Café Torn Torn Heythuysen, Johnny
G.

" 12 Apollo Helden, Fietsefreem

" 12 Mafcentrum Maasbree, cd-presenta-
tie Southern Comfort

" 12 Effenaar Eindhoven, Tar & Swell

" 12 Rijnhal Arnhem, Sepultura, Love/
Hate, Fear of God, Four Horsemen
en Fudge Tunnel

" 12 Rijnhal Arnhem, Aardschokdag

" 17 Stadsschouwburg Heerlen,De Dijk

" 17 Grand Theater Waubach, Screaming
Tribes

" 17 Fenix Sittard, Eton Crop

" 17 Kajuit Landgraaf, Actio in DC, Mass
depression

" 17 Exit in G Landgraaf, blues avond

" 17 Limburghal Genk, Blue Biot, Calvin
Owens en Ship ofDreams

" 18 Café Torn Torn Heythuysen, Derek
and the Dirt

" 18 De Notenbalk Ulestraten, Fietse-
freem

" 18 Rijnhal Arnhem, Simply Red

" 18 Ahoy Rotterdam, Cher

" 18 Effenaar Eindhoven, Hall ofFame

" 18 Joy Cadier en Keer, Copps and Rob-
bers en Cold Crazy

" 18 Gimmix Sittard, Stabbs

" 19 Fenix Sittard, Adrian Borland and
the Citizens

" 19 Unitas Brunssum, Heavy Easter met
o.a. Outlaw en Penthouse Blues

" 19 Stoba Echt, WW-Band

" 19 Veronicaboot Maastricht, Vivele-
vink

" 19 Beckerke Heer, Fietsefreem

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply Red (uitv.)

" 20 Hanenhof Geleen, Les Negresses
Vertes

" 20 Ahoy Rotterdam, Highwayman

concertrecensie

Thunderbirds
hebben deel
van charme

verloren
DOOR JAN HENSELS

SITTARD - Kijk mama, zoH
der handen. Als gitaristen te-
genwoordig nog met hun taM
den en met het instrumei»'
achter derug a la Jimi Hendrl
spelen, levert dat vaak het ti
gendeel op van het door d«l
muzikant beoogde effect. Den
gelijke bepaald niet gemakkH
lijke trucs, bedoeld om hn
publiek te imponeren, lijke'
vaak gebruikt te worden otH
een gebrek aan bezieling v\verhullen. Ondanks de onmisj
kenbaar aanwezigekwaliteite'
van gitaarbeul Duke Robillar^
van The Fabulous ThundeH
birds speelde deze afgelope"!
dinsdag in de foyer van de Si
tardse Schouwburg net iets
teveel op routine om de haf'
den van het publiek stevig ot
elkaar te krijgen.

Het uit Austin, Texas afkoÜJstige gezelschap heeft cc*
bijna legendarische reputattëj
Het combo geldt als een van dfl
meest ervaren combo's op hef
gebied van swingenderhytWf
& blues. Echt doorgebroken
naar het grote publiek is d'
formatie niet. Onder blueslief
hebbers geldt de strakke, stü
wende sound van The Thui>
derbirds echter als opwindend
Alhoewel het publiek (600 be
zoekers) de Texanen enthou
siast onthaalde, sloeg geel
enkel moment de vlam in d<
pan.

Ondanks een ingrijpende per
soneelswisseling gelden d'
soms spectaculaire gitaarduels
die op het podium worden ui*
gevochten nog steeds als ccl1
van de voornaamste troeven
De zang mag eigenlijk voor di
type muziek wat ruiger kliJl
ken, de exercities op de blue*
harp maken een en ander goed

Na de verplichte toegift gin
razendsnel het licht aan. Zoal
tydens de set al duidelijk v/a
geworden is het jeugdig ela*1!
van de inmiddels zeventien
jaar geleden opgerichte groep]
voor een groot deel verdv/e*
nen. Met een overdaad aail
professionaliteit (lees routine)
heeft de band ook een deel val1
zijn charme verloren.

puzzel van de dag

Horizontaal: 2. drankgelegenheid; 5. be-
vel; 8. wisselborgtocht; 10. Boeddhistisch
heiligdom in Indië; 11. Japanse parelduik-
ster; 12. meer in Rusland; 13. bergweide;
15. rechtsprekend lichaam; 17. sportwed-
strijd; 20. water in Utrecht; 22. sport van
een ladder; 25. sneeuwschaats; 26. hak-
werktuig; 27. aardsoort; 28. telwoord; 29.
paddestoel; 30. domme fout; 32. uithol-
ling, put in de grond; 33. plaatsje in Dren-
te; 34. durende vijandschap; 35. streling;
36. wees gegroet (Lat.); 37. hetzelfde; 40.
zaak (Lat.); 43. verbouwer; 45. bloedver-
wanten v. vaders zijde; 48. schrijfgerei;
51. baken in het vaarwater; 52. tovenares,
heks; 53. vreemde munt; 54. landbouw-
werktuig; 55. ijzerhoudende grond; 56.
dessertspijs.

Verticaal: 1. inwendig orgaan; 2. staaf*?
kostbaar metaal; 3. gezamenlijke hoe^.heid; 4. familielid; 5. plaats in België »
treuzelaar; 7. waarde vriend (Lat.); 9- 9
rig persoon; 10. toestel om een e'^j
stroom in of buiten werking te stellen: 1,
smekend verzoek; 18. visvaartuig; 19- * flangen naar de geboortegrond; 21 ■ {jJ
logsvaartuig; 23. stuurhut; 24. hoeveel^van geluidsenergie; 28. een zekere; ó.,
enig; 38. boze geest; 39. slag, klap; *.
lijst; 42. niets bevattend; 44. denkvern^,
gen, oordeel; 46. ambtskleed; 47. in^"
dig orgaan; 49. gevangenis; 50. ivoor. ;

Oplossing van gisteren

Woensdag 1 april 1992 "2W limburgs dogblod

pezige peekah recept



Lastenverlichting pas na evaluatie cao's voor 1993

Laagste inkomens zien
koopkracht fors dalen

ffEN HAAG - De laagste in-Pornensgroepen zullen hun■oopkracht komend jaar met
w" tot 0,75 procent zien dalen.
►>at beeld wordt gunstiger
*j*armate men meer verdient.Jansen met een modaal inko-
ken (45.000 gulden bruto) zijn
r^l beter af. Zij kennen koop-
Pachtbehoud of gaan er ietsTPvooruit.

11 blijkt uit becijferingen van het
'£fntraal planbureau (CPB). Ze zijn
"?teren door minister Kok (Finan-
" en) in de Eerste Kamer bekendge-aakt. De minister noemde het
J**enst' het scheve koopkracht-
J^W komend jaar in 'een zeker

Wenwicht' te brengen.

jVde Eerste Kamer bepleitte Kok
■t loslaten van alle dogma's bij het

r*omensbeleid. Niemands inko-
""tj nsPlaatje is heilig, aldus de mi-
eter. Werk moet absolute priori-

* krijgen. Daardoor kunnen
remies, en dus de lastendruk, da-
.
j^k gaf te kennen dat wat hem be-
jtu de koppeling tussen lonen en■ 'keringen ook minder aandachtL n krijgen. Indien de koppeling

Krrdt verlaten is wel een begelei-, rid inkomens- en werkgelegen-
nodig, aldus Kok. In

'f>or. 'tader Van dat Deleid kan net
'ij* 'S zyn fiscale en andere instru-
It^ten (premiehoogten) te gebrui-
Kr*" ook al wordt dat op zich niet
ijselijk geacht. „Het kan echter
s dlg zijn", stelde Kok, die ook

ige Van lsca'e lastenverschuivin-

Ruimte
jj.Jnopmerkingen waren een duide-
p**. verwijzing naar het CDA. Die
(^p'J wil de inflatiecorrectie in deas*'ngen niet opnieuw laten val-
dip ln ne* kader van een rechtvaar-
d 8 inkomensbeleid. De PvdA heeftl voorgesteld.

v 0 de Eerste Kamer gaf Kok aan
Mn"" 1993 geen lastenverlichting te
voe toezeggen

' en door te willen
re ren, voordat vaststaat wat het
Un U at 's van de cao-onderhande-
al,jBen- „Ik heb mijn les geleerd",
,j Us de bewindsman verwijzend
ee *r de situatie dit jaar. Ondanks
blijk Palcket belastingmaatregelen
§eir?vin in caos loonstijgingen van

4 procent opgenomen te
b.,. n daar waar het kabinet op 3Mo<*nt mikte,
v
Wn\ stelde dat besluiten over las-
ltU!yerüchting in 1993 pas genomen
na^n.en worden als alle andere fi-
"iïarCl^e Problemen voor komend
lte ?"n opgelost. Pas dan kan bly-t]ft boeveel ruimte er in de begro-
Of ? n°B isvoor extra bezuinigingen
ver , er^chikkingen waardoor lasten-enting mogelijk wordt.

Ijj. verweet al degenen die voor
ge enverlichting pleiten niet aan te
Ho 6n noe aie betaald moet worden.
tjn

e dan ook zal de lastenverlich-
tte,6, beperkt moeten zijn, stelde deDe^»ndsman.
de nds schatkistbewaarder noem-
Ween aantal mogelijkheden om
lc'enverlichting mogelijk te ma-
baip net snijden in subsidies, extra
°Verh or Blotere efficiency bij de
en Lh^'d, privatiseringvan diensten
vir_e a^st°ten van taken naar pro-
ffibt'et' en Bemeenten. Daarnaast
l^st C -k over een herziening van
BenKnft^ gmgen zoals die in de Tus-
opÈ ns voor 1993 en 1994 waren

Benomen bij vervoer en wonen.

Kiestoon na
netnummer
verdwijnt

dji YERSUM _ De kiestoon
riet ellers horen tussen het
j. nummer en het abonnee-ummer zaJ j januari 1994 ver.
sj telecom voert de aanpas-
Verg (*oor om net belgemak te
&liiSroten en om in de pas te
lanHen andere Europese
2i_r vfn' ccl bedrijven zijn be-
ren v" centrales te verande-
el. Zij kunnen nu al achter
tn,,?31" net- en abonneenummer°e*sen.

Russische minister stelt Navo gerust

Oekraïne draagt
kernwapens over

BRUSSEL - De Navo-bondgeno-
ten zullen er vandaag bij vooral de
Oekraïne, maar ook bij Kazachstan
en Wit-Rusland sterk op aandringen
de afspraken over de overdracht
van hun kernwapens aan Rusland
na te komen. De Russische onder-
minister van defensie Gratsjev gaat
er ook van uit dat datzal gebeuren,
zo zei hy gisteren in Brussel.

Daar komen vandaag voor het eerst
de ministers van defensie bijeen
van alle 34 landen van de Noordat-
lantische Samenwerkingsraad,
waarin de Navo samenwerkt met de
Oosteuropese en GOS-landen. De
kwestie van het beheer over de
kernmacht van de vroegere Sovjet-
unie zal daarbij hoog op de agenda
staan, zo zeggen Navo-diplomaten
hier.
De Amerikaanse minister Dick
Cheney was gisteren al vroeg in
Brussel voor overleg met zijn colle-
ga's van Rusland, de Oekraïne, Ka-
zachstan en Wit-Rusland, de vier
GOS-republieken die kernwapens
hebben. Alleen Gratsjev was bereid
na zyn onderhoud met Cheney
commentaar te geven. Hij probeer-
de de Navo-landen gerust te stellen.

Twee weken geledenzette Oekraïne
de overdracht van taktische en stra-
tegische kernwapens aan Rusland
stop. Het wekte de indruk zelf kern-
wapens te willen houden. Volgens
Gratsjev zullen de Oekraïners ech-
ter de afspraak nakomen dat alle

kernwapens uiterlijk op 1 juli in
Russische handen zullen zyn.

„Zij zullen dat doen en wij zullen er
op toe zien dat het onder de juiste
omstandigheden gebeurt", aldus
Gratsjev. Hij verzekerde Dick Che-
ney dat er „geen kans bestaat dat
kernwapens worden gestolen". Of
ook de Oekraïnse minister van de-
fensie die verzekering heeft gege-
ven, was echter niet duidelijk.

binnen/buitenland

Dales: 'Gevaar
voor funeste
tweedeling'

DEN HAAG - MinisterDales (Binnenlandse
Zaken) is bang voor een 'funeste tweedeling'
in de maatschappij tussen Nederlanders en
minderheden. Tijdens een toespraak in Til-burg pleitte zij voor een grotere aandacht
voor de positie van minderheden op de ar-beidsmarkt.
„Langdurige werkloosheid leidt tot uitzicht-loosheid die mensen verlamt in hun maat-
schappelijk functioneren. Het gevaar is niet
denkbeeldig dat er een situatie ontstaat,
waarin het behoren tot een raciaal zichtbare
groep gelijk valt met werkloosheid. Dat zou
jn onze samenleving tot een funeste tweede-
ling leiden", aldus de bewindsvrouw.

Zij waarschuwde echter voor te hoog ge-
spannen verwachtingen van de overheid.
„Voor de overheid is de arbeidsmarkt maar
beperkt te beïnvloeden. De arbeidsmarkt

wordt grotendeels bepaald door het vrije
spel van maatschappelijke krachten. Eigen-
lijk kan de overheid alleen in haar rol van
werkgeefster een belangrijke rol spelen,
want wij verschaffen nog steeds een flink
stuk werkgelegenheid."

Toch vindt Dales niet dat het minderheden-
beleid mislukt is. „Wie tot die conclusie zou
komen, houdt geen rekening met de tijd die
een samenleving nodig heeft om zich aan
nieuwe omstandigheden aan te passen. En
het houdt geen rekening met het feit dat in-
tegratie van mensen met zo verschillende
achtergronden niet binnen tien jaar te reali-
seren valt", aldus Dales.

Mitterrand steil wijziging kabinet uit

Geen besluit over
toekomst Cresson

PARIJS - Frankrijk wachtte giste-
ren tevergeefs op de mededeling
van president Mitterrand dat de im-
populaire premier Edith Cresson
van haar functie is ontheven. De he-
le dag beraadslaagde de president
met leiders van de socialistische
partij en toen premier Cresson gis-
teren voor de derde maal in drie
dagen naar het presidentieel paleis
toog, werd algemeen aangenomen
dat zij haar ontslag kwam aanbie-
den.

Drie kwartier later kwam zij weer
naar buiten zonder commentaar te
geven op wat er was besproken, en
vloog zij naar Hannover om daar
het woord te voeren op een handels-
beurs. Ook daar weigerde zij in te
gaan op vragen van journalisten
over haar politieke lot.

Het wekelijkse kabinetsberaad dat
vandaag wordt gehouden, is afge-

last. De woordvoerder van Mitter
rand wilde niet zeggen waarom.

Nederlaag
Cresson wordt medeverantwoorde-
lijk gehouden voor de verpletteren-
de nederlaag die de socialisten
hebben geleden bij de regionale
verkiezingen. Verwacht wordt dan
ook dat Mitterrand spoedig een ka-
binetswijziging zal aankondigen en
dat Cresson dan van het toneel zal
verdwijnen. Als haar opvolger
wordt Pierre Bérégovoy genoemd,
de huidige minister van Economi-
sche Zaken en Financiën. Hij sprak
een uur met Mitterrand maar zei na
afloop dat het ging om hun gebrui-
kelijke economische briefing.

Mitterrand werd gisteren voor nieu-
we problemen gesteld toen de mi-
nister van Milieuzaken, Brice La-
londe van de ecologische partij die
bij de regionale verkiezingen zeven
procent van de stemmen haalde,
meedeelde zijn buik vol te hebben
van de politiek. Hij wil uit de rege-
ring stappen.

Verdeeldheid in regeringskamp over wapenleveranties

PvdA plots voor
embargo Turkije

DEN HAAG - Tussen de regerings-
partijen CDA en PvdA is verdeeld-
heid ontstaan over de vraag of er
een wapenembargo tegen Turkije
moet worden ingesteld. PvdA, D66
en Groen Links willen zon boycot;
een meerderheid van deKamer be-
staande uit CDA, VVD en klein
rechts voelt daar evenwel niets
voor.
Gisteren debatteerde de Tweede
Kamer over de gevechten tussen
Koerdische rebellen en Turkse troe-
pen. Bij die gevechten, waarby ook
straaljagers zijn ingezet, zijn zestig
slachtoffers gevallen, onder wie
vrouwen en kinderen. Voor het lin-
kerdeel van de Tweede Kamer is
dat voldoende reden om voorlopig
geen wapens meer te leveren aan
Turkije. Dit Navo-land heeft in het
verleden verouderde straaljagers
van Nederland gekocht.

Minister Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) wees in zeer krachti-
ge bewoordingen een wapenembar-
go tegen Turkije af. Hij wees erop
dat de Turkse regering troepen
heeft ingezet tegen 'Koerdische ter-

roristen die de integriteit van het
Turkse grondgebied bedreigen.
De minister vroeg zich echter af of
de inzet van straaljagers tegen klei-
ne terroristische eenheden, wel in
verhouding staat tot de bedreiging.
Van den Broek heeft er dan ook bij
de Turkse regering op aangedron-
gen zich terughoudend op te stellen

tegenover deKoerden. Maar tevens
wees hij erop dat het hier gaat om
terroristen die er openlijk voor uit
komen met geweld een onafhanke-
lijke Koerdische staat te willen ves-
tigen. Dat kan de Turkse regering
ook niet over haar kant laten gaan,
meent Van den Broek.
Opvallend was het standpunt van
de PvdA. Het PvdA-kamerlid Henk
Vos liet afgelopen weekeinde nog
weten dat hij niets voelt voor een
wapenembargo. Maar zijn collega
Gerrit Valk drong gisteren namens
de fractie aan op een wapenembar-
go in afwachting van de resultaten
van een onderzoek naar de gebeur-
tenissen in Turkije van de afgelo-
pen weken. Valk gaf toe dat Vos
voor zijn beurt had gesproken.

Genomineerden AKO-prijs bekendgemaakt

Van 188 inzendingen
blijven er zes over

AMSTERDAM - Jury-voorzitter
Wim Duisenberg heeft gisteren in
Amsterdam de namen van de zes
auteurs bekendgemaakt die mee-
dingen naar de AKO Literatuur
Prijs 1992. Uit 188 inzendingen zijn
Nico Dros, Eric de Kuyper, Mar-
griet de Moor, Nelleke Noorder-
vliet, Jacq Vogelaar en Joost Zwa-
german geselecteerd als mogelijke
winnaarvan de prijsvan 50.000 gul-
den. Op aandrang van vooral de uit-
gevers publiceerde de jury eind
februari voor het eerst ook een eer-
ste selectie met 21 kanshebbers.

Duisenberg en zijn mede-juryleden
Maarten 't Hart, Elrud Ibsch, Gerda
Meijerink en Jos Borré hebben in
acht vergaderingen een keus ge-
maakt uit de Nederlandstalige lite-
raire produktie van 15 februari tot
31 december 1991. „Bij een tamelyk
groot aantal werken kon je je afvra-
gen waarom de uitgever de moeite

nam (en de kosten) om ze in te zen-
den", zo kritiseerde Duisenberg het
niveau van de inzendingen.
Na kritiek op de 'brede' opzet zyn
de criteria voor toekenning inmid-
dels veranderd, zodat biografieën,
reisverhalen of andere op non-fictie
gebaseerde werken nu in beginsel
zijn uitgesloten.

Nico Dros (1956) verdiende zijn no-
minatie met 'Noorderburen. De ju-
ry prijst het werk om de knappe

opbouw, de krachtige symboolwer
king en het fraaie Nederlands.
Eric de Kuyper (1942) is genomi-
neerd met 'Grand Hotel Solitude.
Taferelen uit de adolescentiejaren',
het vierde deel van zyn jeugdherin-
neringen. De jury noemt het een
zeer beeldend beschreven verslag
van een adolescentie, met daarin
verwerkt een knap tijdsbeeld.
Margriet de Moor (1941) voegt zich
bij de AKO-kanshebbers met haar
eerste roman 'Eerst grys dan wit

dan blauw. De jury meent dat de
schrijfster met dit vierluik een
hoogst origineel werk heeft ge-
schreven.

Nelleke Noordervliet (1945) ver-
wierf haar nominatie met 'Het oog
van de engel', een historische ro-
man die speelt aan devooravond en
het begin van de Franse Revolutie.
'„Het is een belangwekkend en aan-
grijpend boek dat van begin tot ein-
de boeit", aldus de jury.
'De dood als meisje van acht' is de
nominatievan Jacq Vogelaar (1944).
De jury prijst onder meer Vogelaars
lyrische precisie.
Joost Zwagerman (1963) verdiende
zijn nominatie met 'Vals Licht. Vol-
gens de jury is deze roman ingrij-
pend, ontroerend en gedurfd in zyn
poging een reeds vaak behandeld
thema nieuw leven in te blazen.
De jury maakt de uitverkorene van
deze zes auteurs op 12 mei bekend.

Oppositie eist
onderzoek naar

controle op
uitkeringen

DEN HAAG - De oppositiepartijen
WD, D66 en Groen Links willen
een parlementair onderzoek naar
het functioneren van de uitvoe-
ringsorganen sociale zekerheid.
Aanleiding is het gisteren gepubli-
ceerde onderzoek van de Algemene
Rekenkamer dat het falen van de
Sociale Verzekeringsraad (SVR) in
de jaren 1988 en 1989 als toezicht-
houder op die uitvoeringsorganen
blootlegt.
Het VVD-kamerlid Linschoten, die
zegt 'met ontsteltenis' te hebben
kennisgenomen van het Rekenka-
merrapport, zal mede namens D66
en Groen Links de kamercommis-
sies Rijksuitgaven en Sociale Zaken
hiertoe een voorstel doen. Hij denkt
aan een soortgelijk onderzoek als
destijds door de Kamer is ingesteld
naar de visfraude en recent naar de
bekostigingsproblematiek van het
basisonderwijs (Londo).

D66 en Groen Links constateren in
hun reactie dat ook de politiek ver-
antwoordelijke bewindslieden op
het ministerievan Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in gebreke zijn
gebleven.

Zie ook pagina 4

" Rijk loopt gevaar bij
afsluiten contracten

punt uit
Dierproeven

Moderne computertechnieken
kunnen een belangrijke rol
spelen bij het voorspellen van
de afbraak en giftigheid van ge-
neesmiddelen en andere che-
micaliën in het lichaam. Daar-
mee kan de computer het
aantal dierproeven doen ver-
minderen. Dat stelt farmaco-
chemicus drs L. Koymans in
zijn proefschrift waarop hy
vandaag promoveert.

Afgetreden
De Russische vice-premier Ser-
gej Sjachraj heeft gisteren in
een brief zyn ontslag aangebo-
den aan president Boris Jelt-
sin. Hij protesteert hiermee
tegen de maatregel waarbij het
wordt verboden een regerings-
post te combineren met een
parlementsfunctie.

Oost-Europa
Minister Kok (Financiën) wil
de hulp aan de GOS en de lan-
den in Midden- en Oost-Europa
binden aan een bepaald per-
centage van ons nationaal inko-
men (het bedrag dat wij teza-
men netto jaarlijks verdienen).
Hij wil dit plan ontvouwen in
een binnenkort uit te brengen
nota over de zogenoemde bui-
tenlanduitgaven, zo maakte hy
gisteren in de Senaat bekend.

Alarm
Het richten van een microfoon
door twee enquêteurs in Kam-
pen heeft gisteren tot groot
alarm geleid bij de politiekorp-
sen in Flevoland, Overijssel en
Gelderland. Een oudere in-
woonster uit Kampen zag de
microfoon van twee jeugdige
enquêteurs aan voor een pis-
tool en sloeg alarm. Daarop
volgde een grootscheepse
speuractie door de korpsen in
de regio. Die werd pas twee uur
later afgeblazen toen duidelijk
was geworden dat de vrouw
zich had vergist.

Terrorist
Met de ontsnapping van de
stadsguerrillaleider Fernando
Silva Sande uit een gevangenis
in Granada heeft de Spaanse
politie gisteren een ernstige te-
genslag te verwerken gekregen
in haar strijd tegen het terroris-
me. Silva, die in oktober 1990
in Madrid werd gearresteerd en
sindsdien in afwachting van
een proces wordt vastgehou-
den op aanklachten van moord,
ontvoering en bankroof, wordt
beschouwd als een van de ge-
vaarlijkste terroristen in het
land.

Waddenzee
Het beleid om de Waddenzee te
beschermen als natuurgebied
wordt verder aangescherpt. Er
komt minder ruimte voor vis-
serij, recreatie en militaire acti-
viteiten. Ook zal de vestiging
van nieuwe haven- en indu-
striegebieden niet meer wor-
den toegestaan. Dat staat in de
gisteren gepubliceerde Nota
Waddenzee.

Noodtoestand
Het parlement van de Kaukasi-
sche republiek Tsjetsjenië
heeft gisteren de noodtoestand
afgekondigd nadat opponenten
van president Dzjochar Doeda-
jev het omroepcentrum in de
hoofdstad Grozny hadden inge-
nomen. In het centrum Grozny
is de spanning tussen voor- en
tegenstanders van de president
toegenomen. De noodtoestand
geldtvoor onbepaalde duur.

Opgave
Bij anti-militaristische acties
rond de vliegbasis Gilze-Ryen
zijn de afgelopen vier dagen zo-
veel arrestaties verricht, dat de
acties voortijdig zyn afgebla-
zen. Van de ongeveer twintig
actievoerders die vrijdag be-
gonnen, hielden luchtmachtbe-
waking en politie er negentien
aan.

Knap
Zonder noemenswaardige
vliegervaring is de 23-jarige
Brit John Anderson er in ge-
slaagd een vliegtuigje veilig
aan de grond te zetten. Hij
moest het stuur overnemen
toen de piloot door een hart-
aanval was getroffen. Anderson
kon het tweepersoons-vlieg-
tuigje besturen met hulp van
aanwijzingen van een instruc-
teur die in een ander vliegtuig
zat. De instructeur omschreef
de landing als 'absoluut per-
fect.

Geen last
Scholieren die les krijgen van
meer dan één leraar, gaan daar-
door niet slechterpresteren. De
leerlingen vinden deeltyd-lera-
ren en invallers ook niet verve-
lend. De schooldirecteuren
hebben er meer moeite mee,
want het maakt hun werk
zwaarder. Byna de helft van al-
le leraren in het basisonderwijs
werkt tegenwoordig in deeltyd.

Bedelen bij het Kremlin

" Ondanks alle mooie beloften van de politici, lij-
den veel Russen nog altijd pure armoede. Steeds
meer bedelaars bevolken de straten en het Rode
Plein in Moskou, onder wie deze vrouw, die sa-
men met haar kind in de schaduw van het
Kremlin lijdzaam wacht op een gulle medebur-
ger. Er gloort echter een sprankje hoop voor de
Russen. Het Internationale Monetaire Fonds is
van plan Rusland spoedig als lid te erkennen,
waardoor Moskou jaarlijks vele miljarden bij
hetfonds zal kunnen lenen. Foto: epa
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Rekenaar
De rekenaar uit het Noorden kon
op zijn gemak de aanvankelijk
blunderende Kohl volgen. Het
wachten leek alleen nog maar op
de roep van de basis: Koele, helde-
re uit het Noorden, verlos ons van
de falende Reus uit de Palts. Maar
dat gebeurde niet. Stoltenberg zelf
kwam in de problemen door zijn
politieke zoon en opvolger als mi-
nister-president in Sleeswijk-Hol-
stein, Uwe Barschel. Toen diens
kwalijke praktijken om aan de
macht te blijven uitlekten, pro-
beerde hij met een gelogen ere-
woord zijn politieke lijf te redden.
Stoltenberg had het over een
linkse hetze tegen 'mijn vriend en
uw minister-president Uwe Bar-
schel' en sprak zijn abolsute ver-
trouwen uit in Barschel.

Toen Barschels leugenkasteel als
een kaartenhuis in elkaar stortte
en zijn sociaal-democratische te-
genspeler Engholm de absolute
meerderheid haalde, pleegde hij
zelfmoord in de badkuip van een
Zwitsers hotel. Stoltenberg moest
het voorzitterschap van zijn partij
in Sleeswijk-Holstein opgeven,
maar werd als dank voor bewezen
diensten tot ere-voorzitter be-
noemd.
In Bonn liep het ook allemaal niet
meer zo lekker. Kohl bleek veel
vaster in het zadel te zitten dan
Stoltenberg had aangenomen en
zyn eigen als 'plan van de eeuw'

geprezen belastinghervorming
werd een fiasco. Voor het eerst
raakte Stoltenberg in het defen-
sief. De permanente duikvlucht
van Kohls wonderwapen op de-
fensie, Rupert Scholz, die in 1989
na een jaareindigde met een tota-
le crash, bood de kanselier de
mogelijkheid Stoltenberg kwijt te
raken.

Teruggefloten
De man die als 17-jarige nog even
mocht proberen Hitlers Duizend-
jarige Rijk te redden, kwam 27
jaar na zijn eerste weigering toch

op deze gevoelige post. Geen mo-
ment heeft hy ook maar enige grip
op dit complexe apparaat gekre-
gen. Zijn ministerie leverde ille-
gaal duikbootplannen aan Zuid-
Afrika, voor de parlementaire on-
derzoekscommissie zei Stolten-
berg zich niets tekunnen herinne-
ren. De uitvoering van de reductie
van de Bundeswehr in ruil voor de
Duitse eenheid, vervreemdde hem
van de basis.

Tijdens de Golfoorlog liet Stolten-
berg Alfa-jets in Turkije statione-
ren. Ze vlogen in strijd met de
Duitse grondwet buiten het
NAVO-gebied. Het was de eerste
oefening van zijn generaals voor
een Luftwaffe-inzet over de hele
wereld. In het kabinet werd Stol-
tenberg teruggefloten. In oktober
1991 ontdekten ijverige douane-
ambtenaren in Hamburg als land-
bouwmachines aangegeven ex-
DDR-tanks voor Israël. Stolten-
berg zei niets te weten van deze
illegale transactie en stuurde een
generaal de laan uit.

Uit deze pijnlijke affaire had hij
blijkbaar niets geleerd. Nog geen
maand later negeerde zijn ministe-
rie de wapenstop aan Turkije:
negentien Leopard-tanks werden
verscheept. Stoltenberg probeer-
de opnieuw zich eruit te redden.
„Ik aanvaard de parlementaire
verantwoordelijkheid voor mijn
ministerie, maar in deze concrete
zaak heeft de verantwoordelijke
topambtenaar verzuimd het parle-
mentsbesluit uit te voeren. In een
persoonlijk gesprek met mij heeft
hij de verantwoordelijkheid op
zich genomen." De ambtenaar
ging, Stoltenberg meende te kun-
nen blijven.

Een foutje. „Stoltenberg, afmars",
riep Bild samen met de andere
media. Morgen gaat hij. Nog een
keer staat hij dan voor zijn troe-
pen. Nog een keer klinkt zijn so-
nore stem: „Tot ziens soldaten".
En zij brullen als antwoord: „Tot
ziens Herr Minister".

Plan Macsharry' lijkt aangenomen te worden

Nederland geïsoleerd
in debat EG-landbouw
BRUSSEL - Minister Piet Buk-
man heeft de EG gisteren gewaar-
schuwd de hervormingen van het
Europese landbouwbeleid niet
door te drukken tegen de zin van
een kleine minderheid in de Ge-
meenschap. Het passeren van een
select groepje belangrijke agrari-
sche landen zou 'buitengewoon
gevaarlijk', 'onwijs' , en een 'gi-
gantischehypotheek op de samen-
werking' zijn, aldus Bukman na
afloop van een vergadering in
Brussel.

Daar bleek dat Nederland geleide-
lijk steeds geïsoleerder komt te
staan in de EG-discussie over het
landbouwbeleid. Alleen België zit
nog op dezelfde lijn als ons land.
Binnen het ministerie van land-
bouw bestaan bovendien me-
ningsverschillen over de aanpak
van debesprekingen. De Portuge-
se EG-voorzitter Cunha kondigde
juist aan dat 28 april in Luxem-
burg de 'slotonderhandelingen'
zullen beginnen over herziening
van het landbouwbeleid.
De EG-spelregels schrijven voor
dat een gekwalificeerde minder-
heid van landen besluitvorming

over de landbouw kan blokkeren.
Maar Nederland heeft geen veto-
recht, en kan enkel dreigenandere
besprekingen te saboteren wan-
neer het in deze uiterst gevoelige
en belangrijke zaak wordt over-
stemd.
Grote struikelblok vormt het voor-
stel van EG-landbouwcommissa-
ris MacSharry om in drie jaar de
graanprijsmet 35 procent te verla-
gen. Zo moeten de overproduktie
en de EG-uitgaven worden beteu-
geld. Bovendien wordt dan tege-
moet gekomen worden aan de
kritiek dat de EG haar boeren be-
schermt tegen de concurrenten op
de wereldmarkt. De boeren die
het hardst worden getroffen, moe-
ten een inkomenstoeslag van de
EG ontvangen, meent MacSharry.

Bukman verzet zich vooral tegen

dat laatste deel van de plannen.
Hij vindt de inkomenstoeslagen
'kunstmatig', en bepleit in plaats
daarvan een geleidelijkeverlaging
van de graanprijs gedurende zes a
zeven jaar, met telkens drie a vier
procent. Een dergelijke achteruit-
gang zou zonder inkomenscom-
pensatie kunnen.
Bukmans standpunt is omstreden.
Zijn topambtenaren noemen de
toeslagen deze week in het vak-
blad Oogst 'onvermijdelijk.
Bukman rekent landbouwminis-
ter Kiechle van Duitsland tot zijn
bondgenoten in de EG-raad, om-
dat ook die de prijsdaling met 35
procent afwijst. Kiechle vindt 20
procent genoeg. Maar hij wil wel
volledige compensatie voor de in-
komensachteruitgang van de boe-
ren. " "

De meeste EG-landen streven er-
naar eind april een akkoord te
sluiten over de politieke hoofdlij-
nen van de landbouwhervorming.
Alleen Nederland en België vin-
den de tijd daar nog niet rijp voor.
Duitsland en Frankrijk willen,
hoewel ze nog stevig van mening
verschillen over details, zaken
doen.

DOOR CARINE NEEFJES Van Berkestijn, secretaris-generaal van artsenorganisatie KNMG:

'Overheid aan zijlijn
bij euthanasie-debat'

DEN HAAG - Aan de voor-
avond van het kamerdebat
over euthanasie is secreta-
ris-generaal Th. Van Ber-
kestijn van de artsenorgani-
satie KNMG, een beetje
pessimistisch gestemd. Het
wetsvoorstel over euthana-
sie kent geen criteria waar-
onder artsen het leven van
mensen die zelf niet kun-
nen aangeven dat zij dood
willen vroegtijdig mogen
beëindigen. „Hiermee blijft
het hete hangijzer volledig
onbesproken", concludeert
Van Berkestijn van de Ko-
ninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevorde-
ring van de Geneeskunst
(KNMG), de beroepsvereni-
ging van artsen.

De secretaris-generaal heeft zo
zn twijfels over het euthanasie-
debat dat morgen en donderdag
in de Tweede Kamer wordt ge-
houden. In de wet staat wel dat
er voor artsen een meldingspro-
cedure moet komen als zij zoge-
heten wilsonbekwamen (coma-
patiënten, geestelijk gehandicap-
ten, pasgeborenen), vroegtydig
doden, maar er staat niet be-
schreven wanneer een arts het
leven van deze mensen mag be-
ëindigen.
Van Berkestijn: „Artsen hebben
dringend behoefte aan duidelijk-
heid. Volgens de nieuwe wet zijn
ze verplicht aan de officier van

justitiete melden dat zij bijvoor-
beeld een comapatiënt een spuit-
je hebben gegeven. Als de rege-
ring niet duidelijk maakt wan-
neer artsen het leven van wilson-
bekwamen mogen beëindigen,
zullen ze zich ook niet snel aan-
geven bij de officier van justitie.
Na melding kunnen artsen na-
melijk worden vervolgd wegens
moord."

binnen/buitenland

Zoveelste schandaal nekt Duitse Defensie-minister
Stoltenbergs truc

ging niet langer op
DOOR HANS HOOGENDIJK

BERLIJN - Van de aarts-
conservatieve Frankfurter
Allgemeine Zeutung tot de
links-aternatieve TAZ wa-
ren alle kranten in Duits-
land het dit keer eens met
de boulevardkrant Bild:
„Stoltenberg, afmars!"

De 63-jarige domineeszoon, die
zichzelf altijd zo graag liet om-
schrijven als de 'koele, heldere uit
het Noorden', probeerde nog een
keer de dans te ontspringen door
een topambtenaar voor de illegale
wapenleverantie aan Turkije te la-
ten opdraaien. Maar de bereke-
ning van Gerhard Stoltenberg,
gepokt en gemazeld in de strijd
om het politiek overleven, ging dit
keer niet op. Eén keer te veel pro-
beerde hij met de truc 'Ik heb niks
gezien, ik keek ergens anders
naar' onder de politieke verant-
woording uit te komen. En toen
de media met een voor Duitse be-
grippen ongekende unanimiteit,
over hem heen vielen, wist kanse-
lier Helmut Kohl dat hij moest
handelen. Al was het alleen maar
om de toch al geringe verkiezings-
kansen van de CDU in Sleeswijk-
Holstein niet helemaal om zeep te
helpen.

In deze noordelijkste deelstaat
stond de politieke wieg van Ger-
hard Stoltenberg. Hier werd hij
geboren, was er op zijn 26ste de
jongste afgevaardigde in het deel-
staatsparlement. In 1962 wilde de
toenmalige kanselier Konrad Ade-
nauer de jonge,van ambities over-
lopende Stoltenberg minister van
defensie maken. Hij moest deover
de Spiegel-affaire gestruikelde
Franz-Josef Strauss opvolgen.
Stoltenberg weigerde: defensie
had hem te veel weg van een
schopstoel.

Drie jaar later haaldekanselier Er-
hard hem naar Bonn om weten-
schapsminister te worden. Na de
machtsovername door de sociaal-
democraten en liberalen voelde
Gerhard Stoltenberg er weinig
voor weg te kwijnen in de opposi-
tiebanken. In mei 1971 werd hij
minister-president van Sleeswijk-
Holstein om vanuit zijn thuisbasis
te werken aan de volgende stap:
bondskanselier. Maar zijn partij-
en leeftijdsgenoot Helmut Kohl
was hem een slag voor. Kohl haal-
de hem in 1982 na de val van de
regering Schmidt als minister van
Financiën naar Bonn. Liever had
hy natuurlijk helemaal bovenaan
gestaan, maar financiën was na
het traditioneel door de liberaal
bezette buitenlandse zaken het op
dat moment maximaal haalbare.

" Gerhard Stoltenberg begroet zijn politieke erfgenaam van
destijds Uwe Barschel. Met de ontmaskering van Barschel als
leugenaar en intrigant begon de afbraak van de politieke
carrièrre van Stoltenberg pas goed. Gisteren eindigde die
neergang met zijn smadelijkeaftreden. Foto: epa

exportkrediet
In het jaarverslag hekelt de Re-
kenkamer minister Kok (Finan-
ciën). De bewindsman heeft de
Kamer ten onrechte verzekerd dat
er bij de export-kredietverzeke-
ringen sprake zou zijn van een
kostendekkende situatie. Voor de
jaren 1992-1996 voorspelde de mi-
nister zelfs enige winst.

Volgens de Rekenkamer zal het
tekort bij de verzekeringen in
1996 nog 3,8 miljard gulden belo-
pen. Eind 1991 was het tekort al
3,9 miljard. In het jaarverslag stelt
de Rekenkamer dat het niet een-
voudig zal zijn het tekort weg te
werken, omdat het de laatste jaren
alleen maar gestegen is.

De Rekenkamer merkt ook op dat
het bij diverse belastingdiensten
nog steeds voorkomt dat ambte-
naren hun eigen aangifte of die
van familieleden afdoen. Dit on-
danks het feit dat begin 1989 de
staatssecretaris van Financiën dat
al had verboden.

Sociale zaken
In het jaarverslag constateert de
Rekenkamer ook misstanden bij
de Bijdrageregeling vakopleiding
jongeren (BVJ). Ondanks een eer-

der onderzoek van de Rekenfc]
mer naar deze regeling, en
nodige aanbevelingen, vindt 1nog steeds subsidiëring plaats <j
basis van het aantal leerlingen o]
nieuw aan een opleiding meedoj
Er wordt geen rekening gehoudfl
met leerlingen die tussentijds a
opleiding verlaten.
Opleidingsinstituten krijgen n'
steeds te hoge voorschotten "toekomstige subsidie. De admill
stratie en de aanleg van dossid
deugen nog steeds niet. In et
reactie beloofde minister De Vri'
(Sociale Zaken) de RekenkaH>|
beterschap. In de BVJ gaat z°
270 miljoen gulden per jaar om-

Vechten
Dat de KNMG niet optimistisch
gestemd is over het euthanasie-
debat, is niet gek. Al in 1975 for-
muleerde deze beroepsvereni-
ging voor artsen criteria voor het
toepassen van euthanasie. In
1989 kwam de KNMG met zorg-
vuldigheidseisen voor het vroeg-
tijdig doden van wilsonbekwa-
men.

In die byna twintig jaar lange
discussie, hield de politiek zich
op de achtergrond. De diverse
regeringspartijen durfden geen

duidelijke standpunten in te ne-
men over in welke gevallen
vroegtijdige levensbeëindiging
gerechtvaardigd is. Van Berkes-
tijn, cynisch: „Bewindslieden
geven ons altijd complimenten
dat we zo goed meedenken. Daar
lach ik om. Als wij meedenken,
houdt dat in dat zij ook naden-
ken. Daar hebben we in al die
jaren niets van gemerkt."
Door die onduidelijke houding
van de regering hebben zich
schrijnende gevallen voorge-
daan. Menigeen herinnert zich
de zaak van de comateuze pa-
tiënt Ineke Stinissen. Vijftien
jaarwerd zij kunstmatig in leven
gehouden, terwijl haar echtge-
noot wilde dat aan haar leven
een einde werd gemaakt. Na el-
lenlangeprocedures werd uitein-
delijk de medische behandeling
stopgezet, waarna zij overleed.
Kort geleden kwam een neuro-
loog uit het Delftse Reinier de
Graaf Gasthuis in opspraak. Hij
had een 71-jarige man, bij wie
duidelijk was dat de patiënt

nooit meer uit het coma zou ont-
waken, met een spuitje van het
leven beroofd.
De neuroloog had zichzelf by de
officier van justitie aangegeven
en alle mogelijke zorgvuldig-
heidseisen in acht genomen.
Toch werd hy vyf jaar lang ver-
dacht van moord. Pas een
maand geledenwerd de zaak ge-
seponeerd. Maar zowel de be-
trokken neuroloog, als de
KNMG, weten niet om welke re-
den het openbaar ministerie af-
zag van vervolging.

Zijlijn
Voor de secretaris-generaal van
de KNMG is het vanzelfspre-
kend dat het leven van patiënten
van wie de situatie medisch ge-
zien uitzichtsloos is, vroegtydig
mag worden beëindigd. Wel
moet de arts altijd toestemming
vragen aan de naaste omgeving
van de patiënt en moet hy op zn
minst een andere collega raad-
plegen, voordat hij de patiënt

laat sterven. Deze criteria staan
beschrevenin de KNMG-nota en
worden in de praktijk vaak toe-
gepast.

„Maar eigenlijk kan ik mijn col-
lega's nooit goed adviseren of zij
een leven mogen beëindigen",
vertelt de secretaris-generaal.
Immers: de regering heeft voor
het vroegtydig doden van wil-
sonbekwamen nog geen criteria
vastgesteld. Ook Van Berkestijn
weet niet wat de regering onder
'zorgvuldig handelen' verstaat.
De secretaris-generaal vindt dat
de regering inzake de levensbe-
ëindiging van wilsonbekwamen
niet langer aan de zijlyn mag
blijven staan. „Artsen moeten
soms zonder de toestemming
een beslissing nemen over leven
en dood. Dat zyn zeer moeilijke
keuzes. Zij hebben de behoefte
om hun beslissing te toetsen. Als
het gaat over zulke essentiële za-
ken als leven en dood, dan moet
de politiek het beslissende ant-
woord geven."

Trein ontspoord

# Bij een botsing met de stoptrein van Dor-
drecht naar Geldermalsen is gisterochtend
tegen half acht tussen Leerdem en Beesd de
bestuurder van een personenauto - een
56-jarige man uit Asperen - om het leven
gekomen. Het treinstel ontspoorde en de
auto brandde uit. Van de reizigers is nie-

mand gewond geraakt. Treinverkeer tussen
Leerdam en Beesd was de hele dag niet mo-
gelijk. De pas aangelegde bovenleiding is
over een fikse afstand vernield. Op het tra-
ject rijden nu nog dieseltreinen, maar deze
worden binnenkort vervangen.

Foto: ANP,

In meeste gevallen worden geen offertes gevraagd

Rijk onvoorzichtig met
afsluiten van contracten
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De rijksover-
heid loopt onnodig groterisi-
co's met contracten die jaar-
lijks voor de aankoop van
goederen en diensten wor-
den afgesloten. Het beheer
van de contracten (ter waar-
de van 1,9 miljard gulden per
jaar) is onvoldoende. Dit stelt
de Algemene Rekenkamer in
het jaarverslag 1991.
De Rekenkamer onderzocht 150
contracten, allen met een waarde
van meer dan 50.000 gulden. Het
ging om caterings-, schoonmaak-,
vervoers- en automatiseringscon-
tracten.
Volgens de Rekenkamer hanteert
het rijk ten onrechte geen algeme-
ne voorwaarden op basis waarvan
contracten moeten worden afge-
sloten. Contracten worden ook
getekend zonder dat juristen er
naar hebben gekeken. Uit het on-
derzoek bleek dat in de contracten
vrijwel steeds alle risico's bij de
opdrachtgever lagen.
In 70 procent van de gevallen wer-
den contracten gesloten zonder
dat er offertes van meerdere on-
dernemingen beschikbaar waren.
In 50 procent van de gevallen
werd niet nagegaan of het contract
volgens plan was uitgevoerd. In
een kwart van de gevallen bleek
het werk zelfs al gestart te zijn
voordat het contract was gete-
kend.
De Rekenkamer stelt voor cate-
ringscontracten af te sluiten op

basis van een vaste prijs. Bij de
automatiseringscontracten zou
een bonus ingevoerd moeten wor-
den voor snelle en deugdelijke
levering. Tarieven voor automati-
seringsdeskundigen moeten kri-
tisch beoordeeld worden.

SVR
De Rekenkamer bracht gisterm"
gen ook formeel een reeds eerd(
uitgelekt rapport uit over het Vt
zicht van de Sociale verzekering
raad (SVR) op de sociale fonds*
in de jaren 1988 en 1989. Dat Vt
zicht schoot tekort, zo constate*
de de Rekenkamer. Control'
vonden niet of nauwelijks plaaj
In een reactie bekende de S*
schuld. De raad heeft inmidd*
beterschap beloofd.

Ook staatssecretaris Ter Veld (P\
ciale Zaken) heeft de conclu»
van de Rekenkamer ondersch'
ven dat haar voorganger de S*
er niet toe heeft aangezet het Vt
zicht op orde te brengen en te v*
doen aan de eisen van de wet. *■
Veld heeft nu toegezegd dat bc*
te regelen in een op handenzijtfj
Organisatiewet sociale verzekert
gen.

(ADVERTENTIE)

De op één na bed te
manier om kennió te maken

met Miele keukenö.

Het prachtige Miele Keukenhoek ligtvoor u klaar.
Als u hetkomt ophalen, is de beste manier

natuurlijkom u door ons. als ervaren keuken-
adviseurs, een persoonlijk advies te laten geven.

>!ffßffil CSn_S_3____2&3
Miele-Keuken-Centrum "Heerlen" Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
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'Nederland één van de meest risicovolle landen in Europa'

Spectaculaire stijging
aantal bankovervallen

Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het aantal overvallen op banken en geldtrans-
Porten is in 1991 fors gestegen. Met een totaal van 520 overval-
len steeg het aantal zelfs met 32 procent ten opzichte van het
jaar daarvoor. In Amsterdam lijkt de nieuwe, gecoördineerde
aanpak van de politie vruchten af te werpen en daalde het aan-
tal overvallen op bankkantoren van 110 in 1989 naar 73 vorig
jaar. Vooral Rotterdam en - in mindere mate - Utrecht zagen
echter een toename van dergelijke geweldmisdrijven.

"e Nederlandse Vereniging van
«anken (NVB) zegt in het vandaagpersenenen jaarverslag een verderetoename van bankovervallen te ver-
achten. Uit eigen onderzoek is
gebleken dat er zelfs 'ernstig reke-
ning moet worden gehouden met
een sterke toename van de geweld-
dadige vermogenscriminaüteit,zoals overvallen', aldus de NVB.

Het 'overvalrisico' voor een bank-
kantoor ofagentschap in Nederland
's intussen gestegen tot 1 op de 16,
«dus het jaarverslag. „Ons land ishiermee op dit gebied tot één vande meest risicovolle landen van Eu-r°Pa gaan behoren." Daar staat te-genover dat ook de bankrover een

steeds groter risico loopt onverrich-
terzake huiswaarts te moeten keren
of gepakt te worden.

Verfbom
Door het aanhouden van lage kas-
voorraden, de toepassing van tyd-
vertragende systemen en andere
buitbeperkende maatregelen kon
worden bereikt dat bij een kwart
van de overvallen in het geheel
geen buit werd bemachtigd. Num-
mernotering, het meegeven van
'plofpakketten' (een koffertje met
verfbom, die bij opening door onbe-
voegden de bankbiljetten met onaf-
wasbare verf besmeurt) en andere
methoden van markering droegen
er toe bij dat bij eveneens eenkwart
van de overvallen de daders werden
gepakt.

Naast de preventieve maatregelen,
die de gezamenlijke banken zon
150 miljoen gulden aan investerin-
gen per jaarkosten, wordt ook con-
sequent geprobeerd de schade te
verhalen op de daders. Opmerkelijk
is overigens dat de meeste bankro-
vers een overvalwaarby geen fysiek
geweld wordt gebruikt, ook niet als
een gewelddadige actie beschou-
wen.

Uit een onderzoek van de NVB on-
der een aantal gedetineerde bankro-
vers blijkt bovendien dat het 'be-
roep' in hoog aanzien staat binnen
de gevangenismuren. De laagste
status achter de tralies is weggelegd
voor veroordeelden van zedendelic-
ten. Gezien de soms grote psychi-
sche schade by slachtoffers van
geweldmisdrijven als bankoverval-
len, vindt de NVB dit onderscheid
ten onrechte. „Hopelijk zal in de cri-
minele wereld het besef doorbreken
dat bankrovers zich tot hetzelfde ni-
veau verlagen als hun meest verach-
te (toekomstige) medegedetineer-
den", aldus het jaarverslag.

Goede tijden voor
verzekeraar Aegon
P^N HAAG - Verzekeraar Aegon
heeft zijn winst vorig jaar met 10,5
Procent zien toenemen tot f 827,4
biljoen. Per aandeel verbeterde het
resultaat met 2,6 procent van f 17,61
"°t f 18,06. De assuradeur wil over1991 een dividend uitkeren van f
7,35 tegen f 7,10 in 1990. Het slotdi-
vi dend bedraagt f 5,15 per aandeel
en kan naar keuze deels in contan-ten en in aandelen worden opgeno-men.
*n het vierde kwartaal bedroeg de
nettowinst f 189 miljoen tegen f 207
biljoen in de overeenkomstige pe-
riode van 1990. Deze daling werd

door verliezen bij scha-
deverzekeringen en zakelijke waar-den na belastingen van respectieve-h-ik flsen f 3 miljoen.

*dor 1992 verwacht Aegon een dui-delijke styging van de operationelew»nst.

beurs

Verkeerd
- De cyfers van ver-zekeraar Aegon over 1991 zijn giste-en op de Amsterdamse effecten-beurs verkeerd gevallen.Er was een

stijging van de winst per aan-deel en een lager resultaat in het
lerde kwartaal. Ondanks een hoger
j^vidend moest de koers, die de ge-hele dag iets onder het slot vanbaandag had gelegen, uiteindelijk
' J.60 omlaag naar f 128,50. Beter
.erging het Wessanen, die zich bye presentatie van het jaarverslag

Positief uitliet over het lopende jaar
de verdere toekomst. Het voe-

ngsmiddelenconcern zag dekoersan zijn aandelen f 2,80 duurder
j*°rdentot f 91,50.
j^armee was het wel gezegd op het

arnrak. De buitenlandse beurzen
Qnï. en nauwel«ks richting aan en
°k Amsterdam kon niet echt kie-

££" De EOE-index sloot uiteinde-£J« 0,39 punt hoger op 303,29. DejOersindex zakte 0,3 punt weg naar
fj£>9. De totale omzet op het Dam-
£*. kwam gisteren uit op f 1169ijjoen. Daarvan kwam maar f 445
jj Hjoen voor rekening van de aan-j^ensector.De obligatiemarkt trok. de loop van de dag fractioneel
?

n Van de internationals kon Ak-■ nog eens twee kwartjes aan de
rPer-s toevoegen op f 151,40. Ko-
iJJkUJke Olie moest 80 cent inleve-
l^ n op f 141,20. Elsevier begon
o 6er, maar verliet de markt f 1 ho-|^opf 128,50.

ders op de aandelenmarkt bleven
beursfirma's in trek die ge-

de ontwikkelingen in de beurs-
misschien niet zelfstandig

*ek buJven. Van der Moolen wasAff^er f 1 op zijn retour op f 43,50,
«n JWerd f °-90 duurder op f 11,90
g daarmee relatief de grootste stij-
°bt °P de 'oka^e markt- Ook op detjl^'ebeurs was de stemming dins-
(s3 ongeanimeerd. Opties op de
h E-index waren het meest in trek.
oh totale omzet op de EOE kwam"29.000 contracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,50 45,20
ABNAmroA.inF. 79,30 79,20
ABN AmroObl.Gr.f. 176,70 176,70
AEGON 130,10 128,50
Ahold 85,90 85,50
Akzo 150,90 151.40
Alrenta 194,30 194,60
Amevcert 55,20 55,00
Bols eert. 47,10 46,80
Bührm.Tet.c. 46,00 45,70
CSM eert. 96,00 96,20
DAF 21,20 21,30
DordtschePetr. 131,80 131,60
DSM 106.50 107,00
Elseviercert 111,30 112,30
Fokker eert. 34,00 33,60
Gist-Broc.cert. 35,50 35,60
Heineken 188,70 188,60
Hoogovens nrc 50,60 50,60
Hunter Douglas 69,50 69,00
lnt.Muller 61,00 60,80
IntNed.Gr.c. 52,20 52-20
KLM 36,10 35,90
Kon.NedPapier 43,40 43,50
Kon. Olie 142,00 141,20
Nedlloyd 59,30 59,60
Océ-v.d.Gr. 78,90 79,20
Pakhoed eert. 45,90 45,80
Philips 36,30 36,40
Polygram 45-20 45,80
Robeco 97,80 97.70
Rodamco 50,80 50,80
Rolinco 96,10 96,00
Rorento 71,40 71,40
StorkVMF 4450 44,00
Unüevercert. 182,60 181,90
Ver.BezitVNU 82,00 81,60
VOCnrc 42,70 43,00
Wessanen eert. 88,70 91,50
Wolters-Kluwer 70,10 71,00

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 151,50(151,40)
Kon.Ohe 141,30-141,50(141,20)
Philips 36,40-36,70(36,40)
Unilever 181,90-182,00(181,90)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 57,00 58,00
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,11
ABNAmroHld.div. 43,90 43,70
ACF-Holdingc. 31,70 31,40
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 129,50 129,50
AsdOptionsTr. 11,10 11,90
Asd. Rubber 3,75e 3,80 e
Ant.Verff. 426,00
Atag Hold. eert 122,70 123,00
Athlon Groep 49,80 50.50
Athlon Groep nrc 47,50 47,50
Aut.lnd.R'dam 88,80 88,00
BAM Groep 88,00 89,00
Batenburg 138,00 138,00
Beers 123,20 e 125,00
Begemann Groep 111,00 117,00
Belindo 295.00 299,00

BerkelsPatent 1,12 1,13f
Blydenst.-WUJ. 39,00 39,80
Boer De, Kon. 240,00 240,00
Boer De Winkelt). 10,50 70,50
BorsumyWehry 65,00 65,50
Boskalis Westm. 25,70 25,90
Boskalis pref. 27,40 27,50
BraatBeheer 34,20 34,20
Breevast 10,30 10,30
Burgman-Heybroek 2500,00 2480,00f
Calvé-Delftpref 805,00
Calvé-Delftcert 1170,00 1160,00
Cindu Intern. 161,00 161,00
Claimindo 290,00 290,00
ContentBeheer 23,70 23,70
CreditLBN 29,30 29,00
Crownv.G. eert. 118,00 115,00a
CSM 95,90 96,_0
DAF eert. 17,60 17,70
Delft Instrum. 26,80 26,70
Desseaux 41,30 41,40
Dorp-Groep 44,50 44,70
Draka Holding 24,10 24.00
Econosto 30,00 29,80
EMBA 214,00 214,00
Eriks Holding 81,00 80,50
Flexovitlnt. 55,00 b 55,00b
Frans Maas eert. 83,60 83,30
Gamma Holding 102.60 104,00
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,00 34,10
Geveke 39,50 39,20
Gevekediv'92 37-20 37,20
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit 39,00 39.00
Grolsch 203,50 202,50
GTI-Holding 225,50 225,50
Hagemeyer 146,80 146,50
idemdiv'9l 142,80 142,80
HALTrustB 14,50 14,70
HALTrustUrut 14.50 14,60
HBG 215,00 213.50
HCS Technology 0,95 0.95a
Heineken Hold. 171,00 b 171,50
Hoek'sMach. 258.30 258.30
Holl.SeaS. 0.43 0,45
Holl.Kloos 450,00 450,00
HoopEff.bank 7,40 7,60
Hunter D.pref 2,70
IHCCaland 59,20 59,00
Kas-Associatie 35,10 34,80
Kempen & Co 9.50 9,40e
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
KondorWessels 33,00 33,00
KBB 76,50 77,40
KNPdiv. 40,70 41,00
Kon. Sphinx 54,80 56,00
Koppelpoort 398.00 a 380,00a
Krasnapolsky 250,50 252,00
Landre&Gl. 48.00 d 48,40
Macintosh 42,00 41,70
Maxwell Petr. 115,20 115,20
Moeara Enim 1169,00 1169.00
M.Enim 08-cert. 15400,00 15450,00
Moolen Holding 44,50 43,50
MulderBoskoop 55,00 55,00
Multihouse 5,10 5.10
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,80 56.80

NIB 615,00 615.00
NBM-Amstelland 9,30 9,20
NEDAP 347,00 347,00
NKFHolding 203,00 202,00
Ned.Part.My 56,60 56,60
Ned.Springst 7200,00
Norit 22,00 21,50
Nutricia GB 153,00 152,00
Nutricia VB 161,00 161.50
Nutricia VB div92 168,00
Njjv.-TenCate 108,00 108,20
OcévdGr.div92 77,50 77,80
OmniumEurope 7,60
Orco Bank eert. 70,20 7030
OTRA 335,80 337,00
Palthe 63,00 63,00
Philips div.'92 36,10 36,20
Pirelli Tyre 22,60 22,50
Polynorm 161,50 159.00
Porcel. Fles 135,00 135,00
Randstad 46,50 46.30
Ravast 25,50 25,50
Reesink 74,00 74,20
Samas Groep 37,80 37,80
Sarakreek 14.10 e 14,10 e
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 49,10 49,10
Smit Intern. 44,00 4330
St.Bank.ersc. 15,10 15.10
Stad Rotterdam c 42,20 4230
TelegraafDe 86,20 87,80
Textielgr.Twente 91,00 b 92,10
Tulip Computers 24,70 24.40
Tw.Kabel Holding 127,00 126,00
Übbink 70,00 68.50 a
Union 75,00 74,70
Un.DutchGn.up 330 3.20
Vereenigde Glas 525,00 523,50
Vertocert. 34,00 33,70
Völker Stevin 67.30 66,00
Volmac 28,60 28,50
Vredestein 14.90 15.00
VRG-Groep 48,10 4830
Wegener 61,70 62,00
WestlnvestF. 1750 17,00 a
Westlnv.F.wb 114.50 114,50
WoltersKluwer 271,00 275,00
Wyers 31,00 30,80
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F 80,50 81,00
ABN Amro Amer.F. 69,50 69,00
ABNAmro Eur. F. 72,50 72,50
ABNAmroFar EF. 50.90 50,70
ABN Amro Liq.Gf. 162.80 162,90
ABN Amro Neth.F. 86,50 87,00
Aegon Aandelenf. 35,20 35,00
Aeg. n Spaarplus 5,35 535
ABNBelegfonds 62,90 62,90
Albefo 48,40 48,40
AldollarßFJ 26,30 2630
AlgJondsenbez. 234,00 234.00
AllianceFund 1030 10,30
Amba 11,80 11,80
AmroNorthAm.F. 68,50 69,00
Amvabel 82,80 83.20
AsianTigersF. 65,00 6430
Asian Select.F. 60,50 60,00
AustroHung.F. 4,60 4.60

BemeoßentSel. 55,80 55,60
Bever Belegg. 2,90 2,90
CLN Obl. Div. F. 110,60 110,60
CLN Obl.Waardef. 114,20 114.40
Delta Uoyd Inv. 29,50 2930
DP America Gr.F. 36,00 35,70
DpEnergy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 129,00 129,00
EMF Rentefonds 6930 69,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 1030
Envir.GrowthF. 50.90 51,00
Esmeralda part 34,00 33.80
Eur.Ass. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund 104.60 104,60
EMS IncomeFund 106.30 106.30
EMS Offsh. Fund 103,80 103,80
EOE Dutch SUF 322,00 318,00d
Euro Growth Fund 49,60 49,80
Euro Spain Fund 7,70
Far East Sel.F. 55,00 55.00
GimGlobal 53.40 53,40
Groeigarant 1,51 1,50
Holland Fund 73,10 73,10
Holl. Eur. Fund 48,50 48.50
HoU Obl.Fonds 124,60 124,50
Holl. Pac. Fund 95,00 95,00
Holl SeLFonds 83,80 83.80
Innovest 64,60 6530
Interbonds 510,00 510,00
Intereffekt500 29,60 29,60
Intereffekt wt 79,00 7750
Investa part. 72,40 72,80
ISHimal.FundS 9,30 9,30
Jade Fonds 147,00 147,00
JapanFund 16,60 16,60
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr.t 9,20
MalCapitalF.i 7,80 8,05
MeesObLDiv.F. 117,00 117,10
Mexico IncomeF. 22,00
MX IntVentures 10,40 10,40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1175,00 1150,00
NedufoA 110,50 110,80
Nedufoß 117,00 117,00
NMB Dutch Fund 45,50 45,80
NMB GeldmarktF. 54,63 54,64
NMB GlobalFund 45,40 45,40
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 102,83 102,90
NMBRentegr.F 118,00 118,00
NMB VastGoed F. 38,10 38,10
NewAsia Fund 5,50
NomuraWarr.F 0,50 0,53
Obam, Belegg. 252,00 252,00
OAMF Rentefonds 11,50 11,55
OrangeFund 21,70 21,80
Pac.Dimensions 89,50 90,50
Pac.Prop.Sec.F. 29,60 29,60
Pierson Rente 113,50 113,50
Postb.Aand.f. 5030 5030
Postb.Belegg.f. 5630 5630
Postb.Verm.gr.- 54,10 54,10
Prosplnt.HlPs 3,90
Rentalen! Bel. 151,10 151.10
Rentotaal NV 35.50 35.50
RG America F. 106,00 106.00
RGDivirentF. 49,20 4930

RG Europe F. 98,00 97,70 'RGFlorente 114,00 114,00
RG Pacific F. 93.30 93,40
RG SP Groen 5430 5430
RG SP Blauw 50.90 50,90
RG SP Geel 47,70 47,70
RodinProp.J 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,40
Schrod.lntPr.F 29,00 28,90
Sc_Techs 13,50 13,50
SuezLiq.Grf. 181,70 181,80
Technology Fund 19,20 19,20
TokvoPac.Hold. 182.00 186,00
Trans Eur.Fund 81.30 82,80
Transpac.F.Yen 280.00 272,00
Uni-lnvest 18.00 17.80
Unicolnv.Fund 77,50 77,50
UnifondsDM 31,60 31.60
Vaste Waard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 112,50 112,60
VIBNV 58.30 b 59.30
VSB MixFund 52,80 52,70
VSBRente Fonds 110,00 110,00
WBO Intern 67,50 6750
WereldhaveNV 111,50 111,00
Yen Value Fund 76,70 76,20
ZOMFlorida F.J 36,00 3550
Parallel-Markt
Alanheri 29,60 29,60
ABF 111,70 111,70
Berghuizer Papier 43,50 43,70
Besouw Van eert. 5330 5330
Biogrond Belegg. 10.90 11,00
Comm.Obl.F.l 98,70 98,70
Comm.Obl.F.2 98,70 98,80
Comm.Obl.F.3 98,80 98,80
De Drie Electr. 14,80 14,70
Delta I_..Dollarf. 65,90 65.60
Delta Uoyd ECU 63,90 63.80
Delta Uoyd Mix 61,10 61,10
Delta UoydRent 58,90 59.00
Delta UoydVast 56,00 56,00
Dico Intern. 85.00 84,50
DOCdata 6,10 6,00
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,90
Ehco-KLMKleding 40,30 4030
E&L Belegg. 1 70,70 70,70
E_.LBelegg.2 74,60 74,70
E&LBelegg.3 106,40 106,40
E&L Belegg 4 77,50 77,50
E&LKap.RenteF. 105.20 105,20
FreeRecord Shop 32,50 32,50
GaiaHedgel 103.00
Geld Papier c. 72,00 72,00
German CityEst. 41,50 42.00
Gouda Vuurvast 76,50 76,50
Groenendijk 46,00 45,80
Grontmü 5430 54,00
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 38.80
Hes Beheer 4530 45,60
Homburg eert 0,95 0,90e
Inter/ViewEur. 3,80 3,80
Kühne.Heitz 46,30 46.00
LClComputGr. 4,80 4,70
Melle.vannrc 43.50 43,50
Nedcon Groep 51,80 52.00
Nedschroef 84.30 82.50

NewaysElec. 6,70 6,70
New Eur.Htls DM 18,90 18,50 a
NewtronHold. 1.90 1,80
Pan Pac. Winkel 10,80 10,80
PieMedicaJ 5.90 5,90
Simac Techniek 13,50 13,40
SligroBeheer 55,00 55,20
SuezGr.Fund 52,90 52.89
VHS Onr Goed 1,35 1,40
Vilenzo Int. 39,10 3930
Wall Street

30/03 31/03
allied signal 52% 50%
amer.brands 44 43%amer.tel.tel 41 40%
amoco corp 42% 42%
asarcoinc. 27% 27%bethl.steel 15' A 14%
boeing co 43% 43%
can.pacific 14 13%
chevron 63% 64
chiquita 30% 29%chrysler 17^ 17?/,
citicorp 17 i6i/i
cons.edison 27 27
digitequipm. 54 ■ 53%
dupont nemours 47% 47%
eastman kodak 40% 40%exxon corp 55 54%
ford motor 38% 38%
gen. electric 75% 75%
gen.motors 36% 36%
goodyear 65% 65%
hewlett-pack. 79% 80%
intbus.mach. 83% 83%
inttel.tel. - 64% 65%
klmairlines 19% 19%
mcdonnell 59% 59%
merckco. 147 147%
mobil oil 59% 59%
penn central 23 23%
Philips 19% 19%
primerica 41% 40%
royal dutch 76% 76%
sears roebuck 45% 44%
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 57 57%
united techn. 52% 52
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 30% 30%
Advieskoersen
amenk.dollar 1,785 1,905
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(lOO) 5,30 5.60
canad.dollar 1,490 1,610
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,50 34,25
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
it-llire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen (10.000) 134,50 140,50
joeg.din.t'm 100 -

Noorsekroon (100) 27.15 29,50
oosLschill.(100) 15,75 1635
portescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turksepond(100) 0,0255 0,0375
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 120,75 125,25
Wisselmarkt

amenk.dollar 1,84765-1,85015
antill.gulden 1,0175-1,0475
austr.dollar 1,4168-1,4268 .
belg.frank(lOO) 5,4680-5.4730
canad.dollar 1,55225-1,55475
deensekroon (100) 28,985-29,035
duitse mark(100) 112,5900-112.6400
engelse pond 3,2150-3,2200
franse frank (100) 33,185-33335
grieksedr.(lOO) 0,9200-1,0200
hongk.dollardOO) 23,8250-24,0750
ierse pond 2,9935-3,0035
itallire(10.0001 ' 14.895-14,945
jap.yen(10.000) 138,965-139,065
nwzeel.dollardOO) 1,0073-1.0173
noorsekroon (100) 28.650-28,700
oo_tenr.s.h.(loo) 155960-16,0060
port. escudos(100) 1,2860-1,3260
spaanse pes.(100) 1,7760-1,7860
surin.gulden 1,0150-1,0550
zweedse kr. (100) 31,000-31,050
zwits.frank(lOO) 123,400-123.450
e.e.u. 2,2985-2,3035

Index Amsterdam
CBS-koers_ndex(l9B3=loo)
algemeen 204,20 203.90
idexcl.kon.oUe 202,00 20310
internationals 203,40 202,60
lokale ondernem. 207,00 207,10
idfinancieel 146,90 146,20
idniet-financ. 265.10 266,00
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 290,80 290,30
idexcl.kon.oüe 271,80 271,80
internationals 301,90 300,70
lokale ondernem. 277,90 278,10
id financieel 216,50 215,40
id niet-financ. 336,70 337,90

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 124,60 124,70
internation 138,60 138,50
lokaal 122,10 122,10
fin.instell 128.90 128,20
niet-financ 120,70 121,00
industrie 130,10 130,40
transp/opsl 132,60 132,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,030-20,630, vorige
20,150-20,750,bewerkt 22330 laten,vorige
22350 laten.

Zilver onbewerkt 210-280, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Dow Jones

Industrie 3.235.47
+0,23

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamro cjul 45.00 148 1,50 1.50
abnamro c okt 47.50 638 0,80 0,80
ah pjul 85.00 206 2,10 2,70
akzo c apr 150,00 213 2,50 3,30
akzo c okt 150,00 230 7,00 7.70
akzo pjul 145,00 173 3,80 a 3,70
daf cokt 22,50 185 230 2,00
daf papr 20.00 319 0,50 030
daf papr 25,00 494 3.70 3,60
daf pjul 22,50 143 230 2,00
coc c apr 280,00 175 2350b 2350
coc c apr 300,00 382 5.50 5,00
coc capr 305,00 354 2,50 2,10
coc c apr 310.00 352 0.90 0.80
coc c mei 300.00 236 530 4,90
coc c mei 305,00 219 2,90 2.90
coc cjun 315,00 160 230 a 1.50
coc papr 280,00 133 030 a 0.10
coc papr 295.00 275 0,70 0,60
coc papr 300,00 242 1,50 a 1,40
coc papr 305.00 326 3,40 3,40
coc pmei 290,00 625 1,40 1.30
coc pmei 305,00 151 7,60 7,50
coc pokt 290,00 1250 4,90 a 4.30
fokker cjul 40,00 173 0,90 0,90
hoog papr 4750 208 0,40 a 030
hoog papr 50,00 305 0.90 0,90
hoog pokt 45,00 140 1.50 a 1,40
mg cjul 55,00 145 0,70 0,70
ing cj94 47,80 308 7,30 730
ing papr 50,00 150 030 030
knp cokt 47,50 220 130 a 130
nedl papr 65,00 246 630 a 630a
nedl pjul 60.00 188 3,10 3,40
nedl pjul 65.00 246 7.50 a 6,70
phil capr 30,00 312 6,20 6,40
phil capr 35,00 222 1,50 1,60
phil cjul 3750 234 130 130
phU c093 30,00 1143 9,10 930
phil c094 45,00 858 330 3,00
phil c095 20.00 810 1830 1830
phil c096 35.00 930 9,10 9,20
phil p096 35.00 341 3,50 3,50
olie capr 145.00 377 0.90 0,70
olie cjul 145.00 234 370 2,30
ohe papr 140,00 145 1,00 0,90
tops c apr 580.00 145 4,70 3.80
tops papr 580,00 142 430 530
unil papr 180,00 146 1,00 1,00
umi papr 185,00 563 330 a 3,60

a laten g bieden.ei-div
b=bieden h= laten, ei-di».
c ei-claim k gedaan th
d ei-dmdend I gedaan - g
e gedaan-bieden vk = slotkoers vorige dag
t gedaan - laten sk slotkoers gisteren

economie

Hoogovens breidt
schroothandel uit

IJMUIDEN - Hoogovens Staal-
verwerking en Handel in Bloe-
mendaal, de Duitse Klöckner in
Duisburg en de Belgische Sid-
mar in Gent voeren onderhande-
lingen over een bundeling van
hun Belgische en Nederlandse
schrootactiviteiten in een nieuw
bedrijf.
Het gaat daarbij om Hoogovens
Metals in Amsterdam, Klöckner
Scrap Trading & Processing in
's-Gravendeel en Almetal in
Gent. Met een samenwerking

willen de drie bedrijven de ren-
tabiliteit verbeteren. Door de
deelneming van Almetal wordt
bovendien ingespeeld op de
groeiende schrootbehoefte in

België, Luxemburg en Noord-
Frankrijk, aldus Hoogovens.
Hoogovens Metals heeft vier ves-
tigingen met in totaal 167 werk-
nemers, Klöckner Scrap even-

eens vier met 120 mensen.
Almetal heeft behalve in België
ook vestigingen in Middelburg,
Sheffield, Londen en Luxem-
burg. De groep heeft 220 mede-
werkers. Maatregelen gericht op
verhoging van de produktiviteit
en de efficiency van de nieuwe
onderneming kunnen volgens
Hoogovens leiden tot verlies van
arbeidsplaatsen. Woordvoerder
Voigt van Klöckner kon nog
geen details geven over de moge-
lijke samenwerking

Baas Philips in België stapt op
BRUSSEL - De grote baas van
Philips in België, Urbain Devol-
dere (58), heeft gisteren plotse-
ling zijn ontslag ingediend. Offi-
cieel werd een zwakke gezond-
heid als reden opgegeven, maar
algemeen neemt men aan dat
zijn vertrek te maken heeft met
de grote problemen waarin Phi-
lips is terechtgekomen met de
videoketen Super Club.
Devoldere is het eerste grote
slachtoffer van de crisis bij Phi-
lips over Super Club, dievoor 51
procent in handen van de Eind-

hovenaren is. De Belgische Phi-
lips-chef, die ook voorzitter van
Super Club is, wordt medever-
antwoordelijk geacht voor een
deel van de problemen, die klei-
nere aandeelhouders van Super
Club er al toe hebben gebracht
bij Philips een schadeclaim van
22,4 miljoen gulden in te dienen.
Super Club, dat honderd zaken
heeft in België en vijfhonderd in
de Verenigde Staten, staat voor
byna een half miljard gulden in
het rood.

Nipte meerderheid wijst cao af Acties niet uitgesloten

Bonden willen overleg
met Philips heropenen

EINDHOVEN - De leden van de
Industriebond FNV hebben het
cao-bod van Philips afgewezen om-
dat het veel te mager is. De bond
wil nu opnieuw met Philips gaan
praten om te bekijken of de onder-
neming wellicht alsnog bereid is de
ruim 40.000 werknemers een hogere
structurele loonsverhoging te ge-
ven. Bestuurder N. Broers heeft dit
gisteren meegedeeld.
Bij de Industrie- en Voedingsbond
CNV heeft het bod van Philips een
nipte meerderheid gehaald. Op de
ledenvergaderingen stemde 51 pro-
cent voor het eindbod en 49 procent
tegen. De CNV-bond vindt echter
dat deze uitslag van de ledenraad-
plegingen een te smal draagvlak is
om een nieuwe cao te tekenen.
Daarom gaat ook deze bond Philips

vragen het overleg te heropenen, al
dus een woordvoerder.
De leden van de Vereniging voor
Hoger Philips Personeel VHPP
zijn, zij het morrend, akkoord ge-
gaan met het bod van Philips. „On-
ze leden hebben grote bezwaren
tegen het bod van Philips, maar
stemmen er in meerderheid toch
mee in gezien de moeilijke situatie
waarin de onderneming verkeert",
aldus een woordvoerder van de
VHPP.
De leden van de Unie BLHP willen
het contract evenmin tekenen, op
voorwaarde dat daardoor het over-
leg met Philips over allerlei andere
zaken, zoals reorganisaties, niet
wordt geblokkeerd.
Wanneer Philips weigert opnieuw
met de bonden te overleggen gaat
de Industrie- en Voedingsbond
CNV de kaderledenraadplegen. Die

mogen dan uitmaken of de cao wel
of niet wordt ondertekend. Bestuur
der Broers van de Industriebond
FNV gaat in dat geval ook zijn ka
derleden raadplegen, maar om eer
andere reden. Hij wil dan met name
weten of er voldoende draagvlak is
om acties te voeren.

Philips wil een cao afsluiten met
een looptijd van een jaar. Als het
aan Philips ligt krijgen de werkne-
mers op 1 julieen structurele loons-
verhoging van 2,5 procent en op 1
april een eenmalige uitkering van 3
procent. De vakbonden hadden
Philips om een structurele loons-
verhoging gevraagd variërend van
4,5 tot 5,5 procent. Philips wil pas
commentaar geven als de officiële
reacties van alle bonden zijn ont-
vangen.

Bonden schikken in, maar handhaven stakingen

Onderhandelingen
suiker-cao hervat

UTRECHT - De cao-onderhande-
lingen in de suikerverwerkende
industrie worden vanochtend her-
vat. De werkgevers en de bonden
hebben dit gisteravond meege-
deeld. De werkgevers in de suiker-
verwerkende industrie besloten
gisteren in te gaan op de uitnodi-
ging van de Voedingsbond FNV
weer te gaan praten over een nieu-
we cao. De werkgevers willen dan
wel een langere looptijd van het
contract dan de twaalf maanden die
eigenlijk al waren overeengekomen.
De FNV-bond had eerder op de dag
zijn lijst met eisen voor de nieuwe
cao ingekort. De bond is nu bereid
een langlopende cao af te sluiten.

"Inmiddels hebben ook de twee an-
dere vakbonden (Industrie- en Voe-
dingsbond CNV en de Unie BLHP)
aangekondigd mee te doen. Een
woordvoerster van de Voedings-
bond FNV lietwel weten dat de sta-
kingen doorgaan zolang er nog geen
resultaat is bereikt.
De stakingsacties in de suikerver-
werkende industrie werden giste-
ren harder. „We merken duidelijk
aan de poort dat de sfeer grimmiger
is", aldus cao-onderhandelaar G.
van Mierlo tydens een landelijke
manifestatie van de voedingsbond
FNV in Arnhem. Aan de stakingen
doen momenteel een kleine 1.500
werknemers in 30 bedrijven mee.

Computers geren bond voorsprong op werkgevers

FNV lanceert nieuw
wapen in cao-strijd

AMSTERDAM - Op het hoofdkan-
toor van de Industriebond FNV
wordt hard gewerkt aan een nieuw
wapen voor de cao-onderhandelin-
gen. Het gaat om een geavanceerd
computersysteem, waardoor het
mogelijk wordt om met één druk op
de knop alle 350 cao's in de indu-
striesector door te lichten en te ver-
gelijken.

Zonder problemen kunnen de be-
stuurders van de grootste bond in
de marktsector van ons land straks
'een ideale cao' samenstellen. lets
dat tot op heden ondoenlijk was.
Maar ook kan de bond feilloos ana-
lyseren bij welke bedrijven sprake
is van een achterstand, hoe de loon-
ruimte is ingevuld en welke punten
er in het verleden zijn onderge-
sneeuwd.
Op deze wijze is de Industriebond

in staat zich een belangrijke voor-
sprong te verschaffen op de werk-
gevers. Ook kan men veel meer
doen aan individuele belangenbe-
hartiging. Bert Hultink, verant-
woordelijk voor de automatisering
bij de Industriebond FNV, ver-
wacht dat het systeem tot een forse
groei van het aantal leden zal lei-
den.
Aan het computersysteem, dat in
juni operationeel wordt, is ruim
twee jaar gewerkt. De bond heeft in
het project ruim acht miljoen gul-
den gestoken. De groep die aan het
systeem sleutelt, is in de afgelopen
twee jaaruitgebreid van zes tot vier-
entwintig mensen. Het project geldt
voorlopig alleen voor de Industrie-
bond, maar als de andere FNV-bon-
den op dit systeem willen overstap-
pen, is het volgens Hultink beschik-
baar.

Vlaggen aan de lopende band

" Vlaggenfabrikant Faber
in Markelo gaat de produk-
tie van vlaggen verder op-
voeren. Om dit mogelijk te
maken heeft het bedrijf gis-
teren de modernste vlak-
drukmachine ter wereld in
gebruik genomen. Deze ap-
paratuur maakt het moge-
lijk dit jaar ruim drie mil-
joen vierkante meter aan
vlaggen te produceren
(1991: 2,7 miljoen vierkante
meter). Faber is hiermee in
Europa marktleider.
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Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat bij hem zijn ingekomen aanvragen om
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van:
a. de Stichting H. Gregorius, Kochstraat 2 te Bruns-
sum voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishou-
delijkafvalwater en hemelwater via de gemeentelijke
riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)
Schinveld op oppervlaktewater (V9O-94);
b. de Stichting "De Wever-ziekenhuis", Henri
Dunantstraat 5 te Heerlen voor het lozen van
bedrijfsafvalwater, koelwater, huishoudelijk afval-
water en hemelwater via de gemeentelijke riolering
en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Heerlen
op oppervlaktewater (V9l -36).
Dat zij voornemens zijn om op de aanvraag positief
te beschikken onder een aantal voorschriften.
De ontwerp-beschikkingen, alsmede de aanvragen
en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 2 april

1992 tot en met I mei 1992 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 aanzien van de onder ad. a genoemde aanvraag
op de dienst Gemeentewerken, Lindenplein I te
Brunssum gedurende de kantooruren van 09.00 uur
tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur en
bovendien elke zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur
in de openbare bibliotheek, Lindenplein 3 te
Brunssum;

- ten aanzien van de onder ad. b genoemde aanvraag
op het stadskantoor van de gemeente Heerlen,
Promenade 54 te Heerlen (kamer 619) gedurende
de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en na
telefonische afspraak (tel. 04S-765555) van 14.00
uur tot 16.00 uur en bovendien elke zaterdag van
10.00 uur tot 13.00 uur in de openbare bibliotheek,

Passage 20/30 te Heerlen.
Bovendien liggen alle ter zake zijnde stukken ter
inzage tijdens de kantooruren na bovengenoemde
datum op het kantoor van genoemd zuiveringschap
en de hierboven genoemde gemeentesecretarieën
tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikkingen op de
aanvragen.
Indien daarom telefonisch wordt verzocht (afdeling
Vergunningen, tel. 04750-94349), kunnen tot één
week voor bovengenoemde datum mondeling
bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens
gelegenheid wordt gegeven tot een gedachten-
wisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
De aanvragers, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag
en eenieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-
beschikkingen.
Degene die een bezwaarschrift indient kan ver-
zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Een bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg,
Postbus 314, 6040 AH ROERMOND.
Roermond, I april 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

DOE MEE MET
KRUIS + MUNT.

SPEEL MEE MET
JE FAVORIETE

NEDERLANDER!

TaHüS
[ + ]

JEÜEH
BEL 06-300400.

KOSTEN F I - PER MINUUT TGV 125 JAAR NED RODE KRUIS

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd bedrag Effectieve
m handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet max. jaarrente

5 000 48 mnd 138,77 14,9 150,95 18,7
10000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15000 60 mnd 344,69 14,3 366,84 16,1
30000 72 mnd. 609.22 14,2 622.29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min. tar. Theor Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max tarief looptijd

11000 220 1145 14,6% 75mnd. 17,6 85
18000 360 1145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 109 13.9% 72 mnd. 16,5 80
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Drie arrestaties bij
brandbommen-affaire

Buurtonderzoek Caberg levert resultaat op

Na de brandstichting, en-
kele weken geleden, ging
de politie over tot een

De verdachten zijn drie
mannen in de leeftijdvan
21, 34 en 36 jaar en wo-
nen in de buurt van het
daklozencentrum.

MAASTRICHT - De
Maastrichtse politie heeft
gistermorgen rond 7.15
uur drie personen aange-
houden op verdenking
van het gooien van acht
brandbommen op het op-
vangtehuis voor daklo-
zen aan de Prestantstraat
in de wyk Caberg.

buurtonderzoek waarbij
de drie mannen als ver-
dacht naar voren kwa-
men. Een van hen werd
tevens aangehouden om-
dat hy er ook van ver-
dacht wordt eerder met
straatstenen ruiten ver-

politie tweemaal een pro-
ces-verbaal op tegen een
22-jarige Maastrichtenaar
en een 32-jarige inwoner
van de wijk Caberg. De
eerste maakte zich schul-
dig aan het leksteken van
een band van een politie-
auto tijdens de onlusten
in Caberg en de ander gaf
zich uit voor rechercheur
toen hij een steen ging
ophalen bij een inwoon-
ster van de wijk waarmee
hij haar ruit had inge-
gooid. Dat laatste kenne-
lijk uit misnoegen omdat
zij de politie enige malen
koffie had aangeboden
tijdens de.bewaking van
het opvangtehuis.

Uit het buurtonderzoek
bleek verder dat veel be-

nield te hebben van de
sportzaal nadat bekend
werd dat die ingericht
zou worden als opvang-
centrum voor ontheem-
den.

Vorige week maakte de

woners van Caberg het
niet eens waren met het
gebruikte geweld. Wel
blijven velen zich vol-
gens de politie verzetten
tegen de komst van dak-
lozen naar de wijk.

Strengere voorschriften nu permanent

Felle reacties op
verbod striptease

DOOR JOOSPHILIPPENS

Heerlen bereid tot
verkoop Luciushof

Huurders Missionair Centrum overvallen

artiesten. Dat laatste zou het
geval zijn geweest bij het twee-
de optreden van de London
Knights in de Peppermill.

Savelsbergh motiveert het koop-
aanbod door te verwijzen naar
de opdracht van de gemeente-
raad aan het college om zo veel
mogelijk onroerend goed af te
stoten.

met ambtenaren over de hoogte
van de huurprijs. Een dag later
laat wethouder Savelsbergh ons
ineens weten, dat we alleen kun-
nen kopen," zegt woordvoerder
Meindert Muller.

„De ene dag vergaderen we nog

Het koopaanbod van de gemeen-
te komt voor de huurders van
het Missionair Centrum als een
complete verrassing.

onderhandeld met de gemeente
over het huren van de Lucius-
hof. In dat gebouw zitten nu nog
ambtenaren, maar begin 1993
verhuizen die naar een kantoor-
toren naast het stadhuis. De Lu-
ciushofkomt dan vrij.

HEERLEN - De huurders van
het Missionair Centrum kunnen
het gebouwencomplex Lucius-
hof kopen van de gemeente
Heerlen. De huurders beraden
zich over dit voor hen verrassen-
de aanbod. De gemeente wil op
deplaats van het Missionair Cen-
trum luxe-woningen laten bou-
wen. Dat staat zo in de centrum-
Plannen.
De gemeenteraad heeft echter
via een motie bedongen dat de
huurders een aanvaardbaar alter-
natief moet worden aangeboden.
Eerder mag het Missionair Cen-
trum, waar allerlei vrijwilligers-
werk onderdak vindt, niet tegen
tJe grond.
De huurders van het Missionair
Centrum hebben maandenlang

Wethouder Savelsbergh ontkent
dat al een concreet bedrag is ge-
noemd en wil over de vraagprijs,
vanwege de al genoemde motie,
eerst het oordeelvan de raad ho-
ren.

„We vragen ons wel af waarom
de gemeente hier niet een jaar
geleden mee is gekomen, maar
we hebben nu tenminste enige
duidelijkheid,"zegt Muller: „Het
wordt een harde dobber, want je
praat over een vraagprijs van di-
verse tonnen."

Volgens de wethouder is het
aanbod tot kopen niet vreemd of
verrassend. „Of je nou huurt of
koopt, de maandelijkse lasten
zullen voor huurders hetzelfde
zijn. Ook onze ambtenaren zijn
steeds uitgegaan van de kosten
per maand, uitgaande van koop.
Misschien is dat niet duidelijk
genoeg overgekomen."

Kritiek op rapport over gevolgen Strijthagerbeek

Zie verder pagina 11

" Verdeelde meningen
nachtclubeigenaren

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het verbod op
de show van de London
Knights in de Peppermill en de
strengere voorschriften die
burgemeester Piet van Zeil
voor nachtclubs heeft inge-
steld, hebben tot felle reacties
geleid. De Socialistiese Partij
(SP) vindt dat vrijwillige be-
zoeksters geen burgemeester
als zedenmeester nodig heb-
ben. De eigenaar van de Pep-
permill spreekt van 'brood-
roof.

Burgemeester Van Zeil van
Heerlen heeft naar aanleiding
van twee shows van de manne-
lijke stripgroep London
Knights alle striptease-shows
in de Peppermill voor drie
maanden verboden. Daarnaast
heeft hij voor alle nachtclubs
in Heerlen de voorschriften
voor striptease-optredens ver-
scherpt. Hij vindt dat er onder
andere geen contact meer mag
plaatsvinden tussen publiek en

De SP in Heerlen beschuldigt
Van Zeil van schijnheiligheid.
„Enerzijds gedoogt u in feite
wel het gebruik van de open-
bare weg in de woonwijk Zes-
wegen als 'tippelzone' en 'af-
werkplaats' voor heroïne-pros-
tituées. Anderzijds verbiedt u
bovengenoemde optredens,
omdat deze in strijd zouden
zijn met de goede zeden. Dit
terwijl de bezoeksters hier vrij-
willig heen gaan", aldus SP-
raadslid Peter van Zutphen in
een brief aan het Heerlens col-
lege. Enkele bewoners uit de
wijk Zeswegen hebben op de-
zelfde wijze gereageerd.

Schijnheiligheid

Plan vakantiepark
Landgraaf vertraagd

Van onze verslaggever
AKEN - Het aantal drugdoden in
Aken stijgt onrustbarend. Gisteren
moest de politie in de Domstad het
elfde slachtoffer van dit jaar mel-
den. Volgens woordvoerder Jurgen
Bremes zou het aantal drugdoden
in 1992 weleens boven de veertig
kunnen uitkomen. „Een triest re-
cord," aldus de politiebeambte. Vo-

rig jaar overleden in totaal zeven-
tien mensen aan de gevolgen van
druggebruik.
De elfde drugdode in Aken werd af-
gelopen maandag in een toilet aan-
getroffen. Het betrof een 36-jarige
man uit Herzogenrath, die al langer
bij de politie bekend stond als drug-
verslaafde.
Volgens Bremes zijn de meeste
drugdoden van de laatste drie

maanden ouder dan 25 jaaren vaak
zelfs ouder dan dertig. „Ze waren al
zeker vijf tot zes jaarbij ons als ver-
slaafde bekend. Ze gebruiken niet
alleen heroïne, maar combineren
vaak de ene drug met de andere. Op
een gegeven moment houdt het dan
op. Die mensen zijn lichamelijk he-
lemaal op."
Er is dus geen sprake van dat de
meeste slachtoffers zijn overleden

Politie van Aken verwacht
dit jaar veertig drugdoden

aan een zogenaamde overdosis,
zoals vaak wordt beweerd. De
drugs, die meestal in Limburg zijn
gekocht, zouden van een dergelijk
zuivere kwaliteit zijn dat daardoor
veelDuitse gebruikers om het leven
zouden zijn gekomen. Bremes: „Dat
betekent dat er in feite weinig nieu-
we gebruikers by de recente reeks
slachtoffers zitten. Dat op zich is
natuurlijk wel een opmerkelijke
ontwikkeling."
Dat neemt niet weg dat het aantal
drugdoden in Aken schrikbarend
hoog is. In de deelstaat Noordrijn-
Westfalen nam het aantal slachtof-
fers vorig jaar met 43 procent toe,
van 348 tot 499. Bremes: „Het is ge-
woon de realiteit. Er is nog altijd
geen stilstand te constateren. Het
dodencijfer is veel te hoog. Maar we
hopen op betere tijden."
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Van bed gelicht

" De politie voert een van de verdachten in Caberg af.

Wan onze correspondent

Van onze verslaggever

ANDGRAAF - Het plan om in het Landgraafse natuurge-
!ed Strijthagen vakantiebungalows aan te leggen, wordt op-
teuw onderzocht. De Provinciale Planologische Commissie
PC) wilde gisteren nog geen definitief advies formuleren.

■n subcommissie van de PPC
*rnt eerst een in opdracht van de
Geënte vervaardigd rapport over
1 igevolgen voor de Strijthager
*k nader onder de loep. Pas op 22*il wil de PPC een advies aan Ge-
muteerde Staten uitbrengen.

voor het extra onder-

** is de reactie van dr. J.G.
| Molenaar op het onderzoek van
£ Adviesbureau CSO. De Mole-
*r> medewerker van het Instituut
**r Bosbouw en Groenbeheer van
* ministerievan Landbouw, advi-
*rde in 1989 de Raad van State
p een eerder plan voor een bun-
'towpark. Dat werd - mede op
°nd van De Molenaars advies - in

1990 afgekeurd.
j* Molenaar deelde de PPC meeJt de conclusies van CSO niet deu-

**" Volgens CSO zijn er geen be-
tegen de aanleg van een'n§alowpark in het Landgraafse«Uurgebied Strijthagen.
i

Tegenstander
* stichting Natuurbehoud Strijt-
§en, tegenstander van het bunga-
*Park, had De Molenaar om een
*«ccl over het CSO-rapport ge-
?*gd. Natuurbehoud Strijthagen
jjd-t dat de raad op grond van de„u*e gegevens niet moet instem-
j^ met wijziging van het bestem-
/'gsplan, die nodig is voor het

1 in opdracht van de gemeente*nc*graaf opgestelde CSO-rapport
*s voor wethouder Wiel Heinrichs
'en om met een nieuw plan te ko-|n, dat volgens hem voldoet aan- door de Raad van State geformu-

Maandag acties
in Heerlense

supermarkten
JÏRECHT - De Dienstenbon-den Pnv en CNV zijn begonnen
"et estafettestakingen bij de su-
ermarkten (170.000 werkne-

yiers). Volgende week maandag
jn de supermarkten in Heerlen

**« <Je beurt.
ponden willen via estafettes-

bereiken dat de werk-
CaT8 a'sn°S rne^ een royaler
b,0"?0^ komen. De cao-onder-
afdelingen liepen onder meer
{T* °P de lonen.
ofi dienstenbonden maken zich
"öii v°or een langdurig conflict.
jw.de estafetteacties is het de
ar_d Ung dat elke dag Vi''f °f Zes
ï>a_*ivfe suPermarkten in een be-
j^^de regio een dag lang plat
hery.en te "'ëgen. Een dag later
(jel^en supermarkten in een an-
IW6 regio het estafettestokje
"er.

Wi suPermarkten in Twente (Al-
gen Enschede) kwamen vol-
het het actiedraaiboek gisteren
voj eerst aan bod. Deze week

n steeds supermarkten inere delenvan het land. Maan-
Oe^'in supermarkten in winkel-
ber Uni 't Loon en aan de Coris-

-6^ *n Heerlen aan de

' Volgens woordvoerster
ster,Pnv van Loon van de Dien-, d FNV gaan twee of dlie
VvQ s.n 'plat. Elders in Limburg
s> d__n geen acties gevoerd.

leerde eisen. Het nieuwe plan voor-
ziet in 251 vakantiewoningen, een
restaurant en congrescentrum, ten-
nisbanen en een sauna met zwem-
bad.

Zwijgen
Heinrichs wilde niet ingaan op het
nieuwe onderzoek van de PPC: „We
werken nu aan de wijziging van het
bestemmingsplan en aan het con-
cretiseren van gemaakte afspraken.
Totdat dat achter de rug is, doe ik
er het zwijgen toe."

Een week geleden rezen ook al ern-
stige twijfels over de financiële
voordelen van de bouw van een
bungalowpark in het Landgraafse
natuurgebied Strijthagen. Land-
graaf dreigt een extra uitkering van
275.000 gulden uit het Gemeente-
fonds mis te lopen, omdat vakantie-
woningen niet meetellen in de
woningvoorraad. De grootte daar-
van is mede bepalend voor de hoog-
te van het bedrag dat Landgraaf uit
het Gemeentefonds krijgt.

Nieuwe actie
voor ophalen

landbouwplastic
HEERLEN - De provincie Lim-
burg, de landbouworganisatie
LLTB en de bedrijven REKO-DSM
en Van Gansewinkel bv voeren dit
jaar een ophaal- en verwerkingsac-
tie voor landbouwplastic uit. Het
afgelopen jaaris voor het eerst erva-
ring opgedaan met grootschalige
inzameling van kuilfolie en plastic
veevoer- en kunstmestzakken. Op
die manier werd al 72.000 kg land-
bouwplastic verwerkt.

Herverwerking van gebruikte land-
bouwplastics is zéér moeilijk. „Ze
moeten in een bepaalde vorm gele-
verd en geperst worden voor her-
verwerking. Dat is lang niet altijd
mogelijk. Ook de dikte van de plas-
tics bepaald of herverwerking mo-
gelijk is", zegt W. Peeters van de
provincie Limburg. Volgens Pee-
ters wordt een veelvoud van de
72.000 kilo plastic die in 1991 is op-
gehaald, gestort of illegaal ver-
brand. „In het eerste geval blijf je
met onafbreekbare plastics zitten.
In het tweede geval komen er gifti-
ge stoffen vrij", aldus Peters.

De inzameling van de plastics (tus-
sen 15 mei en 15 juni) gebeurt dit
jaar volgens het zogenaamde haal-
systeem. Een vuilniswagen gaat de
bedrijven langs die zich vooraf heb-
ben aangemeld. De kosten bedra-
gen 30 gulden per bedrijf. De inza-
melingsactie vindt plaats vanuit de
LLTB-districten Gennep, Venray,
Horst-Sevenum, Helden, Weert,
Roermond, Sittard en Gulpen.

(ADVERTENTIE)
swisstpmi-i

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324

I Geleen, Roadhulsstr 8, 046-743030

Extra bezoek HvB
op vrijdagavond
MAASTRICHT - De directie van de
penitentiaire inrichting in Maastricht
heeft gisteren een gesprek gevoerd
met vertegenwoordigers van deBond
van Wetovertreders (BWO) over het
omstreden terugdringen van bezoek-
uren in het weekeinde. Daarbij is een
voorlopig akkoord bereikt over een
bezoekmogelijkheid op de vrijdag-
avond. Daarmee is de directie vol-
gens de BWO aan haar wensen tege-
moet gekomen. Het plan zal ook aan
de directies van andere Huizen van
Bewaring worden voorgelegd. De ac-
ties in Overmaze zijn daarom voorlo-
pig van de baan.

Twee-jarige
cao Curver
HEERLEN - De leden van de Indu-
striebond FNV zijn maandag akkoord
gegaan met een nieuwe cao bij Cur-
ve./Rubbermaid. De cao voor 350
mensen loopt twee jaar en behelst
een salarisverhoging van 3,25 pro-
cent in april, 0,75 procent in oktober
en 4,5 procent in aprrl 1993. Perso-
neel in de vijf-ploegendienst gaat vol-
gend jaar 13 dagen minder werken.
De gemiddelde arbeidsduur gaat te-
rug van 35,6 uur naar 33,6 uur. De vut
wordt verlengd tot 1997.

Beek mag naar
5 mei-herdenking
BEEK - Beek is dit jaar door gouve-
neur Mastenbroek uitgekozen om
namens de Limburgse gemeenten de
nationale herdenking op 5 mei in Am-
sterdam bij te wonen. Jaarlijks wordt
op deze dag met een nationaal pro-
gramma de bevrijding van deTweede
Wereldoorlog herdacht. De organisa-
tie hiervan is in handen van het 'Na-
tionaal Comité 4 en 5 mei. De mani-
festatie wordt elk jaar bijgewoond
door koningin Beatrix en wordt recht-
streeks op de televisie uitgezonden.
De traditie wil dat vanuit elke provin-
cie een gemeente wordt aangewezen
om een afvaardiging te sturen naar
deze feestelijke bijeenkomst die
plaatsvindt in het Koninklijk Theater
Carré. Dit jaar valt aan de gemeente
beek de eer te beurt om naar Amster-
dam te reizen. Beek is uitgekozen als
blijk van waardering voor de inzet bij
projecten als de Peter Trecpoelfees-
ten die van 4 tot en met 13 september
gehouden worden en het boekje
'Joods Beek' dat afgelopen december
verscheen op initiatief van de Heem-
kundevereniging.

Voor ruim twee
ton steunfraude
ROERMOND - De sociale recherche
in Roermond heeft in de afgelopen vijf
maanden tegen zeventien inwoners
van deze stad proces-verbaal opge-
maakt wegens fraude. Daarbij ging
het om in totaal ruim 223.000 gulden
ten onrechte onvangen uitkeringen,
omdat betrokken neveninkomsten
hadden verzwegen. De kroon spande
de 51-jarige K.D. uit Roermond, die
voor in totaal 123.000 gulden had ge-
fraudeerd. Bij de anderen ging het om
bedragen dievariëren tussen de 2000
en 21.000 gulden.

Veel hardrijders
bij grensovergang
HEERLEN - Bij een snelheidscontro-
le gisterochtend voor de grensover-
gang Bocholtz heeft de marechaus-
see 230 automobilisten bekeurd. Ter
plekke moeten de auto's hun snelheid
verlagen tot 50 kilometer per uur. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg
112 kilometer per uur. Daar staat een
boete van ruim zeshonderd gulden te-
genover. Onder de overtreders be-
vonden zich veel Duitsers en Belgen.
Deze automobilisten hebben hun be-
keuring ter plekke betaald.

Strijdplan tegen
criminaliteit
BORN/SUSTEREN - De gemeenten
Bom en Susteren hebben samen met
de rijkspolitie bekeken welke rol de lo-
kale overheid kan spelen in de bestrij-
ding van de -met name kleine- crimi-
naliteit als vandalisme, fietsendiefstal-
len en woninginbraken. Daarbij ligt de
aandacht vooral op voorkoming van
dergelijke misdrijven. In de nota be-
stuurlijke preventie die in gezamenlijk
overleg is opgesteld, zijn een aantal
mogelijke actiepunten geformuleerd.
Zo zouden de gemeenten bijvoor-
beeld het alcoholgebruik moeten te-
rugdringen door horeca-ondernemers
op hun plichten te wijzen, jeugdver-
enigingen moeten benaderen om be-
paalde normen aan de jeugd over te
dragen en extra eisen voor goed
hang- en sluitwerk in de bouwvergun-
ningen moeten opnemen. Ook ver-
dient het aanbeveling om overal
goede nachtverlichting aan te leggen,
speciaal op routes naar uitgaansgele-
genheden.



gedroomd, gehoopt
hartstochtelijk verwacht:

Hanianah
Geboren op 30.3.92:

Hannah, Josephina, Jeremia

dochter van
Doeke Krikke en Ine Geurts van Kessel

zusje van Kamiel

Slakweg 11, 6325 BH Berg en Jerblijt

Tijdelijk adres: hetDe Wever ziekenhuis Heerlen

: t
Heden is onverwacht van ons heengegaan, in de
leeftijd van 78 jaar, mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder, schoonmoederen oma

Truus Sampers
echtgenote van

Marcel Meijs
Geleen: M. Meijs

Middelburg: Mathieu Meijs
Armelies deRooij

Heythuysen: Mick Hessel-Meijs
Bob Hessel

Helmond: Annemie Meijs
Geleen: Charles Meijs

Marianne Meijs-Lahaye
en al haar dierbare
kleinkinderen
Familie Sampers
Familie Meijs

Geleen, 31 maart 1992
'Bejaardencentrum Bunderhof
Corr.adres: Chopinstraat 1, 6164 CE Geleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 3 april
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.H.
Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
-nais gehouden in de kapel van Bejaardeneen-

■ Irum Bunderhof.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
~van 18.30 tot 19.00 uur in de rouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

——^———

t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
roooie dingen waarvan zij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid genomen,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, schoondochter,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Elly Rook
echtgenote van

Herman Koenen
Zij overleed in de leeftijd van 49 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Heerlen: H.H. Koenen
Hoensbroek: Edwin en Ingrid

Marco
Hoensbroek: Benno en Monique

Michelle; ' Hoensbroek: Désireé en Werner
Familie Rook
Familie Koenen

6413 LC Heerlen, 30 maart 1992
Varenerf 128
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 3 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Cornelius te Heerlen-

' Heerlerheide, waarna aansluitend de begrafenis
" Zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare

I overledene donderdag 2 april om 18.45 uur in
voornoemde parochiekerk, aansluitend avond-
mis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-

-1 pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4

" te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,

" gelieven deze annonce als zodanig te willen be-- schouwen.

t
■ Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-

kend, geven wij met droefheid kennis, dat he-
den van ons is heengegaan, in de leeftijd van 82
jaar, onze vader, schoonvader, opa, schoonbroer
en oom

Adolf Jan Jozef
Clement
weduwnaar van

Anna Maria Peters
Hertogenbosch: Jan Clement

t José Clement-Paruys
Brunssum: Miep Nijenkamp-Clement

Jan Nijenkamp
Marie-José en Peter
Rose-Marie en Albert
Familie Clement
Familie Peters

Heerlen, bejaardentehuis De Regenboog,
30 maart 1992
Corr.adres: Torenstraat 11, 6445 BV Brunssum
De crematiedienst zal gehouden worden op vrij-
dag 3 april om 13.30 uur in de aula van het cre-
matorium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst voor vertrek aan de Torenstraat 11
in Brunssum om 12.45 uur, alwaar een bus voor
vervoer naar het crematorium en terug gereed
zal staan.
Geen condoleances.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20
Gelegenheid tot rouwbezoek, heden woensdag
van 18.00 tot 19.00 uur
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

tGod gaf jou gouden handen
die altijdklaar stonden voor een ander.
In tevredenheid, Heer,
leg ik bij U mijn handen neer.

Diepbedroefd, maar zeer dankbaar voor alle
liefde die zij ons gaf en met respect en diepe
bewondering voor haar moed en wilskracht, de-
len wij ü mede dat heden geheel plotseling van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 72 jaar,
voorzien van deh. sacramenten der zieken, mijn
üeve echtgenote, onze onvergetelijke moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzus, tante en
nicht

Fien Boumans
geb. Hendriks

echtgenote van

Johan Boumans
Met liefde gedenken wij haar die goed voor ons
was.

In dankbare herinnering:
Nijswiller: JohanBoumans
Aken Dld.: Mariet Lorenz-Boumans

Manfred Lorenz
Astrid, Guido, Mirco, Monique

Nijswiller: JoBoumans
Armelies Boumans-Dassen
Roger

Vaals: Tiny Schweitzer-Boumans
Leon Schweitzer
Nicole

Heerlen: André Boumans
Nijswiller: Paul Boumans

Lida Boumans-van Loo
Dorine en Roel

Vijlen: Marlies Janssen-Boumans
Torn Janssen
Kevin, Ruben en Torn

Lemiers: Bert Boumans
Ilse Boumans-Gulpen
Familie Hendriks
Familie Boumans

31 maart 1992
correspondentie-adres: J. Boumans,
Dionysiusweg 13, 6286 CC Nijswiller
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 4 april
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St. Diony-
sius te Nijswiller.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leance.
Vrijdagavond om 19.00uur wordt de overledene
herdacht tijdens een eucharistieviering in bo-
vengenoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium Sjalom
te Mechelen, Hilleshagerweg 11. Bezoekuur da-
gelijksvan 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die hem dierbaar waren, is tot onze grote droef-
heid, na een liefdevolle verzorging in verpleeg-
kliniek A afd. 6 te Heerlen, toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, onze lieve en zorg-
zame pap, schoonvader, opa, overgrootvader,
zwager, oom en neef

Giel Schoonbrood
weduwnaar van

Lies Sijben
Hij overleed in de leeftijd van bijna 90 jaar.

Houthem: Lily
Voncken-Schoonbrood
Willy Voncken

Valkenburg a/d Geul: Tiny
Weyand-Schoonbrood
Hans Weyand t

Valkenburg a/d Geul: Hub Schoonbrood
Ger
Schoonbrood-Übaghs

Valkenburg a/d Geul: Frans Schoonbrood
Paula
Schoonbrood-Marx

Houthem: Netty
Loozen-Schoonbrood
Math Loozen

Valkenburg a/d Geul: Ria
Laheije-Schoonbrood
Bert Laheije
Kleinkinderen,
achterkleinkind
Familie Schoonbrood
Familie Sijben

Heerlen, 30 maart 1992
Corr.adres: St. Gerlachplein 12,
6301 JR Valkenburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 3 april 1992 om 10.30 uur in de
St. Josephkerk te Broekhem, Valkenburg a/d
Geul, waarna aansluitend de begrafenis plaats
zal vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, tot intentie van de overledene, zal
plaatsvinden op donderdag 2 april a.s. om 19.00
uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
mortuarium van verpleegkliniek Heerlen, H.
Dunantstraat 3. Bezoektijd dagelijks van 14.00
tot 16.00 uur.

De blijken van medeleven en condoleances na
het overlijden, alsmede uw aanwezigheid bij de
uitvaart van

Jan Wehrens
waren voor ons een grote steun.
Langs deze weg willen wij u hiervoor dankzeg-
gen.

Corrie Wehrens
Sefen JoséWehrens-
van derLinden
Joe
Josine

Sittard, april 1992
Mgr. Claessensstraat 40
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 april a.s. om 18.00 uur in de
St.-Petruskerk (grote kerk) te Sittard.

Met leedwezen namen wij kennis van het over-
lijden van

Chris Smits
Directeur Regionale Omroep Zuid

1946 - 1973
Met dankbaarheid denken wij terug aan zijn
pioniersarbeid voor de Regionale Omroep in
Limburg.

Bestuur, programmaraad en
medewerkers Omroep Limburg

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurende haar leven heeft omringd, geven
wij u met droefheid kennis, dat God heden tot
Zich heeft genomen, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Catharina Jeurninck
weduwevan

#

Peter Silkens
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed zij op 89-jarige leeftijd.

Geleen: Theo Silkens
Berg aan de Maas: Jan Silkens

Gertie
Silkens-Heutmekers
Paul en Marjo
Carla en René

Nieuwstadt: Leo Silkens
Mia Silkens-Mevissen
Peter en Brigitta en Milou
Evelin enBert

Sittard: Annie Silkens
Willie en Nicole
Bert en Alexandra
Monique en Peter

Geleen: Thea van Trigt-Silkens t
Josvan Trigt
Familie Jeurninck
Familie Silkens

Sittard, 30 maart 1992
Hemelsley 59
Corr.adres: Bernhardstraat 19,
6129 AM Berg aan de Maas
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben vrijdag 3 april a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.H. Engelbewaarders te Lin-
denheuvel-Geleen, waarna de begrafenis op de
begraafplaats te Lindenheuvel.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledenezal
een avondmis worden opgedragen donderdag 2
april om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Twijfel, verdriet en pijn.
Zoekende naar de betekenis
van 't woord: Waarom?

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, delen wij u mede dat wij heden
toch nog vrij onverwacht afscheid hebben moe-
ten nemen van mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma, dochter, zuster, schoon-
zuster en tante

Hanny Kronieger
* 13 mei 1932

echtgenotevan

Eef Arends
Brunssum: E.C. Arends

t Margriet Arends
Duiven: Eef en Henny Arends-Servais

Martijn, Arjen, Janneke
Heerlen: Hanneke en Ben Kempink-Arends

Mart je,Jeroen
Heerlen: Guus en Yvonne Arends-Poels

Bram, Paul
Brunssum: Helen Arends

Familie Kronieger
Familie Arends

26 maart 1992
Klingbemden 99, 6441 KV Brunssum
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Met verslagenheid vernamen wij dat op 29
maart is overleden, ons zeer gewaardeerd mede-
oprichter - bestuurslid, de heer

Wiel Moederscheim
Hij zal steeds in onze herinnering blijven voort-
leven.

Bestuur en leden van de
Supportersvereniging
Prinses Margriet Hoensbroek

Bij deze willen wij u oprecht bedanken voor uw
blijken van medeleven by het overlijden en de
begrafenis van

Liske Postma-Borger
Familie Postma

Geleen, april 1992

Mam en oma
je lieve stem
jevriendelijke lach
jebezorgdheid
en je gezelligheid
we missen het nog iedere dag

De overvolle kerk, de vele troostrijke brieven,
de persoonlijke alsmede schriftelijke condo-
leances, de prachtige bloemen van familie,
buurtbewoners, vrienden en kennissen, waren
voor ons een grote troost. Het deed ons goed
mam, te zien hoe geliefd je was.

Anna Christina
Knooren-Geurts

Dank u wel allemaal.
Kinderen en kleinkinderen

April 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 5 april a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk te Jabeek.

PARAMEDISCHE
GROEP

SJSSSS KERKRADE-OOST
045-454567

Wegens uitbreiding van ons telefoonnet zijn wij
woensdag 1 april bereikbaar via tel.nummer 461823.
Daarna weer via nummer 454567. 0440;

t~ ISterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die jestierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
jezegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van deh. sacra-
menten, in de leeftijd van 77 jaar, onze lieve zus,
schoonzus, tante en nicht

Mia Jetten
In dankbare herinnering:

Broeksittard: To Jetten
Broeksittard: Lambert Jetten t

Fien Jetten-v.d. Hurk
Broeksittard: Frits Jetten

Berth Jetten-Wijnands
Broeksittard: JesWijnands-Jetten

Jan Wijnands
Broeksittard: Zef'Jetten t

nichten en neven
31 maart 1992
Corr.adres: Broeksittarderweg 194,
6137 BM Broeksittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 4 april
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Geboorte te Broeksittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van vrijdag 3 april
a.s. om 19.00 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.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven, die wij van u mochten ontvangen, na het
overlijden en tijdens de begrafenis van

Johan Thiessen
willen wij langs deze weg onze oprechte dank
uitspreken.
U was voor ons een grote steun en gaf ons het
gevoel dat hij door velen geliefd en gerespec-
teerd werd.

Familie Thiessen
Übachsberg, april 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 4 april om 19.00 uur in de parochiekerk
H. Bernardus te Übachsberg.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Gerard Backus
U kunt hem met ons gedenken in de h. eucha-
ristieviering, welke wordt gehouden op zondag
5 april as. om 10.00 uur, in de parochiekerk van
de H. Montfort te Hoensbroek (Zuid).

Mevrouw R. Backus-Pruisscher
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, april 1992

1

tRoxanne, 4 weken, dochtertje van Cor en Ma-
riëlle Op 't Veld, Oliéstraat 6, 6051 JS, Maas-

bracht. De h. engelenmis zal gehouden worden
heden woensdag 1 april 1992 om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maas-
bracht-Beek.

tJo Biermans, 48 jaar, echtgenoot van Mia van
der Beek, Beatrixlaan 28, 6061 BR Posterholt.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag2 april 1992 om 15.00 uur in de paro-
chiekerk van deH. Matthias te Posterholt. 1

■___________■■___■■__________■■■ S^S^o '
t

Een mooi leven is voltooid. In volle tevreden
heid en in hartelijke overgave heeft onze md
der, schoonmoeder, groot- en overgrootmoed* I
afscheid genomen. Met grote dankbaarheidzu
len wij aan haar blijven denken.

Maria Meijers
sinds 1952 weduwevan

Jos Hautvast
Zij werd 91 jaar.

Beek: Ciska en JanStassen-Hautvast
Spaubeek: Joen Annie

Hautvast-Bronnenberg
Spaubeek: To en Jo Vanderbooren-HautvaS

Bemmel: Gert en Riet Hautvast-DaalmaU*
Spaubeek: Twanen Mieke

Hautvast-Dreessen
Nuenen: Nettie en Jan Janssen-Hautvast

Ulestraten: Nieke Rutjes-Hautvast
Ruud Rutjes t

Spaubeek: Hub en Mieke HautVast-Maes
Beek: Paula enLeo Tomesen-Hautvast

kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Meijers
Familie Hautvast

6176 AD Spaubeek, 30 maart 1992
Dorpstraat 78
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door <j:
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 4 ap
om 11.00 uur in de parochiekerk St. LaurentiU
te Spaubeek.
Er is geen condoleren.
Vrijdag 3 april om 19.00 uur tijdens de avond
mis zal zij bijzonder herdacht worden in voo*
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in Uitvaartce'1
trum Daemen, Prins Mauritslaan 5 te Bee»
dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.

De grote belangstelling, de vele troostrijke bril Iyen, bloemen en h. missenbij het heengaan val!
Louise

Friederichs-Richter
hebben ons getroffen. Al deze blijken van m'
deleven en de wetenschap dat zij door zoveW
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies ♦
dragen.

Gerrit Friederichs
Jos, Marlies, René, Anja,
Lieke en Sophie

Brunssum, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvindt
op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de Faf
makerk te Brunssum.

4
Voor uw zeer gewaardeerde blijken vat
deelneming ons betoond bij het overlijdt
van mijn lieve man, vader en opa

Herman Koch
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mw. M.E. Koch-Vandenho
Leo Koch
Han - Yvonne
Ad en Thea

Amstenrade, april 1992
De zeswekendienst zal gehouden word^j
op zaterdag 4 april a.s. om 18.30 uur in dj
kapel van Huize Elvira te Amstenrade.

Dankbetuiging
Wij danken u van harte voor de belangstelli'.
en het medeleven ondervonden bij het overl*
den en de begrafenis van onze moeder, schoofmoeder, oma en overgrootoma

A.M. Jennekens-Cordewenerj
Familie Jennekens
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Hoensbroek, april 1992
De zeswekendienstzal worden gehouden op
terdag 4 april a.s. om 19.15 uur in de kerk v»1]
de H. Rozenkrans te Treebeek.

4- Al Stoffels, oud 69' jaar, echtgenoot
van Mieke van Hoof.
6218 GB Maastricht.
Filigraandonk 48. De
uitvaartdienst zal
plaatshebben op don-
derdag 2 april om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te
Oud-Caberg, Maas-
tricht. Er is geen con-
doleren.

tAnna Martens, oud
72 jaar, echtgenote

van Jean Veenhof.
Maastricht. Corr.
adres: Bunderruwe
25, 6218 SR Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst zal worden
gehouden op donder-
dag 2 april om 1130
uur in de parochie-
kerk van St. Martinus
te Wyck-Maastricht.
Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.

tjan Vaes, oud 63
jaar, echtgenoot

van Lies Roosen. 6245
EH Eijsden, Breuster-
straat 51. De crematie
zal plaatsvinden op
donderdag 2 april in
het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1
te Geleen om 14.00
uur. Condoleren
graag schriftelijk.

tCarolina Lodde,
oud 87 jaar, wedu-

we van Joannes Dols.
Maastricht. Corr.
adres: Borgshof 41,
6067 DB Linne. De
eucharistieviering zal
plaatshebben op don-
derdag 2 april om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Ag-
nes te Bunde. In de
kerk gelegenheid tot
schriftelijk condole-
ren.

s. '
tDevele blijken van belangstelling, welke wij mochten ont-

vangen bij het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder en oma

Tina Schumacher-Erkens
hebben ons diep getroffen en zijn ons tot steun en troost geweest.
Het is fijn te weten dat velen haar niet vergeten waren. Hiervoor onze
hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 4
april a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius te
Spaubeek.

DOE MEE MET KRUIS + MUNT.
SPEEL MEE MET

JE FAVORIETE NEDERLANDER!

[_*_]
BEL 06-300400. i

KOSTEN F. 1.- PER MINUUT TGV. 125 JAAR NEO. RODE KRUIS
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Het conservatorium kent een
fluctuerend aanbod van studen-
ten. De laatste jaren is het aan-
bod vooral toegenomen voor de
jazz-opleidingen en de studieva-
riant orthopedagogische muziek-
beoefening, terwijl het aanbod
voor schoolmuziek, algemene
muzikale vorming en sommige
historische instrumenten sterk is
teruggevallen. De rechtspositie
van vast benoemde docenten
laat geen aanpassing van taa-
komvang toe.

De directie is verder van mening
dat - ondanks de ontslagen - de
kwaliteit van de opleidingen ge-
handhaafd moet blijven. Het vak
algemene muziekdidactiek
wordt echter opgeofferd omdat
de leiding van mening is dat de
opheffing van dit vak de kwali-
teit van het onderwijsaanbod de
minste schade toebrengt.

DOOR HAN BRINKMAN EN
ERIC VAN DORST

Van onze Haagse redacteur

Donkere wolken

stad-aanwijzing geen meerwaarde-
effecten heeft opgeleverd. „De on-
duidelijkheid over het 'trekker-
schap' in de Westelijke Mijnstreek
geeft integendeel juist veel ruis in
het bestuurlijk en projectmatig han-
delen", merken GS in hun notitie

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het Conserva-
torium voor Muziek van de
Rijkshogeschool Maastricht
wordt door een teruglopend
budget gedwongen docenten te
ontslaan die verbonden zijn aan
opleidingen waarvan het studen-
tenaabod sterk is teruggelopen.

Bovendien blijkt dat de beschik-
bare budgetten in de komende
jaren verder zullen dalen. De di-
rectie heeft daaruit de conclusie
getrokken dat er sprake is van
een structureel tekort op de per-
soneelsbegroting en aan ge-
dwongen ontslagen niet meer is
te ontkomen.

groting maar die kon worden
gedekt uit dereserves en inven-
taris.

Met ingang van dit jaar is voor

het kunstonderwijs een budget-
financiering ingevoerd die geba-
seerd is op de instroom van stu-
denten in de jaren 1987 tot en
met 1989. Pas in december vorig
jaar werd meegedeeld over welk
budget het conservatorium kon
beschikken. Dat resultaat was te-
genvallend zodat de begroting
nu een tekort van 382.000 gulden
laat zien. Ook vorig jaar was er al
een tekort op de personeelsbe-

leen niet te verstoren, maar deze
wel onder druk te houden, door als
randvoorwaarde te stellen dat de
dubbelstadsamenwerking op korte
termijn welresultaten op moet leve-
ren."

Volgens burgemeester J. Tojapaer
van Sittard kende hij de inhoua
de notitie tot voor kort nog niet! Hij
wil er deze week nog niet op reage-
ren, omdat het college van B eh W
zich er eerst nog over moet betaden.
Tonnaer wees er wel op dat hij -niet
van het grootste belang vindt welke
status de gemeenten in zijn regio in
het streekplan krijgen toebedeeld.
„De samenwerking met Geleen
staat voorop," aldus Tonnaer.

MAASTRICHT/GELEEN - Bij de
provincie leven nog altijd zorgen
over de verhoudingen tussen Sit-
tard en Geleen. De aanwijzing in
1983 van beide gemeenten tot zoge-
heten 'dubbelsteden' heeft eigenlijk
niets opgeleverd. Sterker nog, de
onduidelijkheid over het leider-
schap in de Westelijke Mijnstreek is
er de oorzaak van dat de samenwer-
king zeker nog niet zo goed loopt
als de burgemeesters van beide ste-
den, J. Tonnaer en mr H.Lurvink,
vorige week in een interview met
het Limburgs Dagblad stelden.

Dienst Milieuhygiëne vertrekt uit Heerlen

Herindeling
De benaming 'dubbelstad' is gebo-
ren na de herindeling van beginja-
ren tachtig. Aanvankelijk stond in
het streekplan, dat toen in de maak
was, dat Sittard als centrumge-
meente zou worden aangemerkt.
Vermoedelijk om oppolitiek gebied
een compromis te bereiken, is die
voorkeurspositie van Sittard veran-
derd. Sittard en Geleen zouden
'complementair' zijn: elkaar moeten
aanvullen en niet bestrijden, zo was
de achterliggende gedachte.Inspecties VROM onder

één dak in Maastricht
In de notitie van GS wordt het uit-
gangspunt van de 'dubbelstad' net
niet verlaten. „Het college van B en
W van Geleen heeft met klem ver-
zocht de dubbelstad-aanwijzing niet
ter discussie te stellen," zo staat in
het stuk te lezen. Maar dan moeten
wel voorwaarden gesteld worden.
„Het lijkt beter de aanzetten tot sa-
menwerking tussen Sittard en Ge-

De 'gereserveerde' opstelling van
Gedeputeerde Staten blijkt uit een
interne notitie, die kort geleden is
gemaakt ter voorbereiding van het
nieuwe streekplan voor de Westelij-
ke Mijnstreek. Vooruitlopend daar-
op is met de burgemeesters en
wethouders van de zeven gemeen-
ten uit deze regio gesproken. Geble-
ken is dat slechts het gemeentebe-
stuur van Geleen vasthoudt aan de
kwalificatie 'dubbelstad' met Sit-
tard. De andere gemeenten in de
regio hebben gezegd dat de dubbel-

Frappant
Het is overigens wel frappant'; dat
bij de voorbereiding van het Streek-
plan Westelijke Mijnstreek weder-
om blijkt dat het Sittards stadsbe-
stuur in gesprekken met de provin-
cie opnieuw niet op dezelfde golf-
lengte als Geleen zit. In een hoorzit-
ting van de provincie 3iad
burgemeester Tonnaer zich destijds
laten verleiden om wat hardere-uit-
spraken te doen dan de bedoejing
was. De protesten van Sittard tegen
de benaming 'dubbelstad' (leesj" het
schrappen van Sittard als de leiden-
de gemeente in de Westelijke Ulijn-
streek) waren echter louter ;van
formele aard, zo was toen de over-
tuiging van burgemeester Lurvink.

DEN HAAG - De circa twintig medewerkers van de regionale
inspectie van de Milieuhygiëne in Heerlen zullen waarschijn-
lijk al binnen twee jaar naar Maastricht verhuizen. Zij komen
daar onder één dak te zitten met de medewerkers van deregio-
nale inspectie voor de Volkshuisvesting, eveneens onderdeel
van het ministerie van VROM. Als gevolg van het afstoten van
taken van het rijk naar de gemeenten (decentralisatie) zal het
aantal medewerkers van de Inspectie voor de Volkshuisves-
ting afnemen van 35 naar 15.

Laatstgenoemde zegt dat hij geen
woord terug wil nemen van \vaj hij
verleden week in het Limburgs
Dagblad over dit onderwerp | be-
weerd heeft. Toen het inter,
werd afgenomen, had hij al kei-nis
genomen van de startnotitie,* zei
Lurvink gisteren, maar hij zagdaar-
in geen strijdigheden met zijn lief-
desverklaring' aan Sittard,- j,De
complimentariteit is nog niet
doende tot zijn recht gekomen,'dat
klopt. Daar zijn we nu juist Tiog
hard mee bezig. Maar de ccmipli-
mentariteit wordt van belangd ge-
acht en blijft in het streekplan
gehandhaafd. In de gespreliken
waar ik bij ben geweest, is het'pn-
maat van een van beide plaatsen in
elk geval niet ter discussie gesneld.
Dat is in de uitwerking toch
geen punt van discussie meer."

In Limburg is nog geen inspectie
van de Ruimtelijke Ordening. De
inspectie in Eindhoven met twaalf
medewerkers doet het werkvoor de
drie zuidelijke provincies. Het is
echter de bedoeling dat de inspectie
voor de Ruimtelijke Ordening nu
toch een eigen vestiging in Maas-
trichtkrijgt. Over de manier waarop
wordt nog volop gesproken.

Het ministerie van VROM maakte
deze week bekend de regionale in-
specties voor de Volkshuisvesting
en van Milieuhygiëne en Ruimtelij-
ke Ordening in één vestiging onder
te gaan brengen. Voor Limburg
wordt dat Maastricht. Op die ma-
Jiier hoeven de 'klanten' (het pu-
bliek) nog maar op één plek aan teJdoppen en niet meer op verschil-
lende plaatsen. De samenwerking
tussen de verschillende inspecties
kan zo ook verder worden verbe-terd.

De drie inspecties van het ministe-
rie van VROM komen samen in één
gebouw in Maastricht te zitten. Mo-
menteel wordt bestudeerd of het
huidige onderkomen van de inspec-
tie voor de Volkshuisvesting daar-
voor groot genoeg is of datnaar een
ander gebouw zal moeten worden
uitgeweken.

Geconfronteerd met zinsnedeS in
de startnotitie waaruit wat Sitjard
betrof toch iets anders viel op te
maken, zei Lurvink dat hij deze-piet
in de startnotitie van GS had terug-
gevonden. „De liefde tussen Geleen
en Sittard is prima. Daar blijf ik
bij."

Automatisering
hypotheken bij
ABP nu in orde

Afnemen
Volgens de Hoofdingenieur Direc-
teur voor de Volkshuisvesting
(HID) in Limburg, A.J. Bedaux zal
het aantal medewerkers van zijn
dienst in ieder geval afnemen van
35 naar 15. De gemeenten nemen
namelijk met ingang van 1993 vrij-
wel het gehele uitvoerende werk
van de inspectie voor de Volkshuis-
vesting over.
De streekgewesten (intergemeente-
lijke samenwerkingsverbanden)
hebben al toegezegd veertien van
de twintig wegvallende arbeids-
plaatsen over te willen nemen.

Dieven rijden
'collega' omver

Van onze correspondente

OVERPELT - Tijdens een
nachtelijke inbraak bij een doe-
het-zelf-zaak in Overpelt (B.)
hebben drie inbrekers bij een
voortijdige vlucht een mede-
inbreker omver gereden.

De vier mannen hadden hun
vrachtwagen met Nederlandse
kentekenplaat bijna volgeladen
:oen het alarm afging. Het vier-
tal koos in paniek het hazepad
"naar de chauffeur reed daarbij
-egen een van de vier mannen
ian. Hij werd ter plaatse ach-
tergelaten.

poen de politie arriveerde trof-
fen zij de dief aan die met
spoed voor een operatie naar
iet ziekenhuis in Neerpelt
noest worden overgebracht.

Vervolg van pag. 7
" Eenfraai beeld van het natuurgebied Graetheide. Archieffoto: peter ROOZEN

ging de indruk gekregen, dat de
betrokken overheden bereid zijn te-
gemoet te komen aan de wensen
van DSM ten aanzien van de milieu-
zones rond de huidige lokaties.Inwaartse zonering

blijft gehandhaafd

Op huidig DSM-complex in Geleen

De overige zes medewerkers heb-
ben nog tot medio 1994 werk aan
het afhandelen van oude taken, zegt
Bedaux. Daarna vallen die arbeids-
plaatsen weg. Ook een aantal ande-
re medewerkers zal echter waar-
schijnlijk moeten verdwijnen
omdat het werk van de inspectie
voor de Volkshuisvesting inhoude-
lijk zal veranderen. Hetkrijgt onder
andere een meer bestuurlijk karak-
ter, terwijl het accent ook meer
komt te liggen op het ('oude') in-
spectiewerk.

Zorgen om otter
- In Hotel Wilhelmina in

wordt woensdag 8 april vanaf
«0 uur een informatieavond gehou-
den over de overlevingskans voor
°tters in deze provincie.

GELEEN - DSM beloofde bij de
vaststelling van de integrale zone-
ring in 1987 waar mogelijk voorzie-
ningen te zullen treffen ter vermin-
dering van de geluidoverlast. Ook
beloofde het de meest hinderlijke
installaties en nieuwe belastende
activiteiten zoveel mogelijk op het
binnenste deel van het bedrijfscom-
plex te zullen concentreren.

Woonkern
Bij de ontwikkelingvan Graetheide
zal echter geen sprake zijn van een
bestaande situatie maar van een
nieuwe. Doorgaans heeft bij nieuwe
ontwikkelingen de streefwaarde
meer gewicht dan in bestaande si-
tuaties, waar veelal een gedoogsi-
tuatie bestaat.

ken vertegenwoordiger van deRichting Otterstation Nederland
P°udt een voordracht over de otteri Nederland en omringende lan-den.

Bedaux verwacht dat een aantal
medewerkers 'kwalitatief niet goed
is uitgerust voor de nieuwe taken
en dus ook ander werk zal moeten
zoeken. Volgens de HID in Lim-
burg zal echter worden getracht
gedwongen ontslagen te voorko-
men.

Dat principe van 'inwaarts zoneren'
blijft onverkort gehandhaafd. Maar
om dit proces optimaal gestalte te
kunnen geven, moet volgens DSM
de geluidcontour om het bedrijf
niet verkleind worden. Het is steeds
de bedoeling geweest dat dit zou
gebeuren door vermindering van de
geluidoverlast en de verplaatsing
van lawaaiige installaties naar het
binnenterrein, zodat ook de ge-
bruiksmogelijkheden voor grond

direct buiten het hekwerk wat rui-
mer worden.
Voor een optimaler gebruik van de
huidige lokaties Noord en Zuid
moet volgens DSM in het ruimte-
lijk-ordeningsbeleid ook niet langer
rekening gehouden worden met de
streefwaarde voor veiligheid. Dat
komt neer op een verruiming van
de risico-contour. Bij devaststelling
hiervan in 1987 werd geen rekening
gehouden met toekomstige ontwik-
kelingen van DSM.

Ook de omliggende gemeenten heb-
ben direct te maken met de zones
van de grens- en streefwaarden voor
geluid en veiligheid.

Zo is ver- en nieuwbouw binnen de
grenswaarde-contouren taboe en
mag binnen de contouren van de
streefwaarden enkel onder bepaal-
de voorwaarden gebouwd worden.

De provincie heeft tijdens voorge-
sprekken over de streekplanwijzi-

Toch wil DSM ook bij Graetheide
liefst enkel praten over grenswaar-
den voor geluid en veiligheid. De
zones hiervan zouden op de grens
van de omliggende woonkern
Graetheide moeten komen te lig-
gen, omdat het gebied anders niet
als bedrijfsterrein rendabel te ma-
ken is, zo redeneert DSM.

Van onze Haagseredacteur
DEN HAAG - Volgens de Alge-
mene Rekenkamer zijn de pro-
blemen bij de ontwikkeling van
een geautomatiseerd systeem bij
de Bedrijfseenheid Hypotheken
(Hypos) van het ABP verkjd£n
tijd. Begin 1991 werden de spaar-
hypotheken in het systeem opge-
nomen, „waarmee de ontwikke-ling is voltooid", schrijft de
Rekenkamer in haar verslèg
1991.

Twee jaar geleden nog uitte de
Rekenkamer forse kritiek op het
automatiseringsproject. Als. ge-
volg van organisatorisch falen en
technische gebreken zou Hypos
veel later dan gepland gereed k})-
men en daardoor ook veel jneer
hebben gekost dan de bedoeling
was. Inmiddels zijn echter dui-
delijke verbeteringen opgetre-
den en is de ontwikkeling vsn
het systeem voltooid, aldus de
Rekenkamer.
De Rekenkamer uit in het ver-
slag 1991 wel kritiek op de ge-
brekkige coördinatie tussen hfet
ministerie van Economische Zb-
ken en de Regionale Ontwikke-
lingsmaatschappijen (in Liih-
burg het LIOF) bij het aantrek-
ken van buitenlandse bedrijv^i.
Het ministerie streeft er sinés
eind 1990 naar zelf voor de wer-
ving in het buitenland te zorge^i.
De ontwikkelingsmaatschap-
pijen zouden zich vooral binnende eigen regio op reeds gevestig-
de buitenlandse bedrijven of in-
ternationaal opererende Neder-landse ondernemingen moeten
richten. Volgens deRekenkamerblijven enkele ontwikkelings-
maatschappijen zich echter óp
werving in het buitenland rich-ten - ook het LIOF doet dat - en
is de coördinatie verre van opti-
maal.

Concurrentie kraakt
Limburgse modems
HERKENBOSCH- Leverancier
van computermodems Bausch
Datacom in Herkenbosch heeft
gisteren voor de rechter in Dor-
drecht een conflict uitgevochten
met concurrent Micro Technolo-
gy uit Papendrecht. Dat laatste
bedrijf heeft een zelf geschreven
rapport onder de klanten van
Bausch verspreid, waarin de
computermodems van het Lim-
burgse bedrijf werden afge-
kraakt.
In een kort geding is gisteren
volgens Bausch-directeur Roy
Smith door de rechter bepaald
dat Micro Technology moet op-
houden met het verspreiden van

het gewraakte rapport. Volgens
Smith heeft zijn bedrijf al min-
stens 15.000 gulden schade gele-
den door de aantijgingen van de
concurrent. Potentieel belangrij-
ke klanten verloren oppeens hun
belangstelling voor de apparaten
van Bausch. Het ging om leve-
ringen van vele duizenden mo-
dems. Dat zijn apparaten waar-
mee computers via de telefoon
gegevens kunnen uitwisselen.

Smith erkent dat zijn modems
door de snel opeenvolgende
technische ontwikkelingen nu
niet voldoen aan de nieuwste ei-
sen van Kema-keur, „maar daar
wordt aan gewerkt".

Zeven heftruck
naar bierbrouwer
VALKENBURG - Bierbrouwerij
Martens in Boeholt (B.) heeft voor-
lopig geen problemen meer met in-
tern transport. Mechanisatiebecirijf
Frissen bv in Valkenburg levende
gisteren zeven heftrucks aai:
brouwer, als onderdeel van cci
tale bestelling van negen stuks. Het
is een van de grootste ordert-
Frissen de afgelopen jaren in
wacht sleepte.

(ADVERTENTIE)
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Voor het algemene weerbericht van het KNMI belt u
voortaan 06-8003. Het tarief is circa I
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Nota GS over streekplan spreekt Tonnaer en Lurvink tegen

'Dubbelstad' Sittard/Geleen
werpt nog geen vruchten af

Ook opheffing van het vak algemene muziekdidactiek

Muziekconservatorium
moet docenten ontslaan

LimburgLimburgs dagblad
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Studielast in hbo
loont sterk uiteen

DEN HAAG - De tijd die stu-
denten in het hoger beroepson-
derwijs (hbo) aan hun studie
besteden, blijkt per opleiding
sterk te verschillen. Zo studeren
studenten modevormgeving
soms 60 uur per week, terwijl
esn hbo-studie personeelwerk de
studenten doorgaans niet meer
dan 30 uur per week kost. Vrij-
wel alle hogescholen gaan uit
van 42 weken van 40 uur per
jaar, maar in de praktijk halen de
meeste studenten dat niet. Het
aantal studieweken varieert van
30 tot 42 per jaar.
Dat blijkt uit een onderzoek van
de Inspectie hoger onderwijs
naar de zogenoemde studielast
in het hoger beroepsonderwijs,
dst minister Ritzen (Onderwijs)
gisteren naar de Tweede Kamer
hééft gestuurd. De inspectie
deed bij 75 opleidingen aan 45
hogescholen onderzoek naar de
hoogte en de spreiding van de
studielast.

De inspectie pleit er in het rap-
port voor dat hogescholen meer
aandacht besteden aan de stu-
dielast die zij studenten opleg-
gen. Nu heeft dat meer weg van
'natte-vinger-werk', aldus de in-
spectie. Meestal maken de hoge-
scholen de rekensom dat een
student voor elk college-uur nog
eens anderhalf of twee uur voor-
bereidingstijd heeft, maar er is
zelden iemand die kijkt of die
som wel klopt.
De inspectie vindt dat de hoge-
scholen vooraf moeten nagaan of
die berekende studielast reëel is.
Daarbij moeten ze een netto-stu-
dielast vaststellen, duszonder de
academische kwartiertjes en kof-
fiepauzes.
In tegenstelling tot de inspectie
blijken hbo-studenten over het
algemeen tevreden over de ver-
deling van de studielast over een
studiejaar en over de hele studie.
Het tweede studiejaar vinden ze
meestal het zwaarst.

Vrouw ontving
wachtgeld van

verzonnen
ambtenaren

DEN HAAG - De rijksrecherche
heeft een 30-jarige ambtenaar
van het ministerie van Binnen-
landse Zaken aangehouden op
verdenking van fraude met
wachtgelden. De schade wordt
geschat op ongeveer 600.000 gul-
den. Justitie heeft een kortgele-
den aangeschafte sportwagen
val. "de vrouw in beslag geno-
men."
De vrouw werkte op een afde-

ling van Binnenlandse Zaken in
Zoetermeer waar uitkeringen
voor ambtenaren met wachtgeld
worden geregeld. Een jaar lang
voorzag zij zelf verzonnen top-
ambtenaren en burgemeesters
van een behoorlijk wachtgeld.
De uitkeringen kwamen vervol-
gens op de bankrekening van de
vrouw en twee vrienden terecht.
Twee medeverdachten zijn in
Spijkenisse aangehouden.
Over de uitkeringsgevallen van
de vrouw kwamen nooit dossiers
binnen. Daarom kwamen de ac-
countants van de afdeling uitke-
ringen wachtgelden/pensioenen
pas na een jaarachter de fraude.
Alle dossiers die de vrouw be-
handelde, worden onderzocht.
De vrouw is voorgeleid aan de
officier van justitie.

O Esther van Dapperen.

Miss Limburg
tevreden

LANDGRAAF - „Ik heb gedaan
wat ik kon, dus ik ben tevreden.
Ik gun het Vivian van harte dat
ze naar Thailand mag, want zij
zal Nederland goed vertegen-
woordigen tijdens de internatio-
nale Miss Universe-verkiezing,"
Zo reageert de 19-jarige Miss
Limburg, Esther van Dapperen
uit Landgraaf, op de uitkomst
van de Nederlandse Miss-verkie-
zing. Zij streed maandagavond
samen met elf andere Missen om
deze titel die uiteindelijk door de
Noord-Brabantse Vivian Jansen
in de wacht werd gesleept.

„Mijn droom om fotomodel te
worden is zeker nog niet voorbij.
Ik hoop binnenkort leuke op-
drachten voor modellenwerk te
krijgen," lacht Esther. Vandaag
gaat ze in elk geval weer aan het
werk als datatypiste.

Verkeerstechnisch nog onmogelijk
Geen voorrang voor
fietsers van rechts

DÊN HAAG - Het zit er voorlo-
pig niet in dat fietsers van rechts
voorrang krijgen op het autover-
keer. Dit is gisteren in de Twee-
de Kamer gebleken tijdens een
overleg met minister Maij-Weg-
gen van verkeer en waterstaat
over het Masterplan Fiets, een
notitie die het gebruik van de
fi^ts wil stimuleren.

Wel houdt Maij dit punt wel de-
gelijk in het oog, maar komt niet
eerder met een voorstel hierover
als het verkeerstechnisch en in
EG-verband werkelijk kan. Maijwees op de gevaren die aan het
vqorrang geven aan een fietser
kleven. Als die de voorrang

neemt en een automobilist zou
toch doorrijden kan er al snel
sprake zijn van een dodelijk on-
geval, aldus de minister, die
daarom in deze discussie op te-
rughoudendheid aandrong.

Zij reageerde hiermee op sugges-
ties van diverse fracties (CDA,
WD) om fietsers die van rechts
komen voorrang te laten krijgen.
Maij heeft eerder al negatief ge-
reageerd op dit plan, ooit gelan-
ceerd door de voorzitter van de
Raad voor de Verkeersveilig-
heid, Van Vollenhoven.

De Kamer toonde zich overwe-
gend positief over Maij's notitie.

Het parlement ging uitvoerig in
op de fietsendiefstallen. Per jaar
worden in Nederland 900.000
fietsen ontvreemd. Hoewel de
actie, waarbij het huisnummer
en de postcode in de fiets wer-
den gegraveerd, door de hoge
kosten is geflopt, leggen we ons
er niet bij neer, aldus Maij. Nu
zal worden getracht in een mid-
delgrote stad proefprojecten op
te zetten om fietsendiefstallen te-
rug te dringen. Zij wees erop dat
het geen onwil maar onderbe-
manning van het justitieel appa-
raat is die het moeilijk maakt
fietsendieven adequaat tevervol-
gen.
In het kader van de proefprojec-
ten wordt ook gewerktaan beter
beveiligde fietsenstallingen.
Maar aangezien daarbij perso-
neel gemoeid is kan de stalling -vooral als die dag en nacht open
moet blijven - een erg dure zaak
worden.
Maij wil ook een campagne be-
ginnen om meer mensen op de
fiets te krijgen onder het motto:
alleen slome mensen kruipen
achter het stuur.

PvdA hekelt optreden grootste oppositiepartij

Simons haalt hard
uit naar de VVD

4

DÈN HAAG - De huidige kos-
tefc- en financieringsproblemen
in; de gezondheidszorg zijn het
gevolg van besluiten die door
toenmalige WD-staatssecretaris
Dees (volksgezondheid) zijn ge-
nomen. Dit heeft staatssecretaris
Sifnons (PvdA, volksgezond-
heid) gisteren tijdens een kamer-
debat over de volksgezondheid
gezegd.
De bewindsman reageerde daar-
mee op verwijten van Dees dat
hij eerder dit jaar ten onrechte
premieverlagingen van 15 tot 30
pipcent had beloofd op basis van
dalende kosten in de gezond-
heidszorg. Volgens Dees heeft
Simons daarmee verwachtingen
gewekt die niet waar te maken
ziin.
„Daarmee is uw geloofwaardig-
heid ernstig geschaad", stelde de
liberaal in het debat. Eerdere uit-
spraken dat Simons daaruit poli-

tieke consequenties moest trek-
ken, herhaalde Dees echter in de
Kamer niet.

Het VVD-kamerlid kreeg ook
vanuit PvdA-hoek de wind van
voren. PvdA-fractieleider Wölt-
gens noemde het 'ongehoord'
dat de voormalige staatssecreta-
ris Simons indirect had opgeroe-
pen maar op te stappen, terwijl
hij zelf politiek verantwoordelijk
was voor de nu optredende kos-
tenexplosie in de gezondheids-
zorg.
PvdA-kamerlid Melkert noemde
het 'ronduit stuitend' dat de
WD'er zijn verantwoordelijk-
heid voor kostenbeheersing in
de zorg trachtte te ontlopen.
„Meneer Dees, het gaat om mil-
jarden aan naijl-effecten van be-
sluiten die onder uw betreurde
bewind zijn genomen", sneerde
de sociaal-democraat.

In een reactie wees Dees erop
dat zijn beleid steeds door kabi-
net en Kamer is goedgekeurd.
Bezuinigingen werden zelfs zo
goed gehaald dat in 1989 door Fi-
nanciën een extra bedrag van
270 miljoen gulden voor de zorg
werd vrijgegeven. Overigens er-
kende Dees wel dat er later fi-
nancieringsproblemen in de
gezondheidszorg zijn ontstaan
'maar dat is wat anders.
Het debatover kostenbeheersing
werd gehouden naar aanleiding
van uitgelekte gegevens van een
onderzoek naar de kostenont-
wikkelingin de gezondheidszorg
'en de reactie van Simons daarop.
De staatssecretaris gaf aan dat
hij, nadat hem was gebleken dat
er gegevens waren uitgelekt, te-
rughoudend had gereageerd zon-
der een definitief oordeel te vel-
len. Over de reactie was ook
vooraf kontakt geweest met de
organisatie van particuliere ver-
zekeraars KLOZ, aldus Simons.
Die organisatie reageerde maan-
dagavond woedend op Simons'
stellingname.

De staatssecretaris weigerde nu
al toe te geven dat zijn eerdere
uitspraken dat premies wel met
15 tot 30 procent omlaagkonden,
door het onderzoek niet bewaar-
heid worden.

(ADVERTENTIE)
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Complete processtukken niet tijdig ontvangen

Rechtbank Roermond
schort weer zitting op

Van onze verslaggeefster

ROERMOND - Het niet tijdig ont-
vangen van alle processtukken
heeft er toe geleid dat de raadslie-
den van vier Venlonaren gisteren
met succes pleitten voor het ten de-
le opschorten van de zitting van de
meervoudige kamer in Roermond.
Het viertal, dat vaak ginnegappend
op de verdachtenbankje zat, was
poging tot doodslag ten laste gelegd
op Heinz Janssen uit Arcen. De
man zou in de woning van een ver-
dachte op woensdag 15 januari 1992
dusdanig zijn mishandeld dat hij
twee dagen later in het ziekenhuis
van Venlo bezweek aan de verwon-
dingen. De zaak tegen het viertal,
een vader en zijn zoon en een oom
en zijn neef, wordt op dinsdag 21
april om 14 uur voortgezet met de
eis van de officier van justitie me-
vrouw Van Hilten en de pleitnota's
van de advocaten. In die tussentijd

zal de rechter-commissaris op ver-
zoek van twee advocaten twee ge-
tuigen weer laten horen.

De raadslieden hadden er proble-
men mee dat ze zo lang moesten
wachten op de complete proces-
stukken. Bovendien bleek de map
te zijn aangevuld met meer verkla-
ringen dan het aantal waarop was
gerekend. Reden genoeg om in eer-
ste instantie schorsing van de hele
zitting te vragen maar na beraad
van de rechtbank akkoord te gaan
met het behandelen van de stuk-
ken. Een defect kopieerapparaat en
ziek personeel zou de verwerking
van de processtukken hebben ver-
traagd.

Janssen ging die bewuste dag naar
de woning van verdachte Willy M.
in Venlo omdat hij, zo bleek uit ge-
tuigenverklaringen, daar een vuur-
wapen kon kopen. Hij kwam in
contact met M. door T., een van de

twee getuigen die binnenkort door
de rechter-commissaris weer wordt
gehoord. Eenmaal in de woning
vonden de daar aanwezige M., zijn
neef John M. en vader Sjeng en
zoon Br R. het maar niets dat Jans-
sen met een wapen in het rond
zwaaide. De politie werd die mid-
dag zelfs vanuit het Trefcentrum
door twee verdachten geattendeerd
op de aanwezigheid van Janssen in
de woning van M. met vuurwapen.

Neef John en zoon Bèr tolereerden
het optreden van Janssen niet lan-
ger meer en sommeerden hem te
gaan. Toen Janssen aangaf dat hij
daarmee wilde wachten totdat T.
weer terug was, nam het tweetal
maatregelen. Het nam Janssen het
vuurwapen af. Toen hij even later
reageerde door een mes tevoor-
schijn te halen werd hij vastgegre-
pen door Bèr en John. Volgens
getuigen werd hij geschopt en ge-
slagen. Ook de vader en de oom

zouden daaraan meegewerkt heb-
ben. Op eigen kracht is Janssen la-
ter weer op de stoel in de woonka- J
mer geklommen. Toen de door T. II
inmiddels gealarmeerde politic i
kwam, verliet Janssen het pand en I
werd thuis afgezet. Hij werd later j
op de stoep aangetroffen en met
spoed naar het ziekenhuis gebracht
waar hij twee dagen later overleed. J
Veel waarde hechtten de raadslie- |
den aan het horen van getuige S. ZÜ j
was op de middag dat Janssen mis- I
handeld werd in de woning aanwe- |
zig en kon horen wat gebeurde. Zij
verklaarde dat John M. en Bèr R. I
Janssen geschopt en geslagen heb- I
ben. Janssen deed niets terug. Hij ]
zou volgens S. vijf maal met zijn j
hoofd op de grond zijn terechtgeko- I
men en naar de woonkamer zijn I
gesleurd. Ze heeft gezien dat bloed
uit zijn neus kwam, dat zij lip ge- >j
zwollen was en ze hoorde hem kla- Jgen over hoofdpijn. „Ik hoorde ]
vader Sjeng zeggen dat 'die aan het 1
kapot gaan is', waarop John zei 'laat j
hem maar kapot gaan'", aldus S.
In een latere verklaringen heeft Jzoon Bèr er nog aan toegevoegd dat j
zijn vader Janssen met een bierfles j
heeft geraakt. Vader Sjeng bleef dit
ontkennen. „Ik heb John en Bér ge- I
zegd dat ze moesten ophouden met
het slaan en schoppen. Ze zouden I
er alleen maar problemen mee krij- Jgen. Ik heb niet gevochten. Ik heb j
alleen een tik uitgedeeld", verdedig- I
de Sjeng zich. Huiseigenaar Willy I
M. probeerde zijn aandeel in de I
zaak te beperken door te verklaren
dat hij Janssen alleen maar ge- I
schopt had omdat hij in de weg lag.
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Den Bosch. Daar heeft PTT een
filiaal gevestigd in een bloemen-
zaak, waar op het moment van
de overval de beheerster en twee
medewerksters aanwezig waren.
De twee Heerlenaren dwongen
de vrouwen op de grond te gaan
liggen en gingen vervolgens aan
de haal met een bedrag van
17.500 gulden. Uit een brief van
de beheerster las officier van jus-
titie mr Verbaas gisteren voor,
dat de twee personeelsleden na
het gebeurde lange tijd met ziek-
teverlof zijn geweest en één van
hen inmiddels ontslag heeft ge-
nomen omdat zij niet meer in de
zaak durft te komen. Verdeelde meningen

nachtclubeigenaren

cier mrVerbaas de manier waar-
op de twee mannen hun misdrij-
ven hebben voorbereid en uitge-
voerd: 'koelbloedig, professio-
neel keihard. Nog tijdens de
terechtzitting hielden zij vol het
allemaal te hebben gezien als
'een spelletje. Het had toch voor
iedereen duidelijk moeten zijn
dat het wapen waarmee was ge-
dreigd slechts een 'neppistool'
was geweest... President mr J.
Seelen en officier Verbaas rea-
geerden berispend. 'De slachtof-
fers kregen toch maar de schrik
van hun leven. Voor hun was het
bittere ernst', hielden zh' de ver-
dachten voor. Geconfronteerd
met de ernstige littekens die zij
vooral in Empel hebben achter-
gelaten, bogen beiden tenslotte
schuldbewust het hoofd.

zijn gelegenheid vinden echter
nooit striptease-shows plaats.

H. Otten van de Peppermill
vindt dat iedereen zelf moetkun-

shows moet vrijgeven. Maar be-
langrijk is wel dat het publiek
meerderjarig is." Raeven vindt
het een overdreven discussie, die
is uitgelokt op de tv. In de Mio-
bar hebben regelmatig strip-
shows plaatsgevonden.

Op de dagvaarding tegen H.
prijkte nog een derde feit, waar-
voor medeverdachte B. inmid-
dels een gevangenisstraf van
vijftien maanden heeft opgelo-
pen. Op 8 februari van vorig jaar
zette het tweetal in Wijlre de
daar wonende stiefvader van B.
letterlijk het mes op de keel en
dwongen hem enkele honderden
guldens af te geven. Niet tevre-
den met dat bedrag reden zij ver-
volgens met de man naar een
vakantiecentrum in Valkenburg
waarvan hij de beheerder is.
Daar moest hij voor hen geld uit
de kluis halen.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Beidenslecht bij kas, besloten deHeerlenaren H.H. (29) enJ-B. (25) begin vorig jaarhun slag te slaan in het
Postagentschap aan deSchelsberg. leder van hennam daarbij een rol voorzijn rekening, nu eens niet
die van overvaller en uit-kijk, maar van overvaller enklant. Terwijl H. beleefd
om een postzegel van 75
cent vroeg, drong B. gemas-
kerd en gewapend naar bin-nen om de klant onderschot te nemen en van de
kantoorhouder geld te ei-sen. Deze criminele eenac-ter leverde het tweetal 9500
gulden op, maar eveneens,
op langere termijn, een uit-
nodiging van de officier van
Justitie.

Gisteren hadden beide mannen
zich voor de rechtbank in Maas-
tricht te verantwoorden zowelvoor de afpersing op de Schels-
berg als voor een overval op het
Postagentschap in Empel bh In haar requisitoir hekelde offi-

Ernstig
De officier achtte de feiten der-
mate ernstig dat zij tegen beiden
een gevangenisstraf van driejaar
en zes maanden eiste. Alhoewel
B. reeds voor de afpersing in
Wijlre is gestraft, wilde zij hem
toch op één lijn plaatsen met H.
vanwege eerder gepleegde be-
dreiging met geweld. Verdachtes
raadsman mr Keulers tekende
hiertegen bezwaar aan. De recht-
bank doet dinsdag 14 april uit-
spraak.

HEERLEN - De Heerlense
nachtclubeigenaren zijn ver-
deeld. „Het is de verantwoorde-
lijkheid van de burgemeester om
te bepalen wat wel en wat niet
kan. Wanneer iets vulgair is, dan
kan hij dat verbieden", zegt C.
van Tilburg van de Diligence. In

„Ik ben het niet helemaal oneens
met de burgemeester", zo rea-
geert J. Raeven van de Miobar,
„maar je moet het niet zwart-wit
bekijken. Er zijn gewoon bepaal-
de acts waarbij contact tussen
publiek en artiesten belangrijk
is. Ik vind datjein nachtclubs de

Limburgs weerhoekje
richt en daardoor ontbreekt het
onomstotelijke bewijs dat hij
leed aan mesothelioom.

DOOR HAN BRINKMAN

De gemiddelde etmaaltemperatuur wordt samengesteld uit de som
van alle maxima en minima en wordt daarna gedeeld door het aantal,
dagen van de maand. Wat voor een maand als 'normaal' geldt, word^opgemaakt uit gegevens van de laatste 30 jaar. Op deze wijze kon
worden vastgesteld dat maart 1992 aan de zachtekant is geweest.Het
.waren niet zozeer de hoge maxima - deze kwamen in zeer beperkte
mate voor - maar eerder de bepaald niet koude nachten die het eU
maalgemiddeldevoor deze maand hebben gebracht op 7,3°, tegen s,ó°
normaal.

In hoger beroep mogelijk kans op smartegeld

Limburgs asbestproces
tamelijk uitzonderlijk

aansprakelijk te stellen, als er
het vermoeden is dat de (dodelij-
ke) ziekte is opgelopen op de
werkplek. Maar het bewijs er-
voor leveren, is vers twee.

circa de helft van de proceskos-
ten bijdragen.

Ook al heeft mr De Wit voor de
drie Overijsselse weduwen een
financiële vergoeding kunnenre-
gelen, juridisch gezien staat
daarmee nietvast dat de werkge-
ver ook schuld bekent.

" Mr J. de Wit, advocaat van
de Eternit-weduwen in Goor en
raadslid voor de Socialistiese
Partij in Heerlen.

Archieffoto: DRIES LINSSEN

door Bob van der Moolen

Maart 1992: zacht,
nat en vrij somber

Bewijslast
Mr De Wit erkent dat dit een
zwakker gegeven is in de hoger
beroepszaak van de familie Wid-
dershoven tegen DSM, een zaak
die momenteel bij de rechtbank
in Maastricht schriftelijk wordt
gevoerd. Daartegenover staan di-
verse sterke punten, zoals het
feit dat Widdershoven zelf nog
de procedure gestart is. Maar De
Wit wijst ook op een arrest van
de Hoge Raad uit 1990, eveneens
over een claim tegen een asbest-
verwerkend bedrijf (Nefabas).
Uit deze uitspraak blijkt - vrij
vertaald - dat grote, multinatio-
nale bedrijven een zwaardere
bewijslast hebben dan de kleine
ondernemer. Een groot concern
(zoals DSM - HB) heeft immers
de mogelijkheid om zich ook
buiten Nederland te oriënteren
over de beste arbeidsomstandig-
heden.

HEERLEN - Wie is er niet meerDang yoor asbestvezels? Nadat
**n Limburgse weduwe als eenan de eersten in Nederlandstappen zette om in een rechts-zaak een werkgever aansprake-

Jk te stellen voor de dood van"aar man, ljjkt het wel alsof eengolf van publiciteit over asbestn de schadelijke gevolgenervan
*? ontstaan. Kort geleden troffenjirie weduwen in het oosten van

* land een schikking met de
werkgever van hun overleden. i^Senoten: ze krijgen gemid-
eld 15.000 gulden, op voorwaar-e dat de procedure bij de reeh-or werd stopgezet.

smartegeld zou toekennen, was
immers zo goed als uitgesloten.
Vandaar dat de weduwen in-
stemden met het verzoek van
Eternit, eind 1991, om te praten
over een regeling waarbij de
claim om smartegeld zou verval-
len.

De lentemaand maart staat bekend als een wisselvallige maand en-
ook maart 1992 maakte daar nu geen uitzondering op. Met tempera-
turen die goed zijn voor de maand mei maakte maart een veelbelo-
vende start, maar naarmate de maand vorderde bleefvan het aanvan-
kelijke lentegevoel maar bitter weinig over. Normaliter wordt het.
gaandeweg telkens wat warmer, maar nu werden de hoogste tempe-1
raturen in het begin van de maand bereikt, terwijl de laagste tempe'
ratuur overdag tegen het eind van de maand werd genoteerd. Zelfs
een zogenaamde 'warme' dag(boven de 20°) en dat is voor eind maart
beslist geen uitzondering, werd bij lange na niet gehaald.

Volgens De Wit heeft deweduwe
Widdershoven daardoor (nog al-
tijd) kans om smartegeld te krij-
gen en mag het Limburgse as-
bestproces als een tamelijk
unieke zaak worden beschouwd.
„In Nederland kan de rechter
geen smartegeld toekennen aan
nabestaanden, tenzij de procedu-
re door het slachtoffer zelf is ge-
start."

Verschillen
De Heerlense advocaat De Wit
heeft de procedure tegen DSM
nauwgezet gevolgd, toen hij de
belangen van de drie weduwen
in Goor verdedigde. Hoe sterk
de overeenkomsten tussen beide
zaken ook zijn, volgens De Wit
zijn er ook wezenlijke verschil-
len. Eén van de belangrijkste is
dat J. Widdershoven zelf, vanaf
zijn sterfbed, de procedure tegen
DSM in gang zette. De weduwen
in Goor schakelden de rechter
in, toen hun mannen al overle-
den waren.

e j?Cnrik voor asbest - beter ge-, egd voor het inademen van as-. - zit er goed in. In
et buitenland, met name in de
,e,!enigde Staten, worden echter

langer 'asbestprocessen' ge-
werd, weet mr Jan de Wit uit
:?eerlen. Hij is advocaat van de
Spff vrouwen ln Goor (Overijs-
g l'' die de asbestproducent
dn nit de scnuld gaven voor de
°od van hun mannen.

Etmaaltemperatuur

De Hoge Raad wees onder meer
op de rechtspraak in Engeland
en de Verenigde Staten, waar in
dergelijke asbestzaken ook de
schuld van de werkgever moet
worden bewezen. Maar er wordt
meteen aan toegevoegd dat het
algemeen bekend is dat om-
streeks 1960 elk werkgever van
formaat had moeten weten dat er
aanzienlijke risico's op asbestose
waren. In die landen worden al
lang hoge schadevergoedingen
uitgekeerd aan lijders van asbes-
tose (longkanker door asbest),
een ziektebeeld dat al sinds 1900
bekend is en sinds 1930 als be-
roepsziekte in Europa.

Gelijkenis
De zaak tegen Eternit vertoont
grote gelijkenis met een proce-
dure die de weduwe M. Wid-
dershoven in Limburg voert
tegen DSM. Haar echtgenoot -
die bij het chemieconcern met
asbest als isolatiemateriaal werk-
te - overleed in 1987 aan meso-
thelioom, longvlieskanker. Aan-
vankelijk leek het erop dat DSM
het moeilijk zou krijgen in deze
langslepende kwestie. Op last
van de kantonrechter in Sittard
werd een onafhankelijk team
van deskundigen ingesteld, dat
antwoord moest geven op een
aantal vragen. Daarbij ging het
er om erachter te komen ofDSM
tijdig op de hoogte was - of had
kunnen zijn - van de gevaren
van het werken met asbest.

Toch eiste De Wit tegen Eternit
niet alleen een materiële schade-
vergoedingen (ter compensatie
van de inkomensachteruitgang
van de drie weduwen), maar ook
smartegeld. Van de 100.000 gul-
den die de vrouwen eisten, was
75.000 gulden opgebouwd uit
smartegeld.

De deskundigen, onder wie een
longarts en een pathaloog-ana-
toom, konden echter niet met
absolute zekerheid zeggen dat
Widdershoven aan mesothe-
lioom was overleden. En daar-
mee was de familie terug bij af.
DSM hoefde de weduwe niets te
betalen; het bedrijf moest alleen

. ® Socialistiese Partij steundevrouwen in het voeren van
v 2e rechtszaak; de partij waar-or De Wit in Heerlen gemeen-
teraadslid is. Hij heeft zich de
in^H Jaren vooral verdiept
„ vraag in hoeverre werk-
je Vers aansprakelijk gesteld

o~nnen0 ~nnen worden voor de arbeids-
omstandigheden op het werk.et is logisch om een werkgever

Het is bevreemdend dat in Ne-
derland een asbestproces tot de
uitzonderingen behoort. Mr De
Wit vermoedt daarom dat er wel
meer schikkingen zijn getroffen
zoals tussen (bijvoorbeeld) Eter-
nit en zijn cliënten, maar die niet
bekend zijn gemaakt. Hij sluit
echter niet uit dat er nu meer
claims tegen asbestverwerkende
bedrijven zullen volgen.

De Wit vindt de schikking die
Eternit trof (gemiddeld 15.000
gulden) daarom zo slecht nog
niet. De kans dat de rechter

Een ander wezenlijk verschil
tussen de Limburgse en de Ove-
rijsselse asbestzaak is echter ook
dat van de overleden Eternit-
werknemers sectierapporten in
de medische dossiers zaten. Bij
Widdershoven is geen sectie ver-

Hoger beroep
In de zaak van de Susterse we-
duwe loopt hoger beroep, nadat
de kantonrechter haar op 31 mei
1991 in het ongelijk stelde.
Mr De Wit vindt de uitslag van
het deskundigen-onderzoek be-
vreemdend. Hij begrijpt niet
waarom plotseling aan de doods-
oorzaak van Widdershoven ge-
twijfeld werd. „Mesothelioom
kan niet betwist- worden. De
ziekte ontstaat eigenlijk alleen
maar door asbest. Dat blijkt ook
uit de literatuur."

De warmste dag was 5 maart toen 17,4° als maximum werd afgelezen,,
de laagste temperatuur overdag werd bereikt op 28 maart toen hét
slechts 6,2° werd. De warmste nacht bracht 8.5° op de thermometer
op 30 maart, en de laagste temperatuur aan de grond bedroeg -1,3° op
de zevende. Tot vorst kwam het slechts op één dag en dat is vooj
maarterg weinig. Het was ook iets te nat, normaal is maart goed voor
55 mm, nu werd 65 mm opgevangen; elders in Nederland werd plaat-
selijk meer dan 100 mm gemeten.De zon liet het op acht dagen totaal
afweten, en omdat daar maar één volkomen heldere dag tegenover,
stond, werd het ook een vrij sombere maand. Sneeuw en hagelbuien'
vielen op negen dagen en gaven maart soms een winterse aanblik.

Euregionaal
overleg in

Hasselt Wanne zomer?
De bekende Duitse meteoroloog Wolfgang Roder, verbonden aan die.-
Freie Universitat Berlin, doet ook dit jaar weer van zich spreken.
Deze weerkundige heeft een grote faam opgebouwd omdat hij steed^in een vroeg stadium zijn visie geeft over de komende zomer.
Opnieuw, en dat al voor de vierde maal in successie, voorziet hij een
warme en droge zomer. Met name de vakantiemaanden zullen bij uijk,-;
stek in grote delen van Europa droog en warm worden. Hij baseeS^lzijn mening op tal van weerkundige gegevens in deze winter wellfiß
vergelijkbaar zijn met die uit het verleden. In zijn studie betrok _\Ü...-
-niet alleen alle relevante weersituaties maar combineerde deze mei- i
het atmosferisch effect van onder meer de vulkaanuitbarsting van d£Pinatubo op de Filipijnen.

In het kort komt zijn prognose op het volgende neer:
April: iets hogere temperaturen, met waarschijnlijk ook meer neef-
slag;
Mei: opnieuw wat hogere temperaturen, maar een betrouwbare neer-*'.
slagtendens was niet voorhanden;
Juni: thermisch gezien een normale maand, en ook voor deze maan*v
zijn geen betrouwbare neerslaggevens beschikbaar;
Juli: een warme maand met weinig neerslag;
augustus: iets minder overtuigend dan juli, maar deze maand ten^, '..
deert ook naar hogere maxima met weinig neerslag.

Tot slot is Wolfgang Roder de mening toegedaan dat de temperatu; .
ren in de hoogzomer vergelijkbaar zullen zijn met zomers van 1975.'
1976, 1982, 1983 en 1991. En nu maar afwachten en hopen dat het. ■(weer) uitkomt.

(ADVERTENTIE)
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?ASSELT - De Belgisch-Lim-
p," gse gedeputeerde Piet Schie-

i's en zijn collega Constant de
hehK Van Nederlands-Limburg
tw gisteren in Hasselt een
v Jfede overleg gevoerd over de
str van de economischeuctuur van beide provincies.

rriet epers en De Waal sPraken
iep* name over de Interreg-pro-
-1o ■ van de werkgroepen eco-
l9Q9ie (Jaarprogramma 1991 en
het "' technologie-overdracht en
h
l informatie-aanbod in beidePr°vincies.

st Interreg-programma is een
se pnPr°gramma van de Europe-
es voor projecten
\Vj<. . gebied van informatie-uit-
itlj.Se'ing, verkeer, vervoer eh
t'sr>astructuur' recreatie en toe-i^jj116, scholing en arbeidsmarkt,
tio ,leubeheer, innovatie en tech-

°gie-overdracht, onderzoek
Projectmanagement.

de,!. e provincies zijn zeer tevre-
'tV over het succes van het

etsentochten-arrangement'.
weerspreuk

April veranderlijk en guur,
brengt hooi en koren in de
schuur
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Officier: 'Koelbloedig en keihard tewerk gegaan'

Overvaller agentschap
bracht 'klant' mee

nen beslissen waar hij of zij naar
toe gaat. „We leven in een vrij
land. Maar als de mensen hj»
willen zien, dan zien ze het toe*.
Dan gaan ze gewoon ergens an-
ders kijken. Dit is broodroof,
want het is piijn publiek dat dit;
wil zien."

De shows in de Peppermill zijp
verboden, nadat twee agentes,
van de zedenpolitie geconsta»-
teerd hadden dat er contact tus-»
sen het publiek en de London
Knights had plaatsgevonden. Ot<-
ten bestrijdt dat: „De Londen
Knights zeiden van tevoren dat,
ze een vrouw uit het publiek no-.'
dig hadden. We hebben afge-,
sproken dat ze een figurante
zouden nemen. Dat was eetn,
meisje dat bij de Londpn,
Knights hoorde. Na afloop stond-
ze gewoon T-shirts voor hen ie
verkopen. Maar dat hebben de
dames van de zedenpolitie nie;t
gezien. Burgemeester Van Zeil
moet zelf maar eens komen ky_-
ken."

In de gemeente Eindhoven hebr
ben de London Knights begin
dit jaareveneens voor commoti*
gezorgd. Dick de Geus, gemeen-
tevoorlichter van Eindhoven'
daarover: „Een moeder is naar-
de politie gestapt, toen ze hoordp
dat haar dochter naar een optre-
den van de London Knights wU-
de. Het optreden kon echter nief
meer worden afgelast. Het is
doorgegaan onder strikte voor-
waarden en onder politietoe-
zicht." In Eindhoven gelde.n
dezelfde regels als Van Zeil ir»
Heerlen heeft afgekondigd. Bur-
gemeester Jos van Kemenade
van Eindhoven heeft echter nog
geëist dat van tevoren aan ieder-
een duidelijk moet worden ge-
maakt om wat voor een showhet
gaat. De Geus zegt dat de Lomd-
on Knights binnenkort weer ül
Eindhoven zullen optreden.

Vervolg van pagina 7

# Naar aanleiding van de publicaties rond het eerste optreden van de London Knights
heeft burgemeester Van Zeil deregels verscherpt. Archieffoto: dries linssen
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Hoensbroekenaar Giel Dresschers levert het
aangiftebiljet inkomstenbelasting principieel in op de

laatste dag. „Mijn hele privéleven is eenmaal zo
afgestemd. Niet vooruitlopen op de zaken en

papieren invullen op de dag dat het moet. Het maakt
ook niet uit of jehet formulier eerder inlevert. Als de
belastingdienst mij de garantie geeft dat ik het terug
te vorderen bedrag een maand eerderkrijg, lever ik

het biljet in op 1 maart..."
Zijn visie is de mening van de meeste mensen, die

gisteren vlak voor het verstrijken van de 'fatale
datum' het biljet persoonlijk overhandigden aan de

baliemedewerksters van het belastingkantoor in
Heerlen.

De honderd medewerkers van de vestiging in
Heerlen - de overige dependances liggen in Kerkrade,
Maastricht, Valkenburg, Sittard, Roermond en Weert

- liggen niet meer wakker van de late zending
'blauwtjes. Uit ervaring weten zij datrond 1 april
liefst de helftvan alle formulieren binnenkomt.

in hetnieuws
DOOR HANSROOUAKKERS

HEERLEN - Inspecteur Carlo
Douven en teamleider John Mer-
tens nemen meteen een vooroor-
deel bij veel belastingplichtigen
weg: „Het personeel bij de belas-
tingdienst speelt zeker niet voor
-poütieagentje. Er wordt ook nie-
mand 'gepakt' en er liggen ook
geen belastingformulieren onder
■op de stapel. Wij doen gewoon
ons werk, klantgericht en klant-
vriendelijk. Wij grommen pas als
het echt nodig is."

Ingrijpen doet de Belastingin-
spectie als iemand zich niet aan
de spelregels houdt door ver-
diensten uit bijbaantjes of rente
uit spaartegoeden te verzwijgen.
"Mede geholpen door zogenaam-
de klikbrieven worden' jaarlijks
gemiddeld dertig fraudeurs
strafrechtelijk vervolgd.

'Douven: „Mensen die zulke brie-
Ven schrijven vind ik geen ver-
klikkers. Het is ook geen kwestie
van niet gunnen. De aangevers

""betalen belasting en zij vinden: dat anderen die verplichting ook
'ïnoeten nakomen. Hoe zuur de

" druiven ook dikwijls mogen zijn
voor de niet-betalers."

Blaren
De fraudeurs zitten dikwijls lan-
ge tijd op de blaren. Mertens:

'„Als de bewijzen eenmaal op ta-
fel liggen, kunnen er navorderin-
* .

gen worden gedaan over de laat-
ste vijf jaar. Om niet in proble-
men te geraken, is ons advies de
formulieren juist in te vullen."
De inlevering van vele duizen-
den belastingformulieren op het
laatste moment ligt ook aan de
hoge werkdruk van debelasting-
consulenten. Zij helpen mensen
die er geen kaas van hebben ge-
geten of mensen die graag hon-
derd gulden willen betalen in de
weet dat het formulier juist is in-
gevuld.
„Biljetten zonder bijzonderhe-
den (vermogensbelasting, rente
aflossing hypotheek en aftrek-
posten) worden het eerst ver-
werkt. In de week vóór 1 april
gaat de meeste aandacht uit naar
aangiftebiljetten waarbij speci-
fieke kennis is vereist", zegt een
Heerlense belastingadviseur op
het moment dat hij een veertig-
tal blauwe enveloppen in de
brievenbus van het gebouw aan
de Groene Boord in Heerlen de-
poneert.

Computer
Meteen na binnenkomst worden
de enveloppen met behulp van
een speciaal apparaat geopend.
Vervolgens worden de gegevens
ingevoerd in het computer-
bewakingsbestand. Mensen die
hun formulier niet hebben on-
dertekend of de bij lagen/loon-
overzichten niet hebben ingeslo-
ten, worden alsnog verzocht de
ontbrekende gegevens op te stu-

Kwart miljoen belastingformulieren wachten op afhandeling

'Wij grommen pas als
het echt nodig is'

" Suzanne Collaris en Jos Strüver, medewerkers van de postkamer bij de Belastingdienst in Heerlen, 'voeren' het apparaat
dat de blauwe enveloppen opent. Foto: fransrade

ren. Zy die hun biljet na 15 april
indienen, krijgen een aanmaning
in de brievenbus met het ver-
zoek het aangiftebiljet per om-
megaande op te sturen. Daarna
wordt de 'hele hap' gesorteerd
op alfabet.

Mertens: „Als de formulieren dat
eerste station hebben gepasseerd- dikwijls is dat de eerste week
van mei - beginnen in Heerlen
zon honderd medewerkers aan

de afhandeling van de negentig-
duizend biljetten. Formulieren,
waarvan het hoekje rechtsboven
is afgeknipt, genieten voorrang.

Een afgeknipt hoekje betekent
automatisch dat mensen geld te-
rug verwachten. Normaal ge-
sproken hebben de mensen vóór
1 decembervan het lopende jaar
hun te veel betaalde belasting-
centjes terug. Daarentegen moe-
ten de aanslagen binnen twee

maanden na ontvangst zijn be-
taald."

Service
Naast de'zorg voor de afhande-
ling van vele tienduizenden for-
mulieren besteedt de Belasting-
dienst een uitgebreide gratis
service aan hulpbehoevenden.
Carlo Douven: „Buitenlanders,
bejaarden of mensen met een

laag inkomen zijn vaak niet in
staat om het aangiftebiljet in-
komstenbelasting zelf in te vul-
len. Wij helpen die categorie
mensen gratis. Op jaarbasis zijn
er dat zon negenduizend. Bij-
zonder in trek is ook de Belas-
tingtelefoon (06-0543). Je staat
versteld van het aantal telefoon-
tjes dat onze medewerkers te
verwerken krijgt. Een paar dui-
zend per week is geen uitzonde-
ring."

streeksgewijs
HEERLEN
,♦ Kaartclub Ons Genoegen
houdt morgen, donderdag, om
;20 uur een kwjgongconcours in
de zaal onder de kerk aan de
'Mesdagstraat.

" Jachthoorn en trompetter-
korps Edelweiss houdt zaterdag
en zondag van 10 tot 17 uur een
'rommelmarkt in het gemeen-
schapshuis aan de Heigrindel-
Weg. Wie bruikbare spullen te
missen heeft, kan deze afgeven
i)ij de bestuursleden of bellen
met H. Wunderink, 5221149.

9De Molenbergse onderne-
mersvereniging Bevemo organi-
seert op zondag 21 juni de 25ste
tjejaardentocht voor ouderen uit
'Molenberg. De dagtocht wordt
besloten met een diner en een
feestavond in gemeenschapshuis

journaalkort
Carré in Landgraaf. Autobezit-
ters en bejaarden kunnen zich
aanmelden bij de leden van Be-
vemo ofbij de heer R. Walraven
van de Ouderensoos, Staring-
straat 4. Deelname kost fl 25,-.

" De Vrije School Heerlen, Ovi-
diusstraat 135, houdt zondag van
13 tot 16 uur open dag. Voor in-
formatie: 5741040.

BRUNSSUM
# In dr Brikke-oave vindt van-
avond om 20 uur het Ronduit
Praise Concert van de EO plaats.
Entree gratis.

" In rock-café Sheltur wordt za-

terdag vanaf 20.30 uur een Blues-
avond gehouden.

MERKELBEEK

" In het kader van het 10-jarig
bestaansfeest houdt het Jeugd-
en Jongerenwerk 't Achter-
heukske op zaterdag 6 juni in De
Henkhof een play back show
voor alle leeftijden. Deelnemers
kunnen zich aanmelden bij An-
gelique Offemans, ®04492-2613.

TREEBEEK

" De bloemen en tuindersver-
eniging 'Houdt Treebeek mooi'
organiseert op vrijdag 3 april om
19.30 uur in Casino Brunssum
een lezing over begroeiing in de
vrije natuur.

LANDGRAAF

" Het programma van het
Grand Theater te Waubach ziet

Mini-botsing

" Deze twee autootjes zijn zo te zien wel érg trouw. Ze volgen elkaar letterlijk op de voet.
De mini-botsing gebeurde onlangs op de Kaalheidersteenweg in Kerkrade. Ondanks alle

'■ellende voor de bestuurders, leverde de aanrijding toch een mooi plaatje op.
Foto: CHRISTA HALBESMA

er deze week als volgt uit: Vrij-
dag 3 april om 21 uur Grand Café
met muziek van het Huisorkest
van Welterhof. Zaterdag om 14
uur Rubens Poppentheater. Zon-
dag om 11.30 uur koffieconcert
met Vocaal Ensemble Concentus
en het Landgraafs Mannenkoor
St.-Joseph.

" In wijkcentrum een'
wordt op zaterdag 4 april een
paas-vouw-in gehoudenvoor alle
origamiliefhebbers. De entree is
een gulden. Kinderen kunnen
gratis van de vouwhoek gebruik
maken. Voor informatie:
®414078, 325129 of 271717.

KERKRADE

" Leden van de teken- en schil-
dergroep Kerkrade-Centrum ge-
ven iedere woensdagmiddagvan
14 tot 17 uur teken- en schilder-
lessen aan kinderen van 8 tot en
met 13 jaar. De bijeenkomsten
vinden plaats in gemeenschaps-
huis De Holz, Lambertistraat 12.
Voor informatie en aanmelding
kan men terecht bij hoofdleider
L. Wever, ©452978.

'Hollands Decor'
HEERLEN - AVRO, IVN en
VW Heerlen houden zondag 5
april een wandeling in het kader
van het tv-programma 'Hollands
Decor. Bij de samenstelling van
het programma is gebruik ge-
maakt van het boek 'Limburgs
dierbaar oord', van Bertus Aafjes
Tussen 11 en 14 uur kan zondag
gestart worden vanaf kasteel
Hoensbroek, waar ook routebe-
schrijvingen worden verkocht.
Het kasteel is eveneens eindpunt
van de wandeling. Degelijk
schoeisel wordt aanbevolen.
Meer informatie bij VW Heer-
len, ®71.62.20.

Bejaarden
naar Eifel
HEERLEN - De Stichting
'Da(a)gje Uit' houdt maandag 18
mei voor de 25ste maal de dag-
tocht voor mensen van 70 jaaren
ouder. De reis gaat naar Gemünd
in de Eifel. De organisatie zoekt
nog personen die hun auto voor
het vervoer van de deelnemers
beschikbaar willen stellen. Voor
inlichtingen ®045-420954 (na
16.00 uur).

# Het diamanten paar Post-Langoor.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Diamanten paar
Het echtpaar Post-Langoór uit
de Nicolaas Beetsstraat 220 te
Molenberg viert op vrijdag 3
april het 60-jarig huwelijksfeest.
De dankmis wordt om 15 uur op-
gedragen in de kerk van de Ver-
schijning van de Onbevlekte
Maagd, Gerard Bruningstraat 2
te Molenberg. De receptie vindt
van 18.30 tot 19.30 uur plaats in
sporthalKaldeborn.

Verhuizing
HEERLEN - Het kantoor van het
Bureau Sociale Begeleiding,
Budgetvoorlichting en het Insti-
tuut Burgerraadslieden, thans
gevestigd op het Burg. van
Grunsvenplein 6 te Heerlen, ver-
huist per 1 april naar Temps-
plein 12 te Heerlen. De spreek-
uren en het telefoonnummer
(5710466) blijven gehandhaafd.

perpersoon

Afscheid
" Brigadier Yke Dijkstra
neemt op 1 april afscheid van
de gemeentepolitie in Heer-
len. Hij maakt gebruik van de
WU-regeling. Dijkstra stapte
in 1962 over van de douane
naar de gemeentepolitie. Se-
dert 1975 werkt hij bij de
Vreemdelingendienst.

Geslaagd
"J.A.L. M. Daemen uit
Brunssum is de vorige week
vrijdag 27 maart, afgestu-
deerd aan de Universiteit in
Wageningen in de richting
agrarische economie.

Vier keer jeusdtoneel
HEERLEN - Het Limburgs Jeugdtoneel treedt deze week met twee
verschillende voorstellingen op in de Oostelijke Mijnstreek. Asse-
poester is vandaag te zien in het Streeperkruis (Schaesberg) om 13.45
uur en in het Grand Theater (Übach over Worms) om 16.15 uur. En-
tree vier gulden. Met de voorstelling Hans en Grietje komt het Lim-
burgs Jeugdtoneel zaterdag om 14 uur naar het Gemeenschapshuis
in Amstenrade. Woensdag 15 april is Assepoester om 14 nog te zien
in het Wijngrachttheater in Kerkrade. De entree bedraagt dan f15,-.

bioscopen

HEERLEN
Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
21 uur. Babar, het olifantje, wo
14 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur.
Maxim: Deceived, dag. 18.45 en
21 uur. H5: The last'boyscout
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Fred-
dy's dead, dag. 14.15 19.15 en
21.15 uur. Bugsy, dag. 14 18.30
en 21 uur. The prince of tides,
dag. 18.30 en 21 uur, do ook 14
uur. The Addams Family, wo 14
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.30 en 21 uur,
do ook 14 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, dag. 20 uur. I
Cape Fear, wo do 21 uur, wo ook|
14.30 uur. De Johnsons, wo en]
do 21 uur. Ba bar, wo 14.30 uur.
Bugsy, wo en do 21 uur, wo ookl
14.30 uur. JFK, dag. 20 uur, wo
ook 14 uur. Ciné-K: Frankie &|
Johnny, dag. 21 uur. Cinema- 1
Palace: The last boyscout, dag-l
19 en 21.30 uur, wo ook 14.30
uur. The prince of tides, dag.j
18.15 en 21.15 uur. Dead again,!
wo en do 19 en 21.30 uur. Don't]
teil Mom the babysitter 's dead. j
wo 14 uur. Fievel in het Wilde]
Westen, wo 14 uur. Lumière: Pa-]
ris is burning, dag. 20 uur. La]
Stazione, dag. 20.30 uur. Merci la|
vie, dag. 22 uur. _ _,_, __~

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag-
-20.30 uur. A kiss before dying,
dag. 20.30 uur. De avonturen van
Pippi Langkous, wo 15 uur.

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur.
Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba-
bar het olifantje, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: La petite vo-
leuse, wo 20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Dead again, dag. 20.30
uur. De Notekraker, wo 14.30
uur. Royaline: The Addams Fa-
mily, wo ook 14.30 uur. De John-
sons, wo en do 20.30 uur. Film-
huisRoermond: La petite voleu-
se, do 20.30 uur.

in de theaters
HEERLEN:
- wo. 1/4: Ballet Théatre de I'Est m<
'Zorba de Griek.

MAASTRICHT:
- wo. 1/4: Youp van 't Hek met zirj
soloprogramma 'Alles of nooit.

ROERMONO:
- wo. 174: 'Hoe verzin je het', jeug"'
musical van Hetty Heyting door 9
Jeugdkomedie Amsterdam (14."
uur).

Tenzij anders aangegeven beginne
alle voorstellingen om 20 uur.

_*

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisple'
19. De Collectie, keuze uit de kun^Jcollectie 1950-1991. T/m 10/5, open _
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uifl
Galerie de Konfront at ie, Putgraaf'
Expositie van fotografe Dominiq*]
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en '14-17 uur. Thermenmuseum , CorjJ
vallumstraat 9. Zoals de ouden bou'
den. T/m 17/5, open di t/m vr 10-»
uur, za en zo 14-17 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein. Aquarel»'
van André Offermans. Van 3/4 t/m 3j
open ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19J
uur, zo 15-17 uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw KasWJHoensbroek. Expositie van de fojj
graaf Pierre Jean Amar. T/m 3/5, opfl
ma t/m vr 10-12uur, 13.30-17 uur enj
en zo 13.30-17 uur. Middeleeuwseri
welven van Kasteel Hoensbror,
Expositie, Raku technieken van 3
keramiste Silvia O'Prinsen. Van ï
t/m 3/5, open dag van 10-12en 13.30-'
uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exp^J
tic van Frank Ermschel. T/m 1*"openvr 17-20uur, za en zo 14-17 uU>

NUTH
Atelier Jac Vinken, Stationsstr*
282. Schilderijen van Gerda HajJ
mans en beelden vanRini Dado. T.
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9"
uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht *Expositie met werk van Ger StaU*.
berg en Ed Sleüpen. T/m 2/5, open!
t/m za van 13.30-17.30 uur. Gal**
Anny van den Besseiaar, Tafelstr*
6a. Expositie van Jan Tullemans
Dick Aerts. T/m 19/4, open vr t/mf,
van 13-17.30 uur. Galerie In Situ, A'
valaan 10. Expositie van Marl*
Dumas. T/m 4/4, open wo t/m za *|
14-18 uur. Galerie Wolfs, Hoogbnjj
straat 69. Werk van diverse kun*:
naars. T/m 19/4. Edelsmeedwerk ]jj
Fabiola Sormani. Van 4/4 t/m l"!
open wo en vr van 14-18 uur, do IK
uur, za 10-17 uuren zo 13-17uur. G*Jrie Henn , St. Nicolaasstraat 26c.'.
stallatie en performance van WalPj
ga Paueles. T/m 4/5, open wo t/rHj
16-20 uur. Galerie Dis, Tafelstraat 'Schilderijen van Doris Becke. T
16/4, open wo t/m zo 13-18 uur. GK
rie Amarna, Rechtstraat 84. Tent*''
stelling 'Bedels aan Banden. T/m I*Jopen di t/m vr 11-18 uur en za j
11-17 uur. Galerie Simera, Bog<*j
denstraat 40b. Expositie van PauJj
Nooijer en Paul Bartels. T/m Jjfl
open wo t/m za 13.30-18 uur. Gal^JWanda Reiff, Rechtstraat 43. ExP°Jtic Luc Deleu, Osvaldo Romberg ,
Ton Slits. T/m 9/5, open van di t/n^j
11-17 uur. Galerie Schuwirth & *JNoorden, Rechtstraat 64. Werk 5
Erik Kierkels. T/m 19/4. Galerie Rj
Brusselsestraat 80. Gouaches van *ï
ter Defesche. Van 5/4 t/m 18/5,ope»1

t/m zo van 13-17 uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keer'
Kunstkamer', Kerkstraat 10. ExK
tic van Harrie Bartels en jan van *s
genburg. Van 3/4 t/m 29/4, open do
zo 1317.30 uur.

EYS/TRINTELEN
Galerie Sio2, Eyserweg 4. ExpoSjj
met porselein van MayAn Go en Jja
tin Andreassen en glas unica van "fnie Teschmacher. T/m 4/5, ope"
t/m zo van 14-17 uur. . - '

Limburgtimburgs dagblad



Ministerie gaf
Broederschool
te weinig geld

DEN HAAG/HEERLEN - Na elf
jaar heeft deRaad van State vastge-
steld dat het ministerie van Onder-
wijs in 1981 een te laag bedrag heeft
toegekend voor de 329 leerlingen
van de rooms-katholieke Broeder-
school aan de Kerkraderweg in
Heerlen.

Het bedrag per leerling was door
het ministerie geraamd op 488 gul-
den. Volgens de Raad van State
moest dit 511 gulden zijn. Dat
scheelde de school destijds 8.000
gulden aan inkomsten. DeRaad van
Statekwam op een hoger bedrag uit
omdat de Schoolvereniging een ei-
gen gymnastieklokaal exploiteert.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Burgemeester en
wethouders van Heerlen willen
dat filmhuis De Spiegel onmid-
dellijk vertrekt uit café De Nor.
Het college stemt er niet mee in
dat De Nor onderverhuurd heeft
aan het filmhuis, zonder de ge-
meente daarover te informeren.

Ook beëindigt de gemeente de
huur met De Nor zelf met ingang
van juni. Daarna mag het café
nog tot uiterlijk 1 januari 1993
blijven zitten in het gebouw aan
de Geerstraat, dat eigendom is
van de gemeente. De Nor moet
wijken voor een parkeergarage,
die gepland is binnen de Heer-
lense centrumplannen.
Het Filmhuis had aanvankelijk
een ruimte in het pand ABB aan

College Heerlen grijpt na twee weken al in

Filmhuis moet Nor
meteen verlaten

de Akerstraat. Daar betaalde het
een zeer lage huur. De nieuwe
eigenaar van dat gebouw vroeg
vorig jaar een aanzienlijk hoger
bedrag. Het filmhuis kon dat
niet betalen.
De gemeente was ondertussen
op zoek gegaan naar een vervan-
gende lokatie. Het filmhuis zou
bijvoorbeeld een avond per
week ondergebracht kunnen

worden in een van de commer-
ciële bioscopen. Dit onderzoek
moet binnenkort afgerond zijn.

Na een halfjaar gedwongen pau-
ze vond het filmhuis een tussen-
oplossing. Vanaf 13 maart wer-
den films vertoond in De Nor.
En met succes, want De Spiegel
trok veel meer publiek dan in
ABB.

Voorzitter Marga Hofman van
filmhuis De Spiegel reageert
uiterst verwonderd op het ge-
meentelijke bevel. „De Nor biedt
ons tijdelijk onderdak, we beta-
len niet eens huur. We maken
nog nadere afspraken met hen
om de juridisch meest gunstige
regeling te krijgen."
Aanvankelijk keurde de brand-
weer de filmzaal in De Nor af,
omdat de Spiegel niet aan de
vereisten voor de brandveilig-
heid had voldaan. Dat probleem
lijkt nu opgelost.
„Het filmhuis heeft toegezegd
een brandwerende tussendeur
aan te brengen. Vandaag contro-
leren we of dat gebeurd is. Zo ja,
dan sturen we een positief ad-
vies naar het college", laat
woordvoerder Van de Wiel van
de brandweer weten.

Gemeentelijk apparaat moet marktgericht gaan werken

Landgraaf moet drie
miljoen 'ombuigen'

Hardrijders
op de bon

VOERENDAAL - Tijdens
een snelheidscontrole gister-
morgen in Voerendaal zijn 64
bekeuringen uitgedeeld. De
politie stond gedurende twee
uur aan de Hogeweg en de
Valkenburgerweg. In totaal
werden 790 voertuigen gecon-
troleerd.

Geen camping
bij hoeve
Niethuizen

Van onze verslaggever

Landgraaf - Het ambte-lijk apparaat van de gemeente
Landgraaf moet meer markt-
gericht gaan werken en tege-, Jijk moet drie miljoen worden
omgebogen. Dat is de - toe-

| gegeven tegenstrijdige -boodschap die wethouder
Thei Gybels (financiën) en ge-

' fheentesecretaris Jean Schut-
gens gisteren bekend maak-

flen.

Van onze verslaggever

NUTH/WIJNANDSRADE - Ook in
tweede instantievoelen B en W van
Nuth er niets voor medewerking te
verlenen aan het plan van Jean
Niessen (ex-wethouder in Susteren)
om rondom hoeve Niethuizen in
Wijnandsrade een kampeerterrein
aan te leggen.

Reeds op 1 oktober 1991 besloot de
raad het plan van Niessen niet te
steunen. Voornaamste reden tot dat
besluit is de bestemming (hoge
landschappelijke waarde) die op dat
omvangrijk stuk grond tussen
Vink, Hulsberg, Swier en Wijnands-
rade ligt.
Maar Niessen gaf na het voor hem
negatieve raadsbesluit de moed niet
op. Hij diende een bezwaarschrift in
in de hoop dat het college alsnog
van gedachten zou veranderen.

Gesteund door de commissie Be-
roep- en Bezwaarschriften blijft het
college bij haar standpunt. Wethou-
der Fons Lenoir: „Ook nu is het
antwoord 'nee. Dat fraaie gebied
rond hoeve Niethuizen laten wij
niet verloren gaan door een mini-
camping."
„Wat heet eigenlijk mini-kampeer-
terrein? Een terrein met een opper-
vlakte van twee hectare is toch geen
kleine camping meer! Het aanbren-
gen van hagen en beekbegeleiden-
de beplantingen, het aanleggen van
drinkpoelen, een wandelpad en een
hoogstamboomgaard vinden wij
een prima onderdeel van het plan
Niessen, maar geen camping van
zon grote omvang."

De raad in Nuth buigt zich op dins-
dag 7 april over het bezwaarschrift
van Jean Niessen.

Tijdens WMC onbeperkt open

" Alleen tijdens het WMC kan het publiek straks nog de hele nacht gebruik maken van de Kerkraadse horeca-faciliteiten.
Archieffoto: DRIEPOOT

Van onze correspondent

'Be ontwerp-begroting 1993 van de
Semeente Landgraaf komt uit op
?en tekort van twee miljoen gulden.

{ daarnaast moet Landgraaf het van-
t
af volgend jaar zonder een miljoen

( Kulden aan PNL-gelden doen.
jln een onder de ambtenaren ver-I Spreid memorandum roept gemeen--1 Schutgens het perso-neel van de gemeente op voor 15
J voorstellen te doen om effectie-

( ver en efficiënter te werken.
"Een opmerking als 'dat zal binnen
°ftze afdeling niet gaan', kan er bij

niet in", schrijft Schutgens.. "Ook onze organisatie heeft in de
i afgelopen jaren de nodige 'aanslib'
I *>ekend. Dan is het goed die organi-
satie nog eens goed te bekijken en
i mogelijk bij te slijpen."
i landgraaf moet zich beraden op de
; vraag welke taken de gemeente wel
! ?ft welke niet op zich moet nemen,

zowel Schutgens als.gybels. Botweg bezuinigen is bo-
Vendien niet de bedoeling, zeggen

I 2e- Gybels: „Het zijn ombuigingen,
i Been bezuinigingen. De kaasschaaf
I valt binnen het gemeentelijke appa-
i^t niet meer te hanteren, we moe-
*n keuzes maken. En liefst keuzes

.le op den duur produktief zulleni *}m."
i gybels weigert vooruit te lopen op
| *!e vraag welke keuzes gemaakt
i worden. „Over die vraag
I i^oet de raad beslissen. In de Voor-. Jaarsnota, die eind april verschijnt,

' ?üHen daarover voorstellen wordenII Gedaan."

bij de aanvang van de vergadering waar-
schuwde voor financiële gevolgen als het
voorstel van het college wordt aangenomen,
haalde even later opgelucht adem: „We zijn
tevreden. Natuurlijk is wel nader overleg no-
dig".

Brand in
Kampstraat

missievergadering voor Algemene Bestuur-
lijke Aangelegenheden dat hij de verlangens
in de komende collegevergadering be-
spreekt. Waarschijnlijk neemt de raad deze
maand een definitief besluit over de nieuwe
APV.

Raad verzet zich
tegen vroeger

sluiten van horeca
HEERLEN - Een opslagcontainer
op sportcomplex Varenbeuk aan de
Kampstraat in Heerlen is gister-
nacht rond twaalf uur geheel uitge-
brand. Er deden zich geen persoon-
lijke ongelukken voor. De brand-
weer rukte met vijf wagens uit
waarvan er maar één werd ingezet.
De schade wordt geraamd op 6.000
gulden. De brand is vermoedelijk
veroorzaakt door kortsluiting.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Hans Bosch
speelt de meeste overlast zich af tussen een
en twee uur als het discopubliek naar huis
gaat. Uit eigen ervaring weet hij te vertellen
dat op een later tijdstip 'mensen nablijven
voor een afzakkertje. Vervroegen van de
sluitingstijd lost niets op, vinden de partijen.
Omdat het aantal aanvragen voor verlenging
van de openingstijd in twee jaar is gehal-
veerd, wordt nu geconstateerd dat dit sys-
teem niet werkt.

Tijdens de commissievergadering waren
dinsdagmiddag verschillende horeca-exploi-
tanten aanwezig. Woordvoerder Vreuls, die

KERKRADE - De gemeenteraad van Kerk-
rade wil uniforme sluitingstijden voor alle
horecagelegenheden in die plaats. Op vrij-
dag, zaterdag en zondag mogen de uitgaans-
gelegenheden open blijven tot drie uur. Het
oude systeem van ontheffingen moet worden
afgeschaft. Alleen tijdens het Wereld Muziek
Concours is het volgens de fracties toege-
staan om de hele nacht open te blijven.
Met deze voorstellen neemt de raad unaniem
afstand van het college, dat in de nieuwe Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) het
sluitingstijdstip wilde vervroegen naar twee
uur.
Burgemeester Jan Mans zei tijdens de com-

Zwart 1
pitbulletin

*t ambtelijk apparaat van de tien
*ar oude gemeenteLandgraaf is de
'gelopen jaren al drastisch gereor-

ganiseerd. Volgens Schutgens -
( 'nds 1 januari Landgraafs hoogste

ftibtenaar - valt aan nieuweveran-
eringen niet te ontkomen. „Veran-

-1rfr'n 6 is tegenwoordig permanent.
v e maatschappij verandert, de pro-
'ticie en het rijk leggen gemeenten

!e» 6c*s meuwe taken op. De tijd van
( fOll vaste organisatie en patronen
J ornt niet meer terug."

' S°ur onrust onder de ambtenaren isJt^utgens niet bang, hoewel hij■f jjegeeft zijn plannen liever in een
ginder zorgelijke financiële toe-

i -^d had gepresenteerd. „Maar eenp wr§anisatie wint aan kracht als ze
v. eet om te gaan met tegenstrijdig-
leden."

Onrust

Aanhouding
inbrekerstrio
lost reeks van
inbraken op

" Actievoerders op de plek waar mogelijk toch nog een kilometer van de Zwartl aange-
legd zou moeten worden Archieffoto: FRANSRADE

Rechters
" Wie kent de mop van de drie
rechters die naar Voerendaal
kwamen? Ze kwamen nieh al-
thans nóg niet. De prangen&e
kwestie rond het Hovervoetpad
wordt voorlopig niet opgelost.
De gemeente wil dit oude IqnfL-
weggetje langs golfclub Hoens-
huis in ere herstellen, omdat het
een fraaie twandelverbinding
vormt tussen de kernen Voeren-
daal en Retersbeek. De golfclub
beweert echter dat de loop van
het Hoovervoetpad niet klapt.
Bovendien zouden rondvliegen-
de golfballen gevaar opleveren
voor de wandelaars.

Rechters (2)
" Een kort geding bij de recht-
bank in Maastricht bracht gein
uitkomst. Nu moet het gerecht-
hof in Den Bosch eraan te .pms
komen. Maar liefst drierechters
zouden afreizen naar Voeren-
daal om de exacte ligging van
het gewraakte Hoovervoetpad
vast te stellen en eventuele
rondvliegende ballen op te van-
gen. Het hoog bezoek was aan-
gekondigd voor de laatste dag
van maart. Dit zorgde voor gro-
te consternatie ten gemeente-
huize. „Ons is niet bekend",
aldus achtereenvolgens enkele
gemeenteraadsleden, wethou-
der Walter Uitterhoeue en bur-
gemeester Hub Strous. Secreta-
ris Gubbels bracht uitkomst.
Niet 31 maart, maar 28 april
dé dag. Waarvan acte.

Hartweek
" Rammelende collectebussen
'lopen' langs de deuren. Ja
hoor, het is weer Nationale
Hartweek, van 5 tot en mej. \1
april. Tijd om huis aan huis te
collecteren om geld bijeen le
brengen voor onderzoek naar
hartkwalen. Dat onderzoek le-
vert wel wat op: in 1965 fio^n
de Hartstichting begon met col-
lecteren) stierf nog tweederee
van de getroffenen aan een hay-
tinfarct. Nu is dat nog maar
drie procent. Maar of dat liv
alleen aan de hartstichting te
danken is? Bijna 10.000mensen
belden vorig jaar met vragen
over 'hart-zaken' het gratis
nummer van de infolijn:
06-0650. Niet overal kan de
hartstichting 'ja' op zeggen. Zo
moesten vorig jaar negen-ofr-
derzoeksprojecten in de la blij-
ven liggen omdat er geen geld
voor was. En is er veel geld np-
dig voor het voorkomen van
hartklachten. Problemen le
over dus. Je zou het ervan-pc^n
jehart krijgen.

Brokstukken
"De Heemkundeverenig\r\g
van Landgraaf is wanhopig op
zoek naar de brokstukken van
het vorige week vernielde weg-
kruis bij bejaardencentrum De
Dormig in Schaesberg. Meestal
worden de brokstukken na-een
tijdje teruggevonden, waarna
gemeentewerken het kruis wepr
herstelt. Deze keer zijn ze echter
nog niet terecht. Als iemand 'ze
toch nog vindt, wordt hij ver-
zocht contact op te nemen met
Hein Rade van de Heemkunde-
kring, Keizerstraat 39 te
Schaesberg. 15315435.

Bonnen
# Geld geven als verjaardags-
cadeau is altijd een beetje een
zwaktebod, vinden we. Gehijc-
kig zijn er dan de bonnen. Pla-
tenbonnen, boekenbonnen, fibh-
bonnen, VVV-bonnen... En nu
ook de Streektheaterbon, laat
het Streektheater ons weten.
Twaalfvijftig kost-ie. Da's nog
eens wat anders dan een par-
keerbon!

Bij de acht gemeenten die mee-
betalen aan het Streekgewest
zijn ze niet zo dol op de Taakop-

dat het GEB pas volgende
maand officieel wordt aangebo-
den. Wat de persberichten be-
treft stonden hij en zijn collega-
bestuurders voor een raadsel.
Merkwaardig, want diezelfde
ochtend was in Aken de perspre-
sentatie van het GEB. Starring:
het Streekgewest! De aanwezige
vertegenwoordiger van de Taak-
opdrachtRecreatie hadblijkbaar
verzuimd het bestuur in te sei-
nen. En dat was voor Gybels de
bevestiging voor het eigengerei-
de handelen bij de Taakop-
dracht. Bij het Streekgewest zal
deze kwestie wel een klein in-
tern staartje krijgen.

daarover blinkt Simons uit door
afwezigheid, zo redeneert de
raadscommissie. En dat steekt
de overige commissieleden. Zo
zeer zelfs dat Simons een brief
krijgt. Met het verzoek de verga-
deringen wat frequenter te be-
zoeken. En als hij zelf niet kan
dan moet hij maar een plaatsver-
vanger aanwijzen. „Desnoods de
portier", grapte wethouder Sa-
velsbergh.

Streekgewest

dracht Recreatie. Deze zorgt
namelijk voor flinke tekorten.
Jarenlang was deze afdeling on-
grijpbaar en het bestuur van het
Streekgewest had nauwelijks
zicht op uitgaven. Daarom wel-
licht verbaasde Landgraafs wet-
houder Thei Gybels zich tijdens
de Streekgewestraad over be-
richten in de pers over het
Grensoverschrijdend Ecologisch
Basisplan (GEB). „Ik hoor dat
grote bossen bijgeplant worden,
hei aangelegd. Straks gaat ons
dat weer geld kosten, terwijl ik
me afvraag of ons fiat wel is ge-
vraagd voor dat plan." Voorzitter
Piet van Zeil kon alleen melden

iva - Met de aanhouding
i 2q^ drie Hoensbroekenaren van 17,. ljtien 30 jaar heeft de Heerlense po-
{ \* een groot aantal inbraken opge-

' r> a
, e drie mannen werden in de

I het van dinsdag op woensdag op
i 6 erdaad betrapt bjj een inbraak in
1 W ar.J^drijfsauto m ac Maria Ge-

in penstraat in Hoensbroek.
I votvf au*o waarin de daders zaten,

de politie een elektrische-

' t>iegta^e* en een elektrische schaaf.
i daa waren afkomstig uit een kort
i Iti IVoor gekraakte bedrijfswagen.

WomnB van de 30-jarige ver-
le^ *e werden eveneens veel gesto-
ld goederen aangetroffen.

p Orfti^itie controleerde extra streng
( bjn^at de laatste tijd veel aangiften
}>W .n waren gekomen van inbra-

' 111' bedrijfsauto's. Een aantal
<le d hebben agenten gepost omaaders te kunnen betrappen.

Nu is Simons adviserend lid van
genoemde gemeentelijke com-
missie. Maar daar schijnt hij zeer
regelmatig verstek te laten gaan.
Ook weer bij de meest recente
vergadering. Daar werd vastge-
steld dat de raad op zijn vroegst
in mei over de komst van IKEA
kan beslissen. Maar de commis-
sie stoort zich er ondertussen
aan dat ze via andere kanalen
moet horen wat de Kamer van
Koophandel over IKEA vindt.
Want bij het formele overleg

De Heerlense commissie Econo-
mische Zaken heeft het aan de
stok met de Kamer van Koop-
handel. En meer precies met de
sectaris daarvan, Nico Simons.
De gemeente wil zo snel moge-
lijk een vestiging van meubelgi-
gant IKEA naar Heerlen halen,
maar de Kamer van Koophandel
is tegen. Ze heeft zelfs aangekon-
digd een bezwarenprocedure te
starten als de nadelige effecten
voor de ondernemers in de bin-
nenstad te groot blijken.

IKEA

De provincie verbaast ons zeer.
De ene dag laat ze weten inder-
daad voorstander te zijnvan aan-
leg van een stukje Zwartl langs
Brunssum. De volgende ochtend
blijkt de provincie ineens abso-
luut geen zin te hebben in dat
omstreden stuk weg van een ki-
lometer lengte. Daar kijken ze in
Heerlen van op. In november
stelde de provincie tijdens over-
leg met Heerlen en Brunssum de
doortrekking van de Zwartl aan
de orde. En volgens betrouwbare
Heerlense bronnen nam de pro-
vincie daarbij nadrukkelijk het
voortouw om tot aanleg te ko-
men. Heerlen bezit de benodigde
grond, maar ziet niets in de nieu-
we weg door het Eikenbosje.
Simpelweg omdat de Kroon in
september het hele plan voor de
Zwartl met een ferme dolksteek
vermoordde. En bovendien: de
omstreden kilometer langs
Brunssum is zo ongeveer ge-
pland in de tuin van de meest
invloedrijke bezwarenmaker.
Heerlen heeft deze week een
brief gestuurd aan de provincie:
als u die weg zo graagwilt, okee,
u kunt de grond van ons kopen.
Heerlen is blij toe, want het
draait al jaren in zijn eentje op
voor de renteverliezen. Ónder

DOOR JOOS PHILIPPENS

meer, en nu komt-ie, omdat de
provincie een toezegging tot
meebetalen niet zou nakomen.
Heerlen liet zelfs twee ex-depu-
tés ondervragen, maar de provin-
cie gaf geen krimp. Het getouw-
trek is in volle gang. Met een
koord van een kilometer lengte,
inderdaad.

Filmhuis
De gemeente Heerlen wil op
de plaats van het café de
Nor een parkeergarage
bouwen.'Dat staat zo in de
centrumplannen. Daarom
moet de Nor het gebouw
uiterlijk eind dit jaarverlaten.
Maar sinds kort maakt ook
filmhuis De Spiegel, dat met
behulp van vrijwilligers
'kunstzinnige' films vertoont,

gebruik van het pand. De Spiegel kwam vorig jaar op straat te
staan en was een half jaarlang niet in staat omfilms te vertonen.

Uiteindelijk was de Nor bereid om het filmhuis tijdelijk onderdak te
bieden. In overleg met debrandweer werden brandwerendevoor-
zieningen aangebracht. Maar deze week kreeg het filmhuis te
horen dat het met onmiddellijke ingang weg moet uit de Nor. Het
mag zelfs niet, zoals de Nor zelf, tot het eind van het jaarblijven.
Het Heerlense college nam dit besluit op advies van de dienst
Stadsontwikkeling. En dat terwijl de dienst Welzijn al maanden
bezig is een langdurige oplossing te zoeken voor het filmhuis.
Het lijkt er dan ook op dat hetcollegebesluit wel erg streng is. Nie-
mand kan erbij gebaat zijn om met een zeer formele opstelling het
filmhuis weer de straat op te jagen. Het filmhuis zou de kans moe-
ten krijgen om, met behulp van de gemeente, te werken aan een
permanente vertoningsruimte. In afwachting daarvan kan De Spie-
gel best tot eind dit jaar gedoogd worden in de Nor.
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Roda JC baant zich in tweede helft weg naar bekerfinale

Europees voetbal gloort
Mare Luypers

drie weken
uitgeschakeld

KERKRADE - Mare Luypers is
tenminste drie weken uitgescha-
keld. De verdediger van Roda
JC, die tegen Telstar al vroeg

met een blessure het veld moest
ruimen, heeft een spier in het
bovenbeen gescheurd. Vorige
week vrijdag werd Luypers bij
Fortuna Sittard met dezelfde
blessure ook al voortijdig naar
de kant gehaald, maar de medi-
sche staf van Roda JC had ge-
hoopt met een paar dagen rust
en een bandage het euvelverhol-
pen te hebben. Dat bleek ijdele
hoop. De blessure zal nu door
rust moeten genezen.

DOOR IVOOP DEN CAMP

- Roda JC staat op de drempel van Europees
'oetbal. De dolenthousiaste aanhang wist het gisteravond
j zeker en scandeerde in de slotfase van het halve finale-
'Uel tegen Telstar (3-0) meer dan eens het 'Wij gaan Europa
I. Voor het zover is zal over een maand in deRotterdamse

echter eerst nog afgerekend moeten worden met de
Wnnaar van de andere halve eindstrijd, Feyenoord of Spar-
V Daarnaast heeft Roda JC nog hoop op een plaatsje in de
Jefacup via een vierde ofvijfde plaats in de eindrangschik-
king van de PTT Telecompetitie.

'oor de tweede keer in vier jaar
Bat Roda JC proberen voor het
?fst in de historie van de club de[NVB-beker te veroveren. In 1988
Ps PSV in de finale te sterk, maar
? uitstekende reputatie die de

als bekerploeg bij
"tstek genieten, geeft Adrie Koster
l°op op een positief resultaat. Zo-
nnig zelfs, dat het de oefenmeester
"et uitmaakt wie van de twee Rot-

clubs de opponent wordt,
sportief gezien is het zelfs mooier

tegen Feyenoord spelen. Een
ekerfinale in een volleKuip is im->ers altijd een aparte gebeurtenis."

Suprematie

Roda JC-Telstar 3-0 - 61. Boerebach
1-0 (strafschop), 85. Huiberts 2-0, 88.
Hanssen 3-0. Scheidsrechter: Jol. Toe-
schouwers: 6.000. Rode kaart: 60. Van
der Zwaan (Telstar, 2x geel). Gele kaart:
De Roode, De Kruif, Liefden (Telstar).
Roda JC: Bolesta, Hanssen, Verhagen,
Luypers (4. Van der Luer), Trost, Broe-
ders, Boerebach, Ter Avest, Hofman,
Arnold, Huiberts.
Telstar: Nijkamp, De Kruif, Olde Rie-
kerink, Van Duijvenbode, Liefden,
Plug, Smak, Van der Zwaan, Hoop, De
Roode, Oostrom.

twee keer geel (dus rood) voortijdig
naar de kleedkamer.

Moed
Vanaf dat moment speeldeRoda JC
een gewonnen wedstrijd. Telstar
probeerde met de moed der wan-
hoop nog wel de gelijkmaker te for-
ceren, maar de counters van de
thuisclub waren vele malen gevaar-
lijker. Dat het definitieve vonnis
over de Noordhollanders pas in de
slotminutenwerd geveld, lag aan de
minder nauwkeurige Kerkraadse
afwerking. Maar het slot bracht de
aanhang alsnog in extase. Eerst
mocht Huiberts, na prima voorbe-
reidend werk van Broeders, de sco-
re verdubbelen. Het slotakkoord
was voor 'mister Roda' zelf. Met een
pegel vanaf dertig meter precies in
de kruising, bracht Hanssen defans
in opperste vervoering. " Graham Arnold belaagt Telstardoelman Nijkamp. Foto: DRIES LINSSEN |

Bobby Robson
naar Lissabon

LISSABON - Bobby Robson
wordt de nieuwe trainer van Spor-
ting Lissabon. De Engelsman be-
reikte met de club een principe-
akkoord over een dienstverband
van twee jaar. Robson, nog tot 1 juli
werkzaam bij PSV, zal volgende
week de besprekingen in Lissabon
afronden. Sporting neemt momen-
teel in de Portugese eerste divisie
de vierde plaats in met negen pun-
ten achterstand op koploper Porto.

Theo de Jong
trainer Cambuur
LEEUWARDEN - Theo de Jong
heeft een tweejarig contract gete-
kend als trainer van Cambuur. Hij
volgt met ingang van het nieuwe
seizoen Rob Baan op, die verhuist
naar FC Twente.

sport kort

" VOETBAL - Het inhaalduel in
de Duitse bundesliga tussen Wat-
tenscheid 09 en Dynamo Dresden
eindigde in een 3-0 overwinning
voor Wattenscheid.

" VOETBAL - Manchester United
heeft de leiding in de Engelse lea-
gue heroverd. Het won de inhaal-
wedstrijd in en tegen Norwich met
3-1. Door de zege nam Manchester
een punt voorsprong op Leeds, met
een wedstrijd minder gespeeld.

" VOETBAL - In de halve finale
van het Schotse bekertoernooi ver-
loor Celtic met 0-1 van Glasgow
Rangers. De Rangers hebben daar-
mee de finale bereikt.

ïschoon de score anders doet ver-
fden, legde Telstar zich niet zon-er meer neer bij de suprematie vane thuisclub. De Noordhollanders
'^ren niet voor niets een dag eer-
?r naar Limburg afgereisd. Wie op
Malheide een walk-over van Roda
L had verwacht, kwam dan ook
drogen uit. Maar had eigenlijk

kunnen weten,
'ot voor de hand lag een gemak-
olijke zege immers niet. Roda JC

dit seizoen voor eigen publiek
J^r dan eens (onder meer tegen

Den Haag en MW) duidelijk
weinig raad te weten met

J*1 favorietenrol. En in die rol be-dden de Kerkradenaren zich gis-
*en wel zeer nadrukkelijk. Welk

viel er immers te duchten
rll het nietige Telstar, dat in de
fste divisie niet eens boven de

middenmoot uitsteekt?

Les
Par, wijs geworden van de pijnlij-
j:'es vorig jaarin Den Bosch, toen
r* een eerste divisieclub de weg
r 3?" de finale versperde, wilde deIL^'sclub er dit keer geen gras over
r^n groeien. Van meet af aan werd
R vijandige doel bestookt met af-
r^dsschoten, hetgeen op de door
I regen drassige grasmat geen

chte strategie was. Ook een vroe-
omzetting in het elftal, omdatJtypers al na drie minuten met een

vervangen moest wor-
«h

door Eric van der Luer- kon
"a JC daar niet aan hinderen.

Hands
iefe Wende minuut leek het offen-
'ij . al succes op te leveren, toen

c?e Riekerink in het eigen straf-
L°Pgebied hands maakte en
nj^reen wachtte op het fluitsignaal
Ij-. 1" een strafschop. Dat kwam er
.J ?n vanaf dat moment brak er
;e Jn het zelfvertrouwen van de
fy Kradenaren.
H gingen te geforceerd op zoek

ef r^ e openingstreffer", vond Kos-
hih et bijna fatale gevolgen. Drie
en tten voor rust schoof Hanssen

in de voeten vanio j tar-aanvaller De Roode, maar.e^sta hield de thuisclub op de

Rust
Cjt- e° de spelers voorgehouden
jLlg te blijven en meer over de

rOst ste spelen," verklapte Adrie
L ter de woorden die hij tijdens
iV.r!_rlst tot zyn spelers richtte.

i;J °*g of laat moest Telstar dan
Dezwijken onder de druk."

t Sebeurde na een kwartier. Van
'tn er speeldeArnold in de vrije

te aan, waarna Van der Zwaan'
jj,Sedwongen zag de Australiër

feg "et shirt vast te houden. Telstar
fr^Cn door die actie dubbel ge-
K^lh'i Roda kreeg een strafschop,
Pch edig verzilverd door Boere-
L" 'en Van der Zwaan kon met

Feyenoord en
Ajax direct
op televisie

v J;VeRSUM - De NOS zendt
Str4l.ond op Nederland 3 recht-
V°eth Sic reP°rtages uit van de

»?aiwedstrijden Genua-Ajax
Q6h/°naco-Feyenoord. Het duel
UUr^a-Ajax is van 17.55 tot 19.50
fWp pdebuis. AS Monaco tegen
%t * °ord is van 20.25 tot 22.25v^zien.— i

Gemengde gevoelens ondanks knappe prestatie Roda JC

Hanssen: 'Voor rust ontbrak vechtlust'
DOOR BERT GROOTHAND

KERKRADE - Exact om half acht begint het op Kaalheide verschrikke-
lijk te regenen. De bekerwedstrijd tussen Roda JC en Telstar dreigt zich
af te moeten spelen in een mistroostige sfeer. Bekerwedstrijden in Neder-
land zijn niet de meest aantrekkelijke voetbalvarianten. Ondanks de
slechte weersomstandigheden stroomt Kaalheide toch nog redelijk vol.
Zon zesduizend supperters bevolken de tribunes, inclusief honderdvijftig
aanhangers van Telstar. Tenslotte hebben die niet iedereweek de gelegen-
heid om zich opzichtig en vrolijk te manifesteren.
Een half uur van tevoren drentelen
de trainers het zware veld op. Niels
Overweg, trainer van Telstar, als
eerste. Het type van de lange regen-
jas met het bijpassend sigaartje. „Of
het conflict al bijgelegd is?" rea-
geert hij stekelig op een vraag over
de situatie bij zijn club. „Ik begrijp
helemaal niet wat jebedoelt. Ik heb
helemaal geen conflict. Ik heb al-
leen de jongenseen onprofessionele
instelling verweten, maar dat is in-
middels wel uitgepraat."

Vreemd
Telstar kent een vreemd seizoen.
Een sterke start, gevolgd door een
enorme terugval. Nadat men eerst
in eigen huis voor 8000 toeschou-
wers Haarlem had afgedroogd, ver-
loor de ploeg van Overweg het vol-
gende duel tegen Excelsior voor
slechts 400 kijkers kansloos. Vooral
door een schrijnend gebrek aan in-
zet. Overweg gooide de knuppel in
het hoenderhok en wilde niet eens
meer met zyn spelers praten.

Uitstraling
„Ze komen op die manier niet al-
leen aan hun eigen portemonnaie,
maar ook aan die van my," ver-
klaart Overweg voor het bekerduel
zyn verontwaardiging. Direct ge-
volg was dat de ex-FC Twente-spe-
ler, die nog een contract voor een
jaar heeft, meteen weg wilde bij de
club uit Velsen. Hij kreeg van zijn
bestuur tot vandaag de tijd om een
andere club te vinden, maar blijk-
baar is de uitstraling van Overweg
niet positief genoeg; derhalvezal hij
ook volgend seizoen bij de eerste
divisieclub werkzaam zijn.
De uitstraling van Telstar is overi-
gens vergelijkbaar met die van
Overweg. Niettemin komen er nog
zon 6000 toeschouwers op het duel
af. „Bij een dergelijk aantal begint
het bekertoenooi lucratief te wor-
den," weet algemeen directeur Ser-
ve Kuijer, terwijl hij tevreden naar
de tribunes kykt. „Maar het wordt
voor ons pas echt leuk als we in de
finale komen tegen Feyenoord."

Tot het begin van de wedstrijd te-
gen Telstar kunnen de inkomsten
gevoegelijk worden weggestreept
tegen de kosten, zoals premies voor
de spelers. In de finale is er een bui-
del geld te verdienen, aan recettes
ongeveer 400.000 gulden, gesteld
dat Feyenoord de tegenstander is.
Voor de spelers is er bij het behalen
van Europees voetbal zon 10.000
gulden te halen. Niet gek voor de
gemiddeldeKerkraadse prof.

TrainerKoster ziet vooraf geen pro-
blemen. Ook niet dat zijn ploeg de
eerste divisieploeg zal onderschat-
ten. „De wedstrijd tegen BW/Den
Bosch van vorig jaar, toen ze uit de
beker werden geknikkerd, staat ze
allemaal nog helder voor de geest,"
licht Koster zijn benadering toe.
„Daarom heb ik het duel nu heel
ontspannen voorbereid. Tegen Den
Bosch stonden' ze vanaf de eerste
minuut sthf van de zenuwen. Nu is
iedereen op een goede manier door-
drongen van het feit dat we Telstar
simpel opzij moeten zetten."

Onzekerheid
Simpel lijkt het gedurende de eer-
ste helft niet echt. Roda JCkrijgt de
eerste twintig minuten een paar
kansen, maar bij iedere gemiste mo-
gelijkheid lijkt de onzekerheid gro-
ter te worden. De vooraf als zwak
gekenschetste Telstar-defensie ziet
er inderdaad niet al te solide uit,
maar de hoeveelheid verdedigers
maakt het voor de bezoekers iets
gemakkelijker.
„Sommige jongens moet ik dan
toch weer wat kwalyk nemen,"
geeft Gêne Hanssen zijn mening na
afloop over die periode. „Die mis-
sen dan toch weer de honderd pro-
cent bezieling. Blijkbaar liep een
aantal toch nog met die drama-wed-
strijd vorig jaartegen Den Bosch in
hun hoofd. Vorig jaar werd Den
Bosch zo de hemel in geprezen dat
iedereen stijf van de zenuwen
stond. Koster heeft dat nu in de
voorbereiding goed gedaan. Elf na-
men op het bord gezet en meer
niet."

" Het zit erop. Max Huiberts (links) verlaat het veld, terwijl uitvaller Mare Luypers aanvoer-
der Gêne Hanssenfeliciteert. Foto: klaus tummers

„We hebben geen speciale trucs be-
dacht voor deze wedstrijd," meldt
Overweg vooraf. „Maar we zetten de
deur achterin natuurlijk niet hele-
maal open." De veel geroemde Tel-
star-aanval maakt er voor rust niet
veel van. Hanssen helpt echter door
een foutieve terugspeelbal. Ron de
Roode kan de bal, de beste kans
van het duel tot dan toe, evenwel
niet voorbij Bolesta krijgen.
Na rust weet de Kerkraadse ploeg
het ritme te pakken te krygen. „De
tweede helft beginnen we gelukkig

heel fel en na die eerste goal is de
zaak beslist," vervolgt Hanssen.
„Voor rust ontbrak de wil om te
knokken." Hanssen scoort zelf nog
het derde doelpunt, een absolute
wereldgoal. „Fantastisch dat ik die
maakte, zo vaak scoor ik niet. Ik
ben heel erg blij dat we nu in de fi-
nale staan. Het liefst speel ik tegen
Feyenoord, volgens mij zijn die ge-
makkelijker te bespelen dan Spar-
ta."
Overigens is het ook Hanssen opge-
vallen dat een aantal spelers van

Roda JC niet bepaald als juichende
overwinnaars van het veld zijn ge-
stapt. „Ja, een paar jongens hebben
het heel moeilijk met de houding
van het publiek. Kyk een Michel
Boerebach heeft ook steun en waar-
dering nodig. Ikzelf ook. Ik ben dan
wel 33, maar ik vind applaus toch
ook nog heel leuk. Nu is het zo dat
sommige spelers door het publiek
gewoon de grond in geboord wor-
den."
Inderdaad geeft het spelershome na
afloop van de bekerwinst geen aan-

blik van louter feestende voetbal-
lers. Om het maar voorzichtig te
stellen. „Ik word ziek van dat pu-
bliek hier," neemt Boerebach, ma-
ker van het eerste doelpunt, geen
blad voor de mond. „Na de eerste
helft word je gewoon uitgefloten. Ik
begrijpwel waar het vandaan komt.
Er wordt voortdurend gezegd dat ik
weg moet, omdat ik teveel geld
kost. Maar ik wil helemaal niet weg.
Ik hoef maar één foute bal te geven
en ze beginnen te te fluiten. Ziek
word ik ervan."
Niels Overweg kan uiteraard ook
niet vrolijk worden van het resul-
taat, maar toont zich van zyn
slechtste kant door de nederlaag
min of meer op arbiter Jonk af te
schuiven. ledere neutrale toeschou-
wer zal de winst van Roda JC welis-
waar misschien als moeizaam, maar
toch als zeer verdiend betitelen.
Overweg probeert op de volgende
wijze zyn gram te halen: „Het is
toch heel vreemd dat wij vijf gele
kaarten krijgen en Roda JC geen
een. Die strafschop was helemaal
discutabel en die gele kaart die
daaruit voort kwam ook. Maar ja,
wy zijn de zwakke broeders uit de
eerste divisie die altijd het slachtof-
fer zijn."

Kuip
De avond eindigt derhalve niet in
onversneden feestgedruis. Het
vuurwerk op het veld is beperkt ge-
bleven tot drie doelpunten en een
verdwaalde vuurpijl uit het suppor-
tersvak van Telstar. Het resultaat is
behaald, een knappe prestatie van
Roda JC. Het feest zal waarschijn-
lijk pas komen als deKNVB-beker
daadwerkelijk meegenomen kan
worden naar Kerkrade. „Tja," be-
sluit Boerebach, „laten we diefinale
maar spelen in een volle Kuip met
Feyenoord als tegenstander. Dat
lijkt me leuk." Een visie die Kuijer,
vanwege het bedrijfsresultaat, zeker
zal onderschrijven.

Opwinding: in Luik rond komst Agu
Van onze sportredactie

LUIK - Jacky Munaron, dekee-
per van FC Luik, is kwaad op
zijn voorzitter André Marchandi-
se. De inmiddels 35-jarige oud-
international en ex-keeper van
Anderlecht vindt het geen stijl

dat de clubleiding stiekem hard
werkt aan zijn opvolging. De
aangewezen man daarvoor is Al-
loyAgu, de Nigeriaanse doelman
van MW, die rond zou zyn met
de Luikse club. Munaron verwijt
zijn voorzitter vooral, dat hij het
nieuws uit de kranten moest ver-

nemen en niets van de clublei-
ding zelf heeft gehoord.

Marchandise gaf gisteravond
maar mondjesmaat commentaar
op die kritiek. „Ik moet heel
voorzichtig zijn nu, maar we zijn
wel bezig met Agu." PSV'er Eric

Gerets, komend seizoen trainer
in Luik, heeft - zoals bekend -
naast Agu zyn oog laten vallen
op Roda JC-spits Graham Ar-
nold.
Zie verder pagina 1 9
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Mam en pap. Oma en Opa. J
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RlCk en Sanne Jurgen en Sandra [
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Onr. goed te koop aangeb- gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
OPEN HUIS MAANDAG 30 MAART T/M VRIJDAG 3

APRIL VAN 16.00 - 18.00 UUR EN ZATERDAG 4 APRIL
VAN 14.00- 16.00 UUR.

Maastricht, Residentie Abtshof
Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat voor bewoning ge-
reed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze uit 4 ver-
schillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een max.
vtoeropp. van ca. 125m2. Terras/Loggia. Lift. Eigen afge-
sloten parkeerplaats. Prijzen van ’269.000,- v.o.n. tot
’354.000,- v.o.n. (mr. van uw eig. woning is bespreekb.)
Adres: Patersbaan 30b, te Maastricht (bereikbaar vanaf de
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026

INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.

MAZDA 323 ES 1.4, nov.
78, APK 1-93, ’500,-. Tel.
na 18.00 uur 045-314273.
Te k. Mitsubishi CANTER
Diesel, dichte laadbak, bwj.
'83, pr. ’11.500,-. Tel.
043-258057.
Te koop Nissan BLUEBIRD
Stationwagon 2.0 Diesel,
bwj. juli '85, ’5.250,-. Tel.
046-580241, na 18.00 uur.
Nissan CHERRY 1500cc GL
'82, autom., iz.g.st., te ruil
voor suzuki Of andere kleine
auto, tel. 045-724303
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te koop Nissan SUNNY
diesel 1700 DL, 4-drs., bwj.
'85, ’4.250,-; Citroen BK
1400 bwj. '84, ’4.250,-; Fiat
Uno 45, 3-drs., bwj. '83
’3.250,-; Volvo 340 CLD
diesel, bwj. '86 ’6.250,-;
BMW 315 bwj. '84, LPG

’ 2.850,-; alle met APK. Tel.
04498-54319.
Te k. AUDI 80 in nw.st., div.
opties, bwj. '88. Tel. 045-
-212395 of 04492-4798.
Te k. Ford ESCORT 1.6
Diesel, wit, bwj. '85. Beide
i.z.g.st. 045-327370

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

Te koop BMW 525i, bwj. 83,
APK, pr. ’ 5.000,-. Tel. 045-
-427594.
CITROEN BK 1400, bwj. '87
68.000 km, APK, ’7.500,-.
04459-2914 na 18.00 uur.
Te koop Ford ESCORT 1.1
Laser, bwj. '84, APK tot 4-
93, 5-drs., 5-bak, ’5.500,-.
Tel. 04454-2092.
MITSUBISHI Lancer 1.2 GL,
bwj. '82, vr.pr. ’ 2.350,-. Tel
045-254823.
Te k. Opel KADETT 13S au-
tom., bwj. 7-'B4, APK tot 4-
93, i.z.g.st. ’ 5.500,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. Opel KADETT bwj. '81,
APK 4-93, vr.pr. ’2.750,-.
Eikstr. 49, Passart/Heerien,
Tel. 045-214202.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 04^440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service. 'Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
HUIZEN te koop gevraagd
tot ’150.000,-. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Direkte aankoop in mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed Heerlen. 045-728671.
Te k. MAASTRICHT Keer-
derstr. 238, royaal woonhuis
met kantoor/praktijk moge-
lijkheid, ’319.000,- k.k. Tel.
043-625091.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
BORN, Putstr. 105. Vrijst.
woonhuis met grote berging.
Ind.: gang, woonkamer, zit-
kamer keuken, bijkeuken.
1e Verd.: 4 slpks., douche.

Rolluiken, provisiekekter,
zolder. Perc. grote 625 m2,
vraagprijs ’ 225.000,-k.k.
Tel. 04756-1904.
HEERLEN, Smaragdstr. 21,
2/1 kap op perc. van 435 m2,
4 slpks., ’125.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015

Hobby/DJi_z.
Te koop KOLOMBOORMA-
CHINE en beugelzaagma-
chine. Tel. 04406-13624.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Kerp Electrocentrum
* Heeft voor elke vrachtwagen, auto of bus de juiste starter

of dynamo op voorraad!
* Reparatiedienst voor alle starters en dynamo's.

Voor een vakkundig advies gaat u naar

|<^RP BV

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

Auto's

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd van 27 op 28 mrt., en tot terugverkrijging
van de VW Golf, kl. beige, kenteken SF-35-ND,
alles ontvreemd v.a. de Wolfskuilenweg te Vaals.

Inl. welke discreet zullen worden behandeld,
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M

Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Renault 25 TX '90 1e eig. ’ 23.750,-; 25 V6aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30750,-; 19 GTR/GTXi '89 1e eig. v.a.
’17.500,-; 21 GTS Nevada '88 1e eig. ’ 16.750,-; 21 TS/
GTL '87-89 v.a. ’9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 1e
eig. ’21.750,-; 240 DL Combi '88 1e eig. ’22.500,-; 440
GL/GLT '88-'B9 v.a. ’18.750,-; 480 Sport '87 ’20.750,-;
740 GLE '84-'BB v.a. ’10.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a.

’ 3.750,-; 360 GLT 83 ’ 5.500,-; 345 GL 2.0 '85 ’ 8.500,-;
VW Passat 1.8 CL 89 1e eig. ’ 23.750,-' Passat TD combi
'87 ’17.500,-; Passat D/combi D '84 ’6.750,-; Golf CLD
'85-'BB v.a. ’9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’7.500,-
Jetta '81-'B7 v.a. ’2.250,-; Golf GTi spee. uitv. '78
’4.250,-; Audi 80 S/80 D '88-'B9 1e eig. v.a. ’ 19.750,-; 80
GT '86 ’ 10.750,-; 100 CC m. '86 ’ 10.750,-; BMW 524 TD
'89 1e eig. ’42.500,-; 525E/524TD '84 v.a. ’7.000,-; 316/
320 i'84-'B6 v.a. ’9.000,-; Opel Veetra 1.8 GL HB '89 1e
eig. ’23.500,-; Kadett 1.7Dcombi '89 1e eig. ’18.500,-;
Kadett 1.6D combi '87-'B9 v.a. ’10.000,-; Kadett 1.7D
combo '90 1e eig. ’14.750,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1/6 D '84-
-'9O v.a. ’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 GLi autom. 88-'9O
v.a. ’14.000,-; Corsa 84-'B7 v.a. ’7.000,-; Senator 3.0
'83 ’7.750,-; Ford Scorpio 2.0i/2.4i/2.9i '85-'9O v.a.

’ 10.000,-; Siërra 2.0isedan '88-'9O v.a. ’ 16.500,-; Siërra
2.0/2.3 D combi '84-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.4 CLi combi
'89 1e eig. ’ 15.500,-; Escort 1.8 CLD combi '88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D'83-'B9 v.a. ’4.500,-;
Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Fiësta 1.1 '86 ’7.950,-; Taunus
aut. '82 ’2.500,-; Citroen AX 1.1 E '88 1e eig. ’9.750,-;
BK 1.4/1.6/1.6 Break '83-'B9 v.a. ’4.000,-; BK turbo D '88
1e eig. ’ 17.750,-; Visa '85*86 v.a. ’4.250,-; CX GTi '85
’7.500,-; Alfa 75 16/18 '86-'B9 va. ’ 11.000,-; Fiat Tipo IE
'90 1e eig. ’17.000,-; Panda/Uno '88-'B9 1e eig. v.a.

’ 8.500,-; Argenta TD '84 ’ 3.750,-; Peugeot 405 GR/GRi
1.9 '88-'9O 1e eig. v.a. ’ 16.500,-; 205 GTi '85 ’ 11.750,-;
205 XLD '89 1e eig. ’ 14.750,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig.
’22.500,-; Honda Aerodeck 2.0 '88 ’ 19.500,-; Accord 2.0
'86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelude EX autom. '85 1e eig.
’13.500,-; Prelude spee. uitv. '84-'B6 va ’9.000,-; Nissan
Bluebird 1.8 GL '88-'B9 1e eig. v.a. ’12.500,-; Sunny
combi D '85-'B6 v.a. ’6.500,-; Mitsubishi Galant GL HB
'89 1e eig. ’ 19.500,-; Mitsubishi GL/turbo D '88-'9O v.a.
’16.000,-; Galant TD/TD autom. '85-'B6 v.a. ’7.500,-;
Starion turbo '83 ’7.500,-; Saab 9000 turbo '86-89 v.a.
’19.750,-; Saab 900 GL '84 ’5.750,-; Rover 2000 '84
’3.750,-; Mazda 626 GLX/GLXD '88-'9O v.a. ’14.500,-;
Mazda 323 GLX '85 ’ 6.500,-; RX 7 '80 ’ 7.250,-; Hyun-
dai Sonata 1.8 GLi '89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85
’4.500,-; Suzuki Swift GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; To-
yota Celica '83-'9O v.a. ’6.750,-; Camry '84-'B7 v.a.
’7.750,-; Corolla '82-B4 v.a. ’2.000,-; Lada Samara 1.3
'88 1e eig. ’ 7.500,-; 2105 '89 1e eig. ’ 5.750,-; Skoda 105
'87 1e eig. ’3.500,-; Nissan Patrol turbo D '85 ’ 19.500,-;
Suzuki Jeep zomer- en winterkap, '84 ’9.250,-; Honda
600 XL Off the Road '88 10.000 km ’6.500,-; Mercury
Marquis '79 ’ 1.500,-. Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sintmaartensdijk
Trichterweg 109, Brunssum, 045-229080.

Personeel gevraagd
**■-■■> -- —Hulp in de huishouding
4 ochtenden p. wk. Th..Boosten, H'heide. Tel. 045-230114.

!Op korte termijn zoeken wij contact met gegadigden voor
de funktie van

Chauffeur (met diploma)
voor onze lichte vracht (kiep) auto, leeftijd bij voorkeur

25-30 jaar. Aanmelden Muyrers & Wijnen BV, Markt 11,
Simpelveld. Tel. 045-441800.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Simpelveld-Huls

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

Vakantie
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WC/TV, 5 dgn. Pasen,
Hemelv. Pinkst. va. ’275,-;
April/mei ’325,- p.wk. - 2
wkn. ’595,-; Juni ’345,-
-p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij-
man Reizen, 08376-14121/
14130.
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Pasen, Hemelv.
Pinkst. va. ’298,-; April/mei
’350,- p/wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’425,- p.wk. -
2 wkn. ’ 675,-. Keijman
Reizen 08376-14130/14121
DUITSLAND, Saarburg/
Hunsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Pasen, Hemelv. Pinkst. va.
’298,-; April/mei ’350,- p.
wk. - 2 wkn. ’595,-; Juni
’425,- w.pk. - 2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14130/14121.
ITALIÉ, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
dir. aan meer Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’285,- 3
wkn. huren 2 wkn. betalen.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.
Bij part. 3 min. van strand in
Scheveningen gr. FAMILIE-
KAMER: Tel. 070-3545866.

(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.
Te koop TATRAPUPS grote
spierwitte intelligente en
aanhankelijke honden, lief
voor kinderen en goed
waaks. Tel. 08818-1550.
Te k. BERNER-SENNEN
pups m. stamb. van h.d.vrije
ouders, tel. 08866-2483
Te k. jonge, zwarte BOU-
VIER, 6 mnd, reu, met toe-
beh., tel. 045-326169.
Wegens omstandigh. te k.
Amazone PAPEGAAI met
grote kooi. Tel. 045-274818.
Te k. Duitse HERDER, reu,
71/2 mnd. oud, met stam-
boom. Tel. 04498-59378.
Te k. nest GOLDEN RE-
TRIEVERS ontw. en ingeënt
ouders HD-vrij. 046-526061
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent. f 34,-. 045-244247.
1!, ■ ■ ■ ——^—

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en
div. attracties.
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.

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

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’ 255,-; gebr.
bureaus v.a. ’95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A 0v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling v.a. ’75,-; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’445,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 1.045, palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.

Bel de Vakman
: ■. . :. - . - _j

Vochtwering
het waterdicht maken van kelders en muren;

injekteren tegen optrekkend vocht.
10 jaar garantie

Tel. 040- 117893/ 120213.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.

Wonen Totaal. ._.
In- en verkoop 2e HA
meubelen en antiek.
045-724943, Rotterdaf
80a, Heerlen.
Te koop weg. omst. lu>
vormige essenbeige 'KEN. Geheel compleet
diverse hoge kasten en
inbouwapparatuur. Prijs
t.k. Te bevr.: Plan Keil
b.v, Rijksweg 21, Gu
04450-2490 I
Te koop diverse SH
ROOMKEUKENS in md
en klassiek, voor de
van de prijs. Te bevr:
Keukens bv, Rijksweg
Gulpen. 04450-2490.
Te k. Barok stijl EETr*
ronde tafel met 4 stoetó'
n.o.t.k. Tel. 045-443816;
Te koop eiken EETH'
allesbrander; gastol
massief eiken leren faii
De Heugden 244, He«
Tel. 045-742547.
BANKSTEL ’275,-; '’375,-; oma-slpk. ’3
Kouvenderstr. 208, H'brf

Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Geldzaken
Bel voor VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu

’ 295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend kred

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845.
10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per rrtf
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per ma«

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gra*

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417;

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u'

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte rrK>*|

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellarrw
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-21J

_?c ,°xJpJ.?&S ?°N.NEH
m A|s " ons voor ïlMELVERHUUR (met recht smo be| , staa|van koop). Superbreed, P|CcOLO de volgend?snelbrumlampen en gas- a, in het Limburg| Da^drukveerstatief. Eivi-Sun. Tf>i n4£.-7iQQfi«

Tel. 04749-4695. "" iei. Wa Maaw». j
Muziek

Gebr. ONDERDELEN van
Japanse auto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum. Tel.
045-254482 / Fax 274384.
Te koop gebruikte AUTO-
BANDEN, sportvelgen, hef-
brug Koni, computeruitlijn-
apparaat. Jan van Cruchten,
Schandelerstr. 2, Heerlen.
045-722844 b.g.g. 714496.

Caravans
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK-
kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;
TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 2V_- mtr.
breed van ’34,50 nu

’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256, Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf

’ 325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
HOMECAR Caravan. Dea-
lerinfo: 04958-92899.
Te koop Duitse CARAVAN 4
é 5 pers. met alle toebehoor

’ 4.500,-. Kohlbergsgracht
50, Kerkrade.
Te koop MUNSTERLAND, t.
450 Deluxe, bwj. '76, met
ringloopverw., ijsk., wasca-
btne, voort., met kleine
schade, moet weg. Tel. 045-
-325773, na 18.00 uur.

In/om de tuin

VIJVERFOLIE
1/2 mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, ' coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
Te k. rechte eiken SPOOR-
BIELZEN v.a. ’2O,- per st.
Houtzagerij Windels, Indus-
trietrrein Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.

Huw./Kennism.
Heer 66 jr., flink postuur, fi-
nanc onafhankelijk, zoekt
VROUW uit beslist goed mi-
lieu, om eenzaamheid op te
lossen en relatie op te
bouwen. Br.o. nr. B-1195
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Mode Totaal
Te k. 2 Oldtimers MOTOR-
JASSEN, 1 lange, 1 korte, i.
z.g.st. Tel. 045-415792.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
öen. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Bouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
Ned. BOUWINGENIEUR
die in staat is nwe. werken in
Duitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tel. 045-231225.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250238.
Euro Bouw vraagt VAK-
BEKWAME Uitvoerder,
metselaars, ijzervlechters,
timmerlui, 043-639710, tij-
dens kantooruren.
Dames opgelet! Als CON-
SULENTE van onze geur-
lijn bent u verzekerd van 'n
hoge bijverdienste. Tel.
04759-5169 na 18 uur.
Gevr. UZERVLECHTERS
voor Duitsland. Duits verze-
kerd. Inl. na 18.00 uur: teil
045-254058.
Schoonmaakbedr. De Hof-
stad bv vraagt met spoed
SCHOONMAAKSTER voor
de ochtenduren centrum
Roermond. Werktijden van
8.00 tot 9.30 uur. Soll. tel.
077-515713.
Geleen, gevraagd nette
vrouwelijke CAFÉHULP,
leeftijd 30-35 jaar, wisselen-
de uren. Schrift, soll. voorz.
van recente pasfoto onder
nr. B-1185, LD.. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Erv. BABYSIT gevr., niet
rookster, van ma. t/m vr.,
kennis Engelse taal gewenst
event. licht huish.werk. Tel. ,
045-461258, na 18.00 uur.-
Gevr. nette TAXI-CHAUF- I
FEUR m/v voor dag- en i
nachtdienst, part-time. i
Wao-ers geen probleem, j
Julianastr. 6, Brunssum. (
ELEKTROMONTEURS, opi. I
LTS/MTS Elektro, liefst met :
ervaring in de industrie. ,
ECM Heerlen BY, Burg. van
Grunsvenplein 10, 6411 AT ■Heerlen. Tel. 045-718877.
MONTEUR gevr., liefst met :
erv. VW Diesel. Pres. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
* ____————^^————__ \
Bouwbedrijf Paro vraagt :
OPPERLIEDEN. Melden
045-422524 na 19.00 uur !
257880/325622. \
Rest. in Valkenburg vraagt J
MEDEWERKSTERS m/v :
voor de bediening zowel \
part-time voor weekenden 'en vakanties als full-time. !
Bellen tussen 17-19 uur:
04406-13107. ]
WERKSTER gevraagd 2
ochtenden per week. Tel.
045-714924.
Nette JONGEMAN ge-
vraagd om mee te reizen
met kermis, geen zwaar
lichamelijk werk. Tel. 045-
-210455.
Met spoed gevraagd TAXI-
CHAUFFEURS M/V partti- i
me en weekend. Met erv. ,
voorkeur. Tel. 045-318898.

O.K. Cars
heeft auto's aan marktprijs.

Verl. Lindelaan 23, Oirsbeek
Tel. 04492-5782.

Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610, ook 's avonds.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! 045-411572
Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Renault 19 CHAMADE GTR
5-'9l, 8.000 km!! Koopje.
Interesse bel: 045-458319.
Zwarte GOLF GTI uitv.,
’1.150,-. Bar. Mackaystr.
65, Heerlen/Meezenbroek.
VW GOLF Sprinter, t. '80,
APK, ’ 1.950,-. Heems-
kerkstr. 66 Hrl/Meezenbroek
Te k. Opel KADETT 3-drs.,
bwj. '82, APK, in pr.st.,
’2.800,-. Tel. 045-232321.
Mooie Toyota CELICA cou-
pé 82, APK '93, ’3.950,-.
Tel. 045-225913.
Niet vergeten! KWALITEIT-
AUTO'S in iedere prijsklas-
se. "Quatro-Cars", Locht
80E, 50 mtr. v. Grensover-
gang Heerlerbaan-Kerkrade
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
BMW 315, bwj. '82, i.g.st.,
APK '93, kl. groen, ’ 2.500,-
Tel. 045-454532 of 427594.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Schamerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat UNO 60 S bwj. '86,
APK, in nw.st., vr.pr.
’5.950,-. Kleine Stegel 6,
Eygelshoven. 045-353598.
Zeer ■ mooie Ford FIËSTA
1100, bwj. '82, zeer zuinig,
APK '93, vr.pr. ’2.300,-.
Asterstr. 26, Heerlerheide.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
'80, autom., i.g.st. Past. Sa-
velbergstr. 122, Brunssum.
Te koop FIËSTA '79, APK
4-92, motor defect, pr.
’450,-. Tel. 045-231962.
Weg. aansch. lease-auto.
Te k. Ford ESCORT Bravo
1.4, bwj.'BB, kl. wit, vr.pr.

’ 13.000,-. Tel. 045-230245
Ford ESCORT 1.1 User 3-
drs., '84, i.z.g.st. Terschu-
renweg 65, Hoensbroek.
Ford TAUNUS 1.6 4-drs.,
'82, orig. 80.000 km, veel
extra's, zeer mooi, APK 3-
-93, ’ 2.500,-. 046-523619.
Te k. FORD 17 m. groen m.
voor de liefhebber, bwj. '69,
i.g.st. 046-747737.

Te k. MAZDA 626 2.0 GLX
'82, i.z.g.st., pr. ’2.350,-.
045-443272, na 17.00 uur.
Te k. van 1e eig., 100% in
orde Opel REKORD Berlina
2.0 S, autom., bwj. '78, orig.
kl. bruin/zw., 1e lak, get. glas
89.000 echte km's, vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 043-436082.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bwj. '78, ’1.250,-, na 17.15
uur 045-751198.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
78, APK 30-12-92, nw.
banden, uitlaat en remmen,

’ 500,-. Tel. 045-453497.
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
BMW 315 '82 ’3.500,-;
Ford Taunus Bravo '81

’ 2.200,-; Renault 4 GTL '83
’1.750,-; Opel Kadett '78
APk 3-93, ’950,-. Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
KADETT '80 ’1.850,-; Ka-
dett ’950,-; Golf D '80

’ 2.450,-. APK. 04499-3398
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Rekord 2.3
D GLS '86; Mazda 323 LX
Sedan '86; Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6 L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; Mercedes
280 TE aut. '80; Rover 3500
Van der Plas '83; Opel As-
cona 1.3 S m. '82; VW Jetta
'82; BMW 318iautomaat '81
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Nissan Sunny 17D 4-
drs '85; BMW 320-6 '79;
Ford Taunus 1.6 Bravo LPG
'81; Volvo 343 GL 11-'82;
Toyota Corolla 1.3 DX lift-
back '81 VW Passat '80;
Nissan Sunny '83; Fiat 127
Sport '80; BMW 316 LPG
'82; Mini 1000 '81; Opel As-
cona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop fi-
nanciering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10r00-17.00 uur.
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Golf GTi '82;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett aut. '87/'B6;
Opel Corsa 1200 S '87; Opel
Ascona 1600 '83 ’4.750,-;
Opel Rekord '79 ’ 1.500,-;
Ford Escort 1300 '87; Ford
Escort XR3i cabriolet '87;
Ford Escort 1.3 5-drs. '85
’8.500,-; Ford Siërra 1600
5-drs. '85 ’8.900,-; Renault
9 automaat, 39.000 km '84
’6.000,-; Skoda 120 L '84
’1.500,-. WEBER Autobedr
Inr., financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.

Bedrijven/Transacties
Te koop of te huur

Eetcafé restaurant bistro
Vrij van brouwerij, ligging Valkenburg, Rijksweg-Maastricht
Vr.pr. pand mcl. invent. ’ 269.000,-k.k. Tel. 04406-16173.

Voor logistiek ADVIES en
magazijn inrichtingen van
electrolux constructor. Tel.
045-310937, na 18.00 uur.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tei. 04493-2715.

Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
TRACTOR MF 185, kiepkar,
tweeschaarploeg, vier-
schaar stoppelploeg, aard-
appelzeefband. 046-745563
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Autoverhuur

Liever huren

Autorent
Bastiaans

va. ’ 39,- per dag mcl. BTW
en 100 km vrij.

Spoorsingel 50, Heerlen.
Tel. 045-724141.

JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bristol zoekt aktieve VER-
KOPER voor 40 uur per
week. leeftijd 18-20 jaar,
MDS'niveau. Tel. afspraak
045-722388.
Gevraagd voor CAFETARIA
snackbar een zelfst. hulp.
Soll. na telefonische af-
spraak. Tel. 045-259024.
Für Dauereinstellung ge-
sucht Maurer, Einschaler
und Klinkenmauer. Auch
Colonnen. Auskunft von
Montag bis Freitag von
8.30-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-227144665.
Gevraagd op korte termijn
METAALBEWERKER of
bankwerker die in onze za-
gerij het slijpen van band en
cirkelzaag wil leren en na-
derhand zelfstandig kan
funktjoneren. Daemen's
Houtwarenfabriek, Mingers-
borgerweg 7, Übachsberg.
Tel. 045-751253.
Gevr. ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Voor direct gevr. correcte en
vriendelijke MEDEWERKER
in technisch groothandel,
voor balie en mag.werk-
zaamheden. Leeft. 16-18 jr.
Eka Automaterialen, Strijt-
hagenweg 127, Kerkrade.
Tel. 045-463606 vragen
naar B. Jacobs.

" Te huur gevraagd
Te huur gevraagd

omgev. Heerlen
eengezinswoning met 3
slpks, event. ruilen tegen

eengezinswoning te Heer-
lerheide. Tel. 045-226689.

OG te huur
Te h. in NIEUWENHAGEN
voor alleenst. zit/slpk., keu-
ken, douche, w.c, eigen
opg., huursubs. mog. Tel.
045-317786.
BOYENWONING te huur,
centrum Heerlen. Inl. tel.
045-725642
Te h. 1-pers. appartement
te VOERENDAAL. Tel. 045-
-751640 na 18 uur.

Kamers
1e jaars student zoekt ka-
mer in MAASTRICHT. Tel.
013-346946, na 18.00uur.
Te h. kamer voor rustige
mensen hartje HOENS-
BROEK met pension of
zonder. Tel. na 12.00 uur
045-224509.
LANDGRAAF: Gem. woon/
slaapk. met eigen douche,
w.c, en keuken te huur,
kabelantenne aanw., huur
p.mnd ’660,-. all-in. Tel.
045-315674

bouwmat./machines
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 16, Geulle. 043-641044

■ wnFFÏÏÊPÓTmëtZeldzam^KorMC p? Geer
_ «

I 3regels, 3da9en |I 3 TIENT JESï 1
Be» nu I1045-7199661I èptes?*2s

» ■■

Professionele gereedschappen?
Natuurlijk naar van Dooren !

Alle kwaliteitsmerken op voorraad.
Van professionals vóór professionals.

■■■■ Ij^.j^^'^^^iip ■■■■IBMaiiiP

Roland SC 55 Soundmodule
inmiddels best verkochte midi-module aller tijden'-

Uit voorraad leverbaar!!
PC bezitters opgelet

De SC 55 nu ook als insteekkaart mcl. MPU 40t
midi-interface: ’ 1.295,- !! (’ 45,- per maand).

Alles voorradig en demonstratieklaar.

Donderdag koopavond

Te k. BASSVERSTERKER,
model Kustom, verm. 200
Watt, plm. 4 jr. oud, vaste pr.

’ 400,-. 045-325773, na
18.00 uur.

P.A. bass, mid en hoog met
verstekers; 2 snelstart
DRAAITAFELS, alles apart
tekoop. Tel. 04457-1321.

Kachels /Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.
KACHELS, nu ’5OO,- kor-
ting. De kachelsmid, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.

TV/Vldeo J
KLEUREN TV grotej
ring vanaf ’65,-. ffl
KTV's v.a. ’298,-, I*3
v.a. ’25,- p.mnd. Rf3van Voorst, Ganzeweji
Heerlerheide. 045-21gjül
Goede KLEUREN Vn
gar. gr. beeld Philipl'
’125,-. Ook txt TV's. 1
25 jr. TV-occ. centr- /
Grasbroekerweg 25, .
len. Tel. 045-724760^
Met een PICCOLO 'A
Limburgs Dagblad r 3?
uw oude spulletjes 't
kwijt. Piccolo's doeij
wonderen... Probeer 'i
Tel. 045-719966. X

Voor Piccolo's J
zie verder pagina 1

~i Limburgs Dagbladmpiccolo'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
Vemnist'Gevonden’ 1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter 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 ècontant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/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 wordtdagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeOuco Sommo Scanner) 079
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Eddy Merekx in De Panne: 'Hij is de grote troef voor Ronde van Vlaanderen'

Frans Maassen leider " Frans Maassen zet
aan. Zijn sterke
optreden in de tijdrit
bezorgde hem de
leiding in de
Driedaagsevan De
Panne.

Foto: DRIES LINSSEN
pERZELE - Gewonnen heeft Frans Maassen nog steeds niet
«t seizoen. Maar de Limburger sloot de eerste dag van de
Driedaagse van De Panne - Dirk de Wolfwon de ochtendetap-
Pc en Thierry Marie 's middags de individuele tijdrit - wel af
[ls aanvoerder van het klassement. Een bewijs voor het feit
[at de renner uit Ittervoort niet ver verwijderd is van zijn top-vorm. „En dat is het meest belangrijke met het oog op de
fonde van Vlaanderen," stelde Frans Maassen voordat hij in
let Oostvlaamse dorpje Herzele in het witte leiderstricot werd
rhesen.
wDriedaagse van De Panne wordt
'Vele jaren beschouwd als de laat-
jevoorbereiding op de Ronde van
■Sanderen, die aanstaande zondag
e aprilklassiekers inluidt. Vandaar
°k dat zowat de complete mondia-
!Wielertop in de Belgische etappe-
Oers present is. „Als ik deze koers
"ft winnen, zal ik het zeker niet la-
*V' merkte Maassen op. „Ik ben al
* derdeen tweede geëindigd in De
'Une. Dan moet het nu maar eens
Jak zijn. Gemakkelijk zal dat niet
'°rden. We hebben immers nog

zware dagen voor de boeg."

* de korte openingsetappe onder-
keepte Maassen meteen zijn ambi-
*s voor de eindzege, toen hij zich
'47 kilometer koers op de Valken-
*rg in de beslissende ontsnapping
jengde. Declerq, De Wolf, Capiot,

Rimov, Heynderickx en Tchmile
'aren de overige koplopers.

"eter Declercq demarreerde op de
*lkenberg met Capiot aan zijn
Hel. Ik kwam als derde boven. We
Ül meteenvol doorgegaan. De kor-
! openingsrit is altijd nerveus en
baarlijk. Daarom reed ik attent
foraan. Het was de goede vlucht,
cri goeie zet van mij, ook al wer-e 1 we in de slotfase nog verrast
°or De Wolf en Tchmile. Een beet-

door

BENNIE
CEULEN

je.het gevolg van de rivaliteit tussen
mij en Ekimov. Wij waren met onze
gedachten al bij de tijdrit. Boven-
dien hoefde ik niet voor Capiot de
kastanjes uit het vuur te halen,
want als we bij elkaar waren geble-
ven, had Johan gewonnen. Op het
laatst wist ik hen toch nogte verras-
sen, zodat ik nog enkele seconden
winst kon boeken."

Enkele uren later leverde de vijfde
plaats in de tijdrit hem alsnog de
leiderspositie op. „Hilaire van der
Schueren meende, dat ik niet goed
reed. Toch vind ik mijn tijd niet
echt slecht. Maar ik voelde, dat ik in
de ochtendetappe geleden had. Ik
was niet super. Ik heb wel niet ge-
wonnen; maar ik ben toch heel blij
met de leiderstrui. Dat is al iets. Ik
zal in ieder geval proberen die posi-
tie te verdedigen. Gelukkig hebben

Sjaak Troost schiet
Feyenoord te hulp

P>NTE CARLO - De laatste trai-
pS in het imposante Stade Louis
l Voor het eerste Europese duel
r-t AS Monaco, pakte voor Feye-
Pprd goed uit.De drietwijfelgeval-
P 1Kiprich, Van Gobbel en Troost
Fokten op interim-trainer Wim
P^sen gisteravond een fitte indruk,

fen duidelijke meevaller," conclu-
rerde de opgeluchte oud-interna-
r'tel, die vanavond geen beroep
Jll doen op het basistrio Sabau, De
f°lf en Bosz.

(32) kwam gistermiddag in
*J gezelschap van de spelersvrou-
> "*> die op uitnodiging van de

clubleiding naar Zuid-Frankrijk
afreisden, in het regenachtige prins-
dom aan. Maandag woonde de vier-
voudige international, bezig aan
zijnveertiende en laatste seizoen bij
Feyenoord, de begrafenis van zijn
vader bij.

Speelklaar
In het hotel liet hy Jansen weten,
dat hij geestelijk speelklaar was.
Enkele uren later overtuigde
Troost, die dit seizoen pas zes keer
voor de hoofdmacht werd opgeroe-
pen, zijn trainer ook in fysiek op-
zicht.

EUROPACUP
Programma vandaag

LANDSKAMPIOENEN
groep A
£anathinaikos-Anderlechtnode Ster Belgrado-Sampdoria

ihnd:
£ode ster 4 6 (6-4)

4 5 (6-3)
S^derlecht 4 3 (5-7)

4 2 (0-3)

§r«epß
{?enfica-Dinamo Kiev
Parta Praag-Barcelona

{?areelona 4 7 (8-2)
S&arta Praag 4 4 (6-6)
£erifica 4 3 (2-3)
UlnamoKiev 4 2 (2-7)

BEKERWINNAARS
Jfëlvefinales

r,.^ Monaco-Feyenoord
lüb Brugge-Werder Bremen

op 15 april

UEFABEKER
Qa,ve finales
j^nua-Ajaxca' Madrid-Torino

s^Urns op 15 april

sport in cijfers
KARTING
JUn^"°ven, mini-junioren: 1. Keyser;
**io 6""11310"331 '" Van Eeuwijk; pro-
*v.a licht: 1 Van de Bur«; promo 100

'" Fassbender, 7. Philips; natio-
,c ' '00 cc: 1. Redeker, 3. Tobben; 125
Gji'°fi°naal: 1. Melis, 3. Zaunbrecher, 7.Sri^'nart, 8. Knooren, 19. Vos, 20.
tor '~'21. Ridder, 24. Debetz; 125 cc in-

'a«onaal: 1. Van Lent, 7. Hermans.

SCHAATSEN
\.(.ft.e,»veei_. IJsgala. 500 meter: vrou-
Garh '" Luding 41,16, 2. Meijer 41,21, 3.37 Ol «cht 41'29- Mannen: 1. Goloebev
37 4i' 2 Zjelezovski 37,29, 3. Van Velde
VfOüu Wedst"jd 1 mijl (1609 meter);n'cltß »n: !" Van Schie 2.18,69, 2. War-
%, 2,18,99, 3. Zijlstra 2.23,45. Man--- Siou Za "dstra 2.04,02 (wereldrecord),
s^hel 2.05.32, 3. Koss 2.07,06.

VOETBAL
Afdeling Limburg.Eerste Klassen;
RKSNA-Slekker Boys 1-1, Roosteren
2-FCRia 1-1,GSV 2-Heilust 2 1-0. Twee-
deKlassen; Daalhof 2-MKC 3 4-1, Doen-
rade 2-Adveo 2 1-0. Derde Klassen;
Abdissenbosch 3-SVK 2 2-4, Laura
3-RKONS 4 2-1, Kakertse Boys 4-Hei-
lust 3 2-4, Chevremont 3-Miranda 4 0-1,
Jabeek 2-EHC 4 1-4, Sanderbout 3-COV
2 2-1, Spaubeek3-Sweijckh. B. 3 2-3,
Slekker B. 3-Rios 3 3-0, Leeuwen 4-EVV
4 6-0, Steyl-Baarlo 4 3-2. VierdeKlassen;
Standaard 6-Minor 7 3-4, Wahlwiller
2-Sportcl.'2s 5 7-4, Noorb. B 4-Partij 2
0-1, Zwart W. 5-Weltania 7 1-1, RKSNE
6-Heidebloem 3 1-2, Schinnen 3-Jabeek
3 2-0, Limburgia 5-Adveo 3 2-2, Heide-
bloem 2-De Ster 7 5-1, Adveo 4-Havantia
4 3-2, SVM 5-Kluis 5 2-3, Minor6-Schin-
nen 4 0-5, Groene Ster 6-Eik'veld 5 0-1.
Damesvoetbal. Steyl-Blerick 0-1,
RKIVV-Vaesrade 2-0, Rimburg-Wau-
bach 2-0, OVCS 2-LHBMC 0-3

we een sterke ploeg. En dat scheelt
in zon situatie."

Frustratie
Niettemin steekt Frans Maassen
niet onder stoelen of banken, dat
het de afgelopen weken in de Buc-
klerploeg niet zoals gewoonlijk per-
fect draaide. „We rijden met een
man of zes heel goed, maar kunnen
geen koers winnen. Ik werd al vijf,
zes keer in de laatste kilometer te-
ruggepakt. Dat is frustrerend. Voor
de hele ploeg. Als niet gewonnen
wordt, zoekt men altijd naar oorza-
ken. Het collectief was altijd de gro-
te kracht van de Bucklerploeg.
Maar dit seizoen haken we op het
beslissend moment af. Wellicht
speelt onbewust mee, dat er nog
geen nieuwe sponsor voor volgend
jaar gevonden is, waardoor iedereen
meer voor zichzelf rijdt."

De Keulenaer
Ploegleider Jan Raas heeft aan de
vooravond van de Driedaagse van
de Panne zijn renners bij elkaar ge-
roepen om een en ander door te
spreken. Maassen: „We hebben een
heel goed gesprek met Jan gehad.
Allerlei problemen werden uitge-
sproken. Ook de affaire De Keule-
naer. Erg dom van Ludo. Hij had
het echt niet nodig om met vuur te
spelen. Raas heeft ons ook op het
hart gedrukt, dat we ons geen zor-
gen hoeven te maken over de voort-
zetting van de ploeg. Het moet al
heel gek gaan, wil hij geen nieuwe
sponsor vinden."
Frans Maassen heeft er het volste
vertrouwen in, dat de Bucklerploeg
zondag in deRonde van Vlaanderen
eindelijk zal toeslaan. „De Ronde
van Vlaanderen vind ik de aller-
mooiste klassieker. Ja, mooier dan
de Amstel Gold Race, hoewel die
koers voor een Limburger iets heel
bijzonders betekent. Wij starten
zondag met vier kopmannen: Nij-
dam, Vanderaerden, Van Hooy-
donck en ik. In de finale moeten we
gewoon met een paar man erbij zit-
ten. Wij hebben de sterksteploeg en
zullen dus ook het gewicht van de
wedstrijd moeten dragen. Ik ben in
ieder geval klaar voor Vlaanderen.
Maar eerst probeer ik de Driedaagse
van de Panne te winnen. Watje kan
meenemen, mag je niet laten lig-
gen."

Merekx
In Herzele bombardeerde Eddy
Merekx gisteren Frans Maassen al-
vast tot zijn grote favoriet voor de
Ronde van Vlaanderen. „Maassen is
in mijn ogen de meest geknipteren-
ner voor de Ronde van Vlaande-
ren," sprak de beste wielrenner aller
tijden. „Wat Maassen zondag in de
Brabantse Pijl heeft laten zien, be-
wijst dat hij in topconditie is. Bo-
vendien is hij een renner, die in de
finale initiatief durft te nemen. Hij
maakt daarnaast nog eens deel uit
van de sterkste ploeg, dus heeft hij
alle troeven in handen om deRonde
van Vlaanderen op zijn naam te
schrijven."

Goede grasmat in voordeel van Ajax
GENUA - Het gras van het prachti-
ge Luigi Ferraris-stadion te Genua
heeft zich ondanks twee dagen van
aanhoudende regen uitstekend ge-
houden. Dat betekende dat Ajax-
trainer Louis van Gaal na de laatste
training gisteren een zorg minder
had.

De grootste angst van de technisch
directeur is dat zijn ploeg in de eer-
ste wedstrijd van de halve finale
van de strijd om de UEFA-beker
onder druk zal komen te staan van

Genua. Slechts circulatie-voetbal,
zoals eerder internationaal getoond
in Pamplona tegen Osasuna, kan
Ajax daarvan besparen. Maar om
dat spel te spelen is een goed veld
nodig.

„Als de omstandigheden zo blijven
ben ik een gelukkig man," zei Van
Gaal, na het veld in Genua te heb-
ben getest. „Als we worden terugge-
drongen, krijgen we het erg moei-
lijk. Daarom wil ik gaan aanvallen."
Dat zal ongetwijfeld gebeuren met

Van Loen en Pettersson in de spits,
De Boer (Skuhravy) en Alflen
(Aguilera) in de mandekking. Daar-
over deed Van Gaal overigens geen
uitspraken. Wel bleek dat Berg-
kamp, geplaagd door een lichte
knieblessure, kan spelen.

Trainer Bagnoli van Genoa, die in
1985 voor een wondertje in de Serie
A zorgde door het onbeduidende
Verona naar de titel te voeren, had
een dag voor de wedstrijd evenmin
veel te melden. Via zijn assistent,
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afgelopen zondag aanwezig by
Sparta-Ajax, is hij op de hoogte ge-
bracht van de kracht van de tegen-
stander. Volgens Bagnoli, volgend
seizoen vrijwel zeker actiefbij Inter,
is Ajax licht favoriet.

„Wij hebben alleen een kans als we
Ajax terug weten te dringen. Dan is
de ploeg kwetsbaar. Daarom zullen
we voorzichtig gaan aanvallen. Van
grote risico's wil ik echter niet we-
ten. Een doelpunt tegen op eigen
veld kan dodelijk zijn."

" John van Loen, Alfons Groenendijk en Rob Alflen (vlnr) zorgen dat ze op de hoogte blijven. Foto: ANP |

Zandstra
schaatser

van het jaar
HEERENVEEN - Falko Zandstra
is in Heerenveen uitgeroepen tot
schaatser van het jaar.De twintigja-
rige Fries ontving de Ard Schenk
Award uit handen van ir. Jan Sipke-
ma, de voorzitter van de Vereniging
de Friesche Elf Steden. Zandstra
maakte de keuze onmiddellijk waar
door tijdens het IJsgala in Thialf de
mijl te winnen in 2.04,02. Daarmee
verbeterde hij zijn vorig jaar geves-
tigde wereldrecord van 2.05,11. De
mijl wordt overigens alleen bij ken-
nisachtige ontmoetingen als het
jaarlijkse Heerenveense gala gere-
den.

Zandstra veroverde dit jaar de Eu-
ropese en de nationale allroundtitel.'
Tijdens de Olympische Spelen ver-
overde de kernploegdebutant zilver
op de vijf kilometer. Vorige week
werd hij tweede bij het toernooi ortv
de wereldtitel. In Calgary won hij
de 1500 en de 10.000 meter. Op dè
schaatsmijl bracht hij het Neder-
lands record op 1.52,17.

Bierbrouwer
redt Mechelen

MECHELEN - De redding lijkt na-
bij voor KV Mechelen, de club van
René Eijkelkamp. Bierbrouwerij
Maes is geïnteresseerd in de Belgi-
sche club. Het bedrijf zou de eerste-
klasser de komende jarenfinancieel
willen ondersteunen. Volgende
week heeft de directie van Maes,
dat al eigenaar is van een basketbal-
club, een gesprek met de leiding
van KV Mechelen. Voor de huidige
nummer vier uit de competitie is de
interesse van de bierbrouwerij
uiterst welkom. Vorige week maak-
te John Cordier, voorzitter en te-
vens belangrijkste geldschieter,
bekend dat hij aan het eind van het
seizoen de club de rug toekeert.

Interland wijkt
voor belangen

AC Milan
ZEIST - Oranje heeft zich er nood-
gedwongen bij neergelegd dat de
oefenwedstrijd tegen Italië op 22
april in Eindhoven niet doorgaat.
De KNVB besloot akkoord te gaan
met de door AC Milan ingegeven
suggestie van de Italianen het duel
naar woensdag 9 september te ver-
plaatsen. Plaats van handeling blijft
Eindhoven.
Spelersleverancier AC Milan had op
uitstel aangedrongen. De mogelijk-
heid bestond, dat AC Torino zou
vragen het competitieduel tegen
Milan te verschuiven als Torino zich
voor de Uefacupfinale zou kwalifi-
ceren. Milantrainer Fabio Capello
voerde aan, dat hij in dat geval in de
periode tussen twee voor de compe-
titie mogelijk beslissende wedstrij-
den (tegen Inter en in Turijn) zijn
Italiaanse en Nederlandse sterren
had moeten missen.
De knieval van de Italiaanse bond
voor AC Milan is bij andere clubs
niet goed gevallen. Intertrainer Luis
Suarez vond het idee een landen-
wedstrijd af te zeggen 'eenvoudig
absurd.

Milan-Juventus 0-0
MILAAN - In de halve finale van
de strijd om de Italiaanse beker
heeft AC Milan met 0-0 gelijkge-
speeld tegen Juventus. Dat bete-
kent dat de uitslag van de return op
14 mei bepaalt wie de finale zal spe-
len.

Goede prestatie
reserves Fortuna
EINDHOVEN - De topper in de re-
serve divisie C tussen PSV en For-
tuna Sittard eindigde in 0-0. Een
goede prestatie van de Sittardse for-
matie, die in Eindhoven een tegen-
stander moest bestrijden die ver-
sterkt was met Ellerman, De Jong,
Valckx en Scheepers. Niettemin
waren de beste mogelijkheden voor
de Limburgers. Ook PSV kreeg en-
kele kansen, maar Arno van Zwam
in het Sittardse doel was steeds bij
de les. Guido Jacobs en Maurice
Segers (Fortuna Sittard) haalden
het eindevan dewedstrijd niet. Bei-
den moesten in het ziekenhuis
hoofdwonden laten hechten.
MW 2 verloor in en tegen Den
Bosch met 2-0. In een van beide
kanten matig gespeelde wedstrijd
hadden Roger Knarren en John
Franssen grote scoringsmogelijkhe-
den, maar zij verzuimden deze tebenutten. Marehal scoorde tweekeer voor Den Bosch.

res.divisie c
Den Bosch 2-MW 2 2- 0
WV2-RBC2 2- 3
PSV 2-Fort. Sittard 2 0- 0
Helmond Sp. 2 -TOP 2 ft- *Vitesse 2 -Willem II 2 6-1

Fort. Sittard 2 2114 4 332 61-15
Vitesse 2 19 13 6 032 59-19
PSV 2 19 13 5 1 31 43-14
RodaJC 2 17 11 3 325 37-23
RKC 2 17 8 3 6 19 41-38
VW 2 19 8 2 9 18 35-29
MVV 2 20 5 7 8 17 40-41
Willem II 2 20 6 4 10 16 25-38
RBC 2 20 5 6 9 16 29-49
TOP 2 21 4 7 10 15 27-45
Den Bosch 2 20 5 2 13 12 20-54
Eindhoven 2 20 3 4 13 10 26-48
Helmond Sp. 2 17 2 3 12 7 18-48
Programma:dinsdag 7 april 19.30 uur:
RKC 2 -VVV 2 do/2/4
Fort. Sittard 2-VW 2
Roda JC 2-TOP 2
Vitesse 2-Helmond Sp. 2
PSV 2-RKC 2

sportLimburgs dqgblacT"j
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Diversen

»/oor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
/ast Schinnen.
3ARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
>ruik. Ook geschikt voor in-
xxjw. Reker, Kluis 28, Ge-
een, 046-740785.
>.lEUW, nu dagelijks zonder
ifspr. ontspanningsmassa-
\e (geen sex). 045-351555.
Vlobiele AGGREGATEN:
jenzine en diesel 50 hz, 5-
-35 KVA, 220/380 V, ex-leger
M.500,- tot ’8.500,-. Fa.
/an den Biggelaar, Gemert.
fel. 04923-61953.
Sr.handel (P.bus 5015 Oirs-
_eek) biedt aan: PARFUM
jn Aftershave voor markt of i
winkel. Info: 04492-5329
18.00-22.00 uur.

3arreli DAMESBROM-
-lETS, 2 jr., vr.pr. ’700,-;
Drgel GEM 326, 4 jr., vr.pr.
f 300,-. Tel. 043-436082.

06-lijnen
Je kan al jesex wensen kwijt
bij de kleine sexy Angel, bel

haar privé op
06-320.320.86

( 1 Gkj p/m boven de 18 jr.)

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 - 75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)
Hanna, met de zweep

2 mannen kruipen aan haar
voeten

06-320.330.51 -50 et Vam.

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18-50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurde. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh
wat lekker 06-9664 -75 cpm

PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-321372.
Te k. 12 kaarten van PRIN-
CE è ’75,-, 4 juli MECC
Maastricht. 043-256988 b.g.
g. 043-479357 (Hans).

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Te koop gevraagd HOME-
TRAINER, prijsopgave op
tel.nr.: 045-411668.
Gevr. gesloten AANHAN-
GER event. met zeil, s.v.p.
overdag bellen. 045-231340

Huish. artikelen
fë k~ WASMACHINE
’225,-; afwasmach. ’200,-
-gasf. ’ 50,-. 045-229654.
USK. ’95,-; diepvr. ’150,-;
wasdr. ’ 150,-; wasautm.
f 175,-. 045-725595

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje suikerte

lenen bij Suzanne (75 cpm)
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet

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

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m
Wie durft een stripspel te

spelen met

Carolientje
06-350.222.23 - 50 et p/m

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

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

Griekse Sex
Lisa draait ze om. 50 cpm
06-320.325.55

Privé-adressen! Heeft u zin
in sex en bent u op zoek
naar échte privé-adressen

en telefoonnummers?
Wacht dan niet maar draai:
06-320.320.80

(75 et p/m/boven de 18 jr.)
Mieke, sexy, verleidelijk

en net 18.
Ze verwent je naakt.

06-320.340.22 - 50 Ct Vz m.

Woeste meid
in een streng bordeel, zo
leert ze te gehoorzamen.

06-320.340.69 -50 et 1/_ m.

Adressen
Ze geven hun adres en

telefoonnummer vertellen
wat over zichzelf en

wachten dat jij ze belt.
320.322.23

06/100 ctp.m.

Kom langs
mijn adres, mijn telefoon-

nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt:

96.85
06/100 ct.p.m.

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56

’ 1,-p.m. Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

Beleef jouw
Fantasie

Met een meisje voor jou
alleen. Live en apart

06-320.370.50, 0,75 pm

Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.

06-320.325.00
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 et p/m

Kontakten/Klubs

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Sacha's Escort
v.a. 18.00/05.00 uur. Tel. 06-52980255.

Mistery Escort Service
voor thuis en hotel.

Geopend maandag tot zaterdag van 11.00 tot 04.00 uur.
g 06-52820714.

’ 50,- all in
Tel. 045 - 423608

LEKKER SCHOON, LEKKER FRIS MET MARYNEN
: .SiiSSBSBBH W '"'ipitiiii! "t'in11 *

Marynen heeft zin in het voorjaar en het bewijs daarvan staat bij de vakhandelaar
, Neem die geweldige tweedeurs koel/vrieskast met zn duidelijke topbediening en zn

B^. praktische interieur. En die fantastische wasautomaat met het wasmiddel besparende
sopcirkulatiesysteem. Als u lekker schoon en fris aan het voorjaar wilt beginnen is er geen
betere start dan met Marynen. U koopt kwaliteit en duurzaamheid en de vriendelijke en ?&C

vakbekwame dienstverlening van de vakhandelaar krijgt u op de koop toe!

i y_ ~,.,, ,®hh "1
Wasautomaat CMF 104 ïi^2
" Centrifugetoerental 1000 tpm
" Roestvrijstalen trommel èn kuip |«L___l I§|?: "/:JMi^:; " Geïntegreerde vierkante vuldeur, op '■-.-... I fl

twee punten scharnierend Tj^^^w
" Sopcirkulatiesysteem, geen wasmiddel t-Sl_

verspilling .-. ..... —U_^^l^ /{;
" Ceruisarm en trillingen absorberend '■ \ ||

Carboran chassis | Tweedeurs koel/vrieskast :\,,<l
jl r^ssi^T^' !" ~r~ - i CM 314 DB iH A I lP_—- * Netto '"houd

M Uz^^^MÏ^Tl I i ;l-J -'" ■/p===^===r— M 216 liter koelruimte,
J====ii_____==^-^_jJ l—_z___S^—-^-j^_4__ 79 liter vriesruimte

' ■—~ | ■■.a^^^^^Wië'' _iJ * Automatische ontdooiing« /:. -i__J[ " Dooiwaterafvoer vriesruimte
—-" y " Deurdraairichting. __i! " Afmetingen (h x b x d)

i . lilï;
--X.Ï": v- :- \§M % / Mi /y\.-':B--ïf:iW' ■*» "■^^-.SWr'^"'''' _~;.;.;.;.;~4. ?""""*":" -:"-x:>-*MmMi~iïiïw

CELEEN: Maxwell 8.V., Elisabethstraat 21. HEERLEN: Maxwell 8.V., Akerstraat 22. HOENSBROEK: Fa. H. Scholl en Zn., Hoofdstraat 48. KERKRADE: Krill Elektro 8.V.,
Akerstraat 124-126. LANDGRAAF: Maxwell 8.V., Rossini Passage 11-15. MAASTRICHT: Maxwell 8.V., Hoenderstraat 7a, Zeguers-Euronics, Cantecleerstraat 99-103.
MEERSSEN: Electro van Kan, Markt 18. SCHAESBERC-LANDCRAAF: Bram Wiersma, Hoofdstraat 69. SITTARD: Maxwell 8.V., Steenweg 41. STEIN: Electro Centrum,
Valderstraat 38, Lebbinck, Kruisstraat 25.

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.
Nieuw voor een goeie erotische massage Danielle

Club Amorosso
Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid
105, Geleen. Tel. 046-756335.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

Nieuw!!! Nieuw!!!
Mistique Escort Service

Leuke dames aanwezig voor thuis en hotel met vele
mogelijkheden ook voor oudere heren.

Nieuw!!! Ria
onze gespecialiseerde

Meesteres en Slavin
Geopend maandag tot zaterdag.

S 04750-24510
12.00 tot 04.00 uur. Leuke meisjes welkom.

Nieuw! !Privé en escort!

Angel en Boy
Simply the Best

1000 en 1 mogelijkheden
o.a. Transsexueel en Travestie.

NIEUW!!! JOSÉ (D-cup) en VANESSA (DD-cup, volslank)
Diverse shows en massages mogelijk met 4 leuke meisjes
v.a. 20 jaar. En diverse soorten SM mogelijk.
Bij Boy: 6 leuke aantrekkelijke jongens v.a. 18 jaar, voor
"echt alles in" (Dames, heren, (echt)paren, trio's enz.
Open van 11.00 - 02.00 uur.

Bel voor info S 045 -27 45 87
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Brigi-Chantal
Het is er altijd fijn dus daar
moet U zijn 11-23 uur. Tel.

045-254598.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

**045-326191**
* Escort all-in *
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685
Paren- en alleenstaanden-

dub
Villa Liberta

Susteren
Woensd. en vrijd. v. paren
en alleenstaanden. Zat. en-
kel paren, v.a. 21.00 uur.
Ontmoet mooie exotische
mensen in een vriendelijke
omgeving. Altijd live en
stripshows. Maaseikerweg
24, 300 mtr. v.a. A2richting
Susteren, tel. 04499-49280.

Uw gastheer Ron.

Nieuw escort
van 18.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Francis-Wendy
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Massage
Van ma. t/m vr. van

13.00-18.00 u. 045-274526.

Peggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

046-374393. Meisje gevr.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

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

Al
ONDERWIJS
GEEFTWERK

VOOR MEERINFORMATIE:

O
ten-e deshommes
TEL. 070-363 79 40

Doe ookmee.'
GIRO 646900

LENTE-AANBIEDINGEN!!!
Damesjaponnnen 4 4Q
in de nieuwe voorjaarsgeuren, 38 t/m 54 %r I

Damesregenmantels n 4*4* ca
36t/mso,zomertintenrosé,beige, | J^*m
marine en olijfgroen v.a. I _____B%r ■
Herenkostuums « i%t% 00
grote collectie in de maten 46 t/m 60 | W
lengte-en kwartmaten v.a. I Vwl

MfTEXTIEL
wï,RnLE BOCHOLTZERWEG 15, SIMPELVELD

ö/iV/rtLVtLU op het industrieterrein 045 442553
openingstijden

W ma.-vri|d. 10.00-18 00 uur
I zaterdag 10.00-17 00 uur

donderdao koopavond-^^^^^^■■■■_i»ii--__________r

mWm^mm^^mm,——mmmmmmm——mmmmmmmmmmmm^——mmm.~mm—^

i
■

_ __

f ALLEEN
f vandaag 1 APRIL X^f donderdag 2 APRIL \
I vrijdag 3 APRIL en \
f zaterdag 4 APRIL \

I 200x150 4OEI! 200x150 ... 200x150 ___H 1350,- 1190 699,- 1190,. 690,- I
I 240x170 ._ - 240x170 240x170 ___

H 2990, 1650,- 1690 950,- 1690 950,- ■I 300x200 *c-n 300x200 .--_ 300x200...^H 4450 ZböU,- 2390 . 1390,. 2390 . 1290,- I

Tevens alle afwijkende maten, zoals:
200x200 - 250x200 - 350x250

Alle tapijten vrijblijvend op zicht

I TEHERAN TAPIJTEN I
I PROMENADE 145-147, HEERLEN «uj

J

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.
ÈÉN ding is zeker bij

LYDIA
wordt er niet om heen

GELULD!!! 046-749662.

BURO GELEEN
bern. op nivo 046-748768.

Privé Daisy
ma t/m vrij 11-24 uur, zat.

11-19 uur. Wij doen 't graag
en goed, zoals het moet.

Tel. 045-229091
Melanie erotische massage
g 045-229091

SM Rachel
Tel. 045-274810

Volslanke
j.vrouw ontv. privé, va.

10-22 uur. Tel. 043-473309.
Ontspanningsmassage

door 1 of 2

Leuke meisjes
Tel. 045-353489

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel
g 045-428849.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

f Voor iedere lekkerbek^ IJn
Onze Muscadet sur Lic "La Sablette"is hetprodukt van eenfantastische _^j|P^-. »*#_. ■ mm iM^hk >-4alliance van zon en zee. Deze zuivere, fris -droge wijn, met een _^_eJ^^^ %''&ÊS^ -«>-_—-~ lil .#Vzweem van zilt in geur en smaak, zal iedere wijnliefhebber I****^ ~- ft ___£ _A __IWI
plezieren. Hij combineertprachtig met mosselen,oesters

______~ M —] J|\ i'" ' ' _«**& P^^ (P

_^_É % Mrai -Jy | K^ 95 1 -SANDEMAN I ?jS J^ -P=£.«&^Ü i R fèA—7] advocaat O. si^ o. 91 95 1Q95 \A9592 ".
<PE S^ «BOfTEUEft, —- L_ [ Zl. V- }^______ l___É;V^_f\ «1 u i ____,__.._ ui"_, . li _ k .< J_fl ___A___T BLACK & WHITE f"»-! 95 GILBEYS 't f* 95 ROBEKTSON'S "1 /£ 95 BOLS 95_f■k A«I Heerlen: VANWERSCH. Winkelcentrum Heksenbérg 11. M KM ,snï^ Zl tin IM port

"~ l^f vnïïrx IA)/M
Tel 215746;K1005terk001h0f64,Te1.724481 ■■■■ "'SKY X" — *~S' — X** VIEU"

Voerendaal: 141(hoekGrachtstraat). Tel. 045-751227 ALLES ONDER hmmm|mmjjh||^mm|mh^
Beek: PAULGELISSEN,Marktstraat4,TeI. 046-371196 DE KURK
Amstenrade:ROUWMAAT, Hoofdstraat3l,Tel. 04492-1857 | PriiMn 2i'n aflliïlpri'ien 1 "»btota««'" °2^ "ra '"'"2-



ROME - Alberto Tomba is bevor-
derd van korporaal tot sergeant. De
promotie is het gevolg van zijn
olympische prestaties. Hij won
goud op de reuzenslalom en zilver
op de slalom. Bovendien veroverde
hij op beide technische disciplines
de wereldbeker. Officieel is Alberto
Tomba amateur. Hij staat op de
loonlijst van de carabinieri, de para-
militairen in de politiestructuur.

Gouden streep
voor Tomba

Woensdag 1 april 1992 " 19

Rus Varkoruv
definitief

naar Eaters

Favoriet sneuvelt in eerste ronde tegen groentje

Krajicek bezwijkt onder druk
Volleybalteam
Oranje in Vlodrop
VLODROP - Bij gelegenheid
van het veertigjarig bestaan van
hetLimburgse district 23 van de
Nederlandse volleybalbond
speelt het Nederlands herenteam
onder leiding van Arie Selinger
op woensdag 22 april in Vlodrop
een wedstrrjd tegen Joegoslavië.
Het is het laatste oefenduel voor
het pre-olympisch kwalificatie-
toernooi, dat in mei in Neder-
land wordt gehouden.

SINGAPORE/ESTORIL - Richard Krajicek heeft gisteren in
de eerste ronde van het toernooi van Singapore verloren van
Byron Black. Een bittere pil voor de Rotterdammer, want hij
was in het met 500.000 gedoteerde toernooi voor het eerst in
zijn nog prille carrière als eerste geplaatst. Het lot koppelde
hem aan Byron Black, een nieuwkomer in het ATP-circuit.
Een goedvoorteken zo leek het.

6-7 6-4). In de tweede ronde speelt
hij vandaag tegen de Australiër
Woodforde.

Black (22), een blanke uit Harare,
werd na zijn studie aan de universi-
teit van Southern Californië in juni
van het vorig jaar pas prof en leek
kansloos. Maar de outsider steeg in
één jaar ruim 300 plaatsen op de
wereldranglijst, van 453 naar 122.
Een prestatie van formaat, die voor
Krajicek een waarschuwing had
moeten zijn.

Als honkbalprof
naar Amerika
CLEARWATER - Honkballer
Mike Crouwel heeft een profcon-
tract getekend by de Philadel-
phia Phillies. De powerhitter, die
de afgelopen vijf seizoenen uit-
kwam voor het HaarlemseKinzo
Nicols, wist deAmerikaanse coa-
ches in het trainingskamp in
Clearwater (Florida) binnen vijf
dagen te overtuigen van zijn ver-
dedigende en aanvallende capa-
citeiten. Crouwel (22) ontvangt
drieduizend dollarals tekengeld.
Zijn maandsalaris bedraagt om
te beginnen achthonderdvijftig
dollar.

H aarhuis
Paul Haarhuis, derde op de plaat-
singslijst, had zich maandag al ver-
zekerd van een plaats in de tweede
ronde. Zrjn tegenstander wordt
woensdag de Australiër Stolten-
berg. Jan Siemerink won vorig jaar
het toernooi van Singapore. De Rij-
snburger, vierde geplaatst, komt
woensdag voor de eerste keer in ac-
tie. Tegen de Australiër Woodbrid-
ge. By winst wordt de Amerikaan
Grabb zijn volgende tegenstander.

Koevermans
In Estoril leed Mark Koevermans
een nederlaag tegen Ivan Lendl. De
Rotterdammer verloor de eerste set
met 5-7 en gaf in de eerste game van
de tweede op 30-30 geblesseerd op.

Het servicekanon Krajicek moet ge-
dacht hebben 'ach, hij staat precies
honderd plaatsen lager op de we-
reldranglijst. Dat moet te doen zijn.'
Een vorm van onderschatting die
Krajicek niet echt aangerekend
mocht worden, want hij maakte de
laatste tijd toch veel indruk met zijn
overwinningen op spelers uit de
top-tien? Niet op Black, die in Sin-
gapore tot twee keer toe als een
routinier de tiebreaks wist te win-
nen, 6-7 (4-7) 6-7 (5-7).

Lendl voert in de Portugese bad-
plaats de plaatsingslijst van het
900.000 gulden toernooi aan.

Schapers
Michiel Schapers, als zevende ge-
plaatst, haalde de tweede ronde ten
koste van de Duitser Karbacher (6-3

Politiechef beboet
wegens oppakken
voetbalvandalen

Zoodsma toch
bij selectie
HEERLEN - Ronald Zoodsma
is toegevoegd aan de voorlopige
selectie van het Nederlands vol-
leybalteam. De Fries in Italiaan-
se dienst vliegt zaterdag met de
ploeg mee voor een ruim twee
Weken durende stage in Japan.
Zoodsma reist op het ticket van
teamarts Ron Dubois, die thuis-
blijft. Bondscoach Arie Selinger
bad ook Rob Grabert willen
meenemen, maar stuitte, in ver-
band met de financiële conse-
quenties, op zeer heftig verzet
vanuit het bondsbestuur. De
keuzeheer overweegt niettemin
om de Limburgse crack na te-
rugkomst uit Japan alsnog toe te
voegen aan de spelersgroep.

Vier jaar geleden werd Tomba (25)
na zijn twee gouden medailles in
Calgary bevorderd. Toen promo-
veerde hij van soldaat tot korporaal.
Gisteren werd hij sergeant. In een
officiële bijeenkomst werd hem in
Rome in het bijzijn van zijn skika-
meraden de bijbehorende gouden
streep uitgereikt door Virginio Rog-
noni, de minister van defensie.

Tomba is de best betaalde sergeant
ter wereld. Zijn inkomsten uit spon-
sorcontracten in het skicircuit wor-
den geschat op vijf miljoen dollar
per jaar.

sport kort

toto

trainerscarrousel

Tyson weigert voedsel

Bestemmingen als Curacao, Turkije
en Israël behoren tot de mogelijkhe-
den. Niet om vakantie te vieren,
maar om te voetballen.K.ONINGSBOSCH - Hein Ko-

jangs uit Limbricht, momenteeljjulptrainer bij Almania, wordt
Romend seizoen oefenmeester-
ÖIJ JulianaKoningsbosch.

- Jo van der Mierden
verlaat aan het einde van dit sei-nen W Sanderbout.

,°to 13. Eerste prijs: 3 winnaars, ieder
hruto ’ 5.959. Tweede prijs: 62 win-aars, ieder ’ 192,20. Derde prijs: 678Winaars, ieder ’ 43,90.

wedstrijd voor de wereldbeker
tussen Zweden en Engeland in sep-
tember 1989 ruim honderd Britse
supporters had laten inrekenen of
terugsturen.

'STOCKHOLM - In Zweden blijkt
het massaal oppakken en uitzetten
van herrieschoppende buitenlandse
voetbalfans rechtsgrond te missen.
Het Zweedse hof van justitie legde
politiechef Olf Gustavsson een boe-
te van vierduizend gulden op, om-
dat hij voor en na de kwalificatie-

Muziek in plaats
van tennis
PARIJS - Twee dagen nadat
Frankrijk in de kwartfinales was
Uitgeschakeld door Zwitserland,
hiaakte Yannick Noah bekend
dat hij zich terugtrekt als leider
van het Franse Daviscupteam.
Noah verklaarde, dat hij de spe-
lers drie weken voor de wed-
strijd tegen Zwitserland, dat met
3-2 won, al had ingelicht. Hij zei
erbij, dat hij zich op een loop-
baan in de muziek wil gaan toe-leggen. „Het is welletjes ge-
feest. Nu wil ik wat anders gaan
doen."

Het Hof volgde een eerdere uit-
spraak van de Zweedse ombuds-
man voor justitionelezaken, waarin
werd gesteld, dat per geval indivi-
dueeldient te worden vastgesteld of
er sprake is van een misdrijf. De uit-
spraak kan de Zweedse autoriteiten
voor problemen stellen tijdens het
Europees kampioenschap dat van
10 tot 26 juni in vier Zweedse ste-
den plaatsvindt.

Christa Luding
kiest voor gezin
BERLIJN - Christa Luding zal
geen poging ondernemen zich
31S wielrenster te kwalificeren
Voor de Olympische Zomerspe-
len in Barcelona. De 32-jarige
Schaatsster uit Dresden maakte
gisteren haar afscheid van de
sport bekend. Ze wil meer tijd
steken in haar gezin en meer
Aandacht geven aan haar zoontje.
Luding werd vier jaar geleden in
Seoel de eerste sportvrouwe die
binnen een jaar een olympische
Medaille op de Winter- en Zo-
merspelen behaalde, bij het
schaatsen en het wielrennen.

Het politie-optreden van 1989, waar-
bij de opgepakte supporters na de
wedstrijd op de trein werden gezet
naar hun land van herkomst, gold
als een succesvolle generale repeti-
tie voor het EK. Lennart Johansson,
de Zweedse voorzittter van de Eu-
ropese voetbalunie, vond het zelfs
het middel bij uitstek om vandalis-
tisch gedrag de kop in te drukken.

Bayern Munchen
houdt schoonmaak

MUNCHEN - Bayern Munchen
houdt aan het eind van dit seizoen
grote schoonmaak.Het wil de selec-
tie terugbrengen tot achttien spe-
lers. „Er komen nieuwe spelers bij,
dus is het logisch dat er een paar
moeten vertrekken," aldus trainer
Erich Ribbeck. Tot de 'nieuwelin-
gen' behoren naast Brehme ver-
moedelijk de Braziliaan Jorginho
(nu Bayer Leverkusen) en mogelijk
Lothar Matthaus. Tot de zekere af-
vallers rekent Ribbeck internatio-
nal Effenberg en Brian Laudrup.

Welkom in Curaçao, Turkije ofIsraël

Veel vraag naar MVV
BARNEVELD - De negenendertig-
ste editie van de Tulpenrally wordt
deze week gehouden als 'historie
rally trophy'. Er zal uitsluitend wor-
den gereden met wagens die vóór
1966 zijn gebouwd. Meest promi-
nente deelnemer is Guy Colsoul, die
een equipe vormt met Michel Oprey
uit Ohé en Laak. Het duo, dat in
1990reeds de Belgian Historie Rally
op zijn naam schreef, start met een
Porsche 911.

Tulpenrally
met historische
'raspaardjes'

te overbruggen, voordat de
MVV'ers in juni vakantie krijgen.

MAASTRICHT - De opleving van
MVV is niet onopgemerkt gebleven.
De groei van de Maastrichtenaren
van degradatiekandidaten tot dege-
lijke middenmoters is tot in het bui-
tenland doorgedrongen. MVV, dat
momenteel gedeeld elfde staat in de
eredivisie, heeft als gevolg van die
'revival' in de maand mei de buiten-
landse trips voor het uitzoeken.

„We zullen binnen tien dagen een
beslissing nemen. Alleen al het feit
dat we dergelijke reizen aangebo-
den krijgen, is voor mij al een teken
dat we in het nog lopende seizoen
goed bezig zijn geweest," aldus Ver-
goossen.

Enkele coureurs hebben voor het
vrijdag in Barneveld startende eve-
nement met klassiekers en ouder-
wetse 'raspaardjes' ingeschreven.
Paul Maaskant bestuurt een Ford
Shelbey Mustang, Peter van Merks-
teyn een Porsche Carrera en Eddy
van denHoorn een Volvo Amazone.
Vrijdagmorgen om 8.30 uur vertrek-
ken de eerse deelnemers, 's Mid-
dags is om 17.00 uur is de finish van
het eerste gedeelte. Zaterdagmor-
gen volgt om 8.00 uur de herstart.
Finish om 16.30 uur.

Van Eeuwijk
snel in

Veldhoven

„Door contacten vanuit onze spon-
sorgroep zijn wij gevraagd om met
name in Curacao de belangstelling
voor het voetbal op te krikken," al-
dus MW-trainer Sef Vergoossen.
„We beraden ons op dit moment
welke reis we zullen maken in mei
en hoe we eventuele kosten zullen
dekken."

Progressie
Een verdere bevestiging van de pro-
gressie die MW Heeft geboekt, is
de uitnodiging voor een toernooi in
Zeeland, waar clubs als Sparta, BK
Kopenhagen, Malmö IF en een nog
nader te bepalen Belgische ploeg
eind augustus aan zullen deelne-
men. „Als je goed voetbalt, word je
ook voor sterk bezette toernooien
gevraagd. Zo werkt dat in de voet-
ballerij," aldus Vergoossen, die gis-
teren werd behandeld aan een rug-
blessure in het ziekenhuis in Gel-
drop. „De blessure is niet van dien
aard dat ik het duel met PSV vrij-
dag moet missen. Vandaag hervat
ik de training al."

sport in cijfers

MVV sluit begin mei de competitie
af met het thuisduel tegen FC
Utrecht. Daarna zou een eventuele
trainingsstage in het buitenland
ideaal uitkomen om de maand mei

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

?. VOETBAL - Hoofdsponsor
gehard B/Mephisto blijft ook in

.et seizoen 92/93 eerste divisie-
'Ub NEC financieel ondersteu-nen.

* BOKSEN - De Japanse bok-
£r Hiroki loka heeft in Tokio
vj!.n wereldtitel in het junior-
j.

le ggewicht behouden door een"rUntenzege op deFilippijnse uit-eer Noel Tunacao.

VELDHOVEN - Tijdens de ope-
ningswedstrijd van de kartingbond
(ISBL), op het circuit De Landsard
in Veldhoven, wist alleen de Venlo-
naar Wouter van Eeuwijk voor een
Limburgse overwinning te zorgen.
Van Eeuwijk drukte in de klasse
junioren zijn stempel op de wed-
strijd. Hij won hij zowel de eerste
als de derde manche en moest al-
leen in de tweede manche genoegen
nemen met een tweede plek.

In het grote deelnemersveld in de
klasse 125 cc nationaal wist de Bee-
kenaar Udo Zaunbrecher zich te
onderscheiden met een goede derde
plaats in het eindklassement. Tegen
het sterke Brabantse duoRob Melis
en Guus Janssen was ook hij uitein-
delijk niet opgewassen. In de man-
ches scoorde Zaunbrecher een
tweede, zesde en derde plek." Mike Tyson eet niet meer, omdat hij vindt dat hij te zwaar is. Foto: AP

?■ damesvoetbal - Heti'tiburgs meisjesvoetbalteam
v^eft in Valkenswaard met 1-0
erloren van de Noordbrabantse
ncurrentie. Limburg was ge-

jende de gehele wedstryd
$e 'ter en creëerde diverse kah-

**> die niet benut werden.

WIELRENNEN TENNIS
Driedaagse van De Panne. Eerste deel
eerste etappe: 1. De Wolf 96 km iri
2.18.45, 2. Tsjiuil 0.04, 3. Maassen 0.17, 4.
De Clercq 0.21, 5. Ekimov 0.23, 6. Heyn-
derickx 0.30, 7. Capiot, 8. Cornelisse
1.34, 9. Aldag, 10. Peeters, 11. Solleveld,
26. Pieters. Tweede deel eerste etappe,
tijdrit: 1.Marie 17 km in 22.57, 2. Nijdam
0.19, 3. Raab 0.32, 4. Aldag, 5. Maassen
0.33, 6. Vanderaerden 0.44, 7. Ekimov
0.51, 8. Ludwig, 9. Schurer 0.59, 10. Van
Hooydonck 1.00, 13. Harmeling 1.12, 14.
Cordes 1.14, 18. Van denAkker 1.19. Al-
gemeen klassement: 1. Maassen 2.42.32,
2. Ekimov 0.24, 3. Marie 0.44, 4. Nydam
1.03, 5. De Wolf 1.06, 6. Capiot 1.08, 7.
Raab 1.16, 8. Aldag, 9. Vanderaerden
1.28, 10. Ludwig 1.35, 12. Schurer 1.43,
16. Harmeling 1.56, 18. Cordes 1.58, 22.
Van den Akker 2.03.
Avignon. Ronde van Méditerranée
(open), proloog: 1. Hanniche (Dui/ama)
900 meter in 1.07,12, 2. Knuvers (Ned)
0,28 seconden, 3. De Koning (Ned) 0,50,
4. Rous (Fra) 0,63, 5. Houtop (Ned) 0,80.

AUTOSPORT
Nairobi. Safari Rally. Stand na vijfde
etappe: 1. Sainz/Moya (Toyota), 2. Re-
calde/Christie (Lancia) 0.28, 3. Kankku-
nen/Piironen (Toyota) 0.53. 4. Ericsson/
Grist (Toyota) 1.34, 5. Duncan/WiUiam-
son (Toyota) 3.57.

Singapore. Mannen. 500.000 gulden,
eerste ronde: Mronz-Gessner 4-6 6-4 6-2,
Holm-Arriens 3-6 6-0 6-3, Damm-Zoecke
7-6 2-66-3, Black-Krajicek 7-6 7-6, Wood-
forde-Stolle 7-5 2-0 w.o, Schapers-Kar-
bacher 6-3 6-7 6-4, Stoltenberg-Ho 7-6
1-66-1, Carlsen-Michibata 6-4 6-3, Pozzi-
Thoms 6-3 6-2, Grabb-Fleurian 6-4 6-2.

Estoril. Mannen, 900.000 gulden, eerste
ronde: Fontang-javier Sanchez 6-4 7-6,
Lopez-Jaite 6-7 7-5 6-2, De la Pena-Palo-
heimo 6-3 6-3, Costa-Prpic 6-1 7-6, Cun-
ha Silva-Mota 6-3 6-3, Skoff-Clavet 6-3
6-2, Lendl-Koevermans 7-5 w.0., Gil-
bert-Carbonell 6-2 6-2.

Johannesburg. Mannen, open Zuidafri-
kaanse titelstrijd, eerste ronde: Volkov-
Marsh 6-2 6-0, Bruno-Lundgren 6-4 6-1,
Arraya-Hogstedt 6-3 6-4, Marco-Jonsson
0-6 6-1 6-4, Daufresne-Curren 1-6 7-5 7-5,
Krickstein-Roubicek 6-3 6-1, Muller-
Bloom 7-5 6-1, Ullyet-Broad 7-6 6-2.

Hilton Head, vrouwen, 900.000 gulden:
eerste ronde: Daniels-Helgeson 6-1 6-4,
Martin-Kelesi 4-0,Kelesi trok zich terug,
Whitlinger-Nowak 6-4 7-5.

BOKSEN
Los Angeles. WK bantamgewicht: Ra-
banales (Mexico) wint door interventie
van scheidsrechter in negende ronde
van Yong Hoon Lee (Zuid-Korea).

Ook de Heerlenaar Eugene Gijsel-
hart (zevende) en Eugene Knooren
uit Merkelbeek (achtste) bleven in
het spoor van de winnaar. Marco
Tobben uit Linne werd in de klasse
100 cc eveneens derde. In deze
groep stond de gehele Nederlandse
top aan de start. Tobben had even
moeite met zijn machine, maar
kwam steeds beter op dreef. Zijn
tweede plaats in de laatste manche
was hiervan het bewijs.

Norrköping 2-2

oefenvoetbal

* VOETBAL - In de beloften-
s?^Petitie won EHC de uitwed-
lMJd tegen Waubach met 6-2.

INDIANAPOLIS - Mike Tyson
heeft sinds hij vorige week tot zes
jaar gevangenisstraf is veroordeeld,
geweigerd het voedsel van het op-
vangcentrum van Plainfield tot zich
te nemen. De oud-wereldkampioen
zwaargewichtboksen, die schuldig
werd bevonden aan verkrachting,
verklaarde zijn houding door te zeg-
gen dat hij zichzelf een kilo of vijf-
tien te zwaar vindt.

„Hij zegt steeds dat hij gewicht wil
verliezen," aldus woordvoerder Xe-

vin Moore van de afdeling gevange-
niszaken van Indiana. „Hü heeft
niets gegeten sinds hij in het onder-
zoekcentrum van Plainfield is ge-,
plaatst. Het weigeren van voedsel is
overigens symptomatisch voor
nieuwelingen."
De 25-jarige Tyson heeft zijn eerste
disciplinaire straf te pakken. Die
werd hem opgelegd, omdat hij te-
gen de voorschriften aan medege-
vangenen zijn handtekening had
gegeven. Volgens de regels is het
streng verboden andere gevange-

nen iets waardevols te geven. De
directie van de gevangenis staat op
het standpunt dat de signatuur van
Tyson een hoge waarde vertegen-
woordigt.
Binnen zes weken zal Tyson wor-
den overgebracht naar een van de
twee grote staatsgevangenissen van
de Verenigde Staten. De advocaten
van de bokser hebben inmiddels
beroep aangetekend tegen het von-
nis en een nieuw verzoek tot invrij-
heidstelling ingediend tot debehan-
deling van de beroepszaak begint.

" Favoriet Richard Krajicek kon het in Singapore nietbolwerken tegen nieuwkomerByron
Black. Foto: REUTER

Van onze correspondent

GELEEN - Nicolaj Varkoruv mag
van de Russische en internationale
ijshockeybond komend seizoen de-
finitief voor MeetpointEaters uitko-
men. Daarmee wordt de 22-jarige
ex-speler van Spartak Moskou de
eerste Russische ijshockeyer in
dienstvan een Nederlandse club.

Meetpoint Eaters onderhandelt ver-
der nog mei vijfNederlandse Cana-
dezen. Twee van hen, De Vos en
Bultje, speelden afgelopen seizoen
ook in Nederland. De andere drie
worden in Canada door Eateïs-
coach Cliff Stewart getoetst op hun
bruikbaarheid voor de Geleense
club.

Antoine Geesink, aanvoerder van
landskampioen Utrecht, voor wie
de Eaters ook belangstelling had-
den, heeft gekozen voor Tilburg.

Vandaag begint in Klagenfurt het
B-wereldkampioenschap ijshockey.
Nederland speelt zijn eerste wed-
strijd tegen China.

Limburgs dagblad ""J sport
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Genrefilms verpletteren prestigieuze Hollywooddrama 's

" De sterren uit 'Silence of the
Lambs', Jodie Foster en
Anthony Hopkins, ontvingen
hun Oscars in de categorieën
'beste actrice' en 'beste
acteur.

Foto's: EPA en REUTER

'Silence of the Lambs'
goed voor vijf Oscars

DOOR PIETER VAN LIEROP

LOS ANGELES - Tamelijk
onverwacht is 'Silence of
the Lambs' de grote win-
naar geworden van de 64ste
Oscar-uitreiking. De dertien
maanden geleden in we-
reldpremière gebrachte hor-
rorfilm van Jonathan
Demme werd vijfvoudig be-
kroond in de categorieën
beste film, beste regie, bes-
te actrice (Jodie Fpster),
beste acteur (Anthony Hop-
kins) en beste script-bewer-
king naar een oorspronke-
lijke roman (Ted Tally).

Tijdens de Academy Award-
ceremonie van vorig jaar waren
Anthony Hopkins en Jodie Fos-
ter als sterren die de prijzen
overhandigden al nadrukkelijk
aanwezig geweest, omdat 'Silen-
ce of the Lambs' op dat moment
al sensationeel succes had in
Amerika. Maar omdat de film
pas begin 1991 gelanceerd was,
deed 'Silence of the Lambs' vo-
rig jaar niet mee in de Oscar-
race. Dit jaar kreeg de film dus
alsnog zeven nominaties, maar
algemeen werd aangenomen dat
de door Jonathan Demme gere-
gisseerde psychothriller inmid-
dels zo ver in deherinnering was
weggezakt dat er weinig mee ge-
wonnen zou worden. De voor-
naamste aandacht ging dan ook
uit naar recent uitgebracht films
als 'Bugsy', die genomineerd
werd met tien Oscars, maar er
uiteindelijk bekaaid is afgeko-
men met twee blinkende beeld-
jes; in de categorieën mooiste
kostuums en art direction.

Sensationeel
Vijf 'major' Oscars voor 'Silence

Dit kan de toekomst zijn, maar niet die van mij'

Jos Brink weg bij
RTL4uit onvrede

Ster brengt
tv-spot van
24 minuten

HILVERSUM - De Ster
zendt zondag 12 april
voor het eerst een re-
clame-spot van 24 minu-
ten uit. Deze 'infomer-
cial' is gemaakt in op-
dracht van het computer-
bedrijf Apple en wordt
buiten de normale zend-
tijd, tussen kwart voor
twaalf en kwart over
twaalf 's nachts, uitge-
zonden.

Aanvankelijk had Apple
om dertig minuten zend-
tijd gevraagd. De Media-
wet laat echter maximaal
twaalf minuten reclame
per uur toe. In overleg
met het Commissariaat
voor de Media is besloten
de tijd over zondag en
maandag te verdelen.
Volgens de Ster gaat het
om een een experiment,
dat slechts eenmaal
plaatsvindt. De film is
bedoeld voor kijkers die
met een personal compu-
ter werken en zal Apple-
gebruikers aan het woord
laten over hun ervarin-
gen. De Ster doet geen
mededelingen over het
tarief voor deze uitzen-
ding.

DOOR PAUL DAMEN

Hilversum - jos Brinkls niet vertrokken bij RTL4J^nwegedrukke werkzaam-heden, zoals zijn manager
"^ldde, maar uit onvrede°Ver de vergaande invloedan de commercie op zijn
Pr°gramma's. Vorige weekwerd bekend dat Brink zijn

met RTL4niet wil-Qe verlengen. In een inter-view met deze krant geeft
JJ aan waarom hij zich nietJ^eerthuis voelt bij de com-merciële zender.
»Nat Uurlijk heb ik het druk,"

eft Jos Brink toe. „Mijn ma-
lser verbaasde zich daar over.

dat is niet de reden voorj^.n vertrek bijRTL4."J gaat weg omdat hij het niet
ieer leuk meer vindt.

Not Ik beb dat vage, niet te be~
nipt en gevoel van: ik moet dit
m?1 doen. Dat heeft ook met
he jLn .jeeftijd te maken. Vroeger
Bahx een Periode gezeten in
sch ivonie' Dat was een SiSanti~
die rt

'*k was een JonSe DOV m
Zq dagen, maar na een paar sei-
niw dacht ik ook: dit heeft
gin 'v*er deallure van in het be-
rriey ,„lgenliJk had ik toen naar
de n j.moeten luisteren. Hetzelf-
tria u ik met het quiz-program-
mee and~Belgie- Ik wou daar
naa ophouden, maar op weg
Prat neb ik me om laten
bieiT Cloor Gerrit den Braber.
daa kwis heb ik twee keer ge-
JOn_»__en -.oen ben ik weggegaan:«ens ik doe dit niet meer.".
En
bii u.a_,zelfde heeft hiJ nou ook'J Wedden Dat?

gev h(rb dat oude Wedden Dat-
**TL4 met meer- Je moet b"
pen Jlom de twee weddenschap-
en OPPen voor dereclame wat
de rnstige onderbreking is van" Dan denk ik,

dit is misschien de toekomst
wel, maar niet de mijne. Ik weet
dat zon opzet onvermijdelijk is
bij RTL4. Ik heb geen bezwaar
tegen commerciële omroepen,
hou me ten goede. Ik vind alleen
dat de reclame geen nadrukke-
lijk onderdeel mag uitmakenvan
het programma. Ik zit daar voor
andere dingen, ik heb een ander
beroep. Een jongen als Carlo
Bosschard, die kwam ik tegen en
toen bepraatten we wat we aan
het doen waren. Toen ik vertelde
dat ik zon moeite had met de de
commercie in de Postcodeloterij,
terwijl ik de 64.000-gulden-vraag
heel leuk vind, zei hij dat hij ook
niet altijd tevreden was over Hit-
bingo. Maar, zei hij, ik heb niet
zoveel te vertellen, ik begin net.
Daarmee was de zaak afgedaan."

„En toen dacht ik: die kinderen
groeien daar in op, maar ik ben
er nooit in opgegroeid. Ik heb
het er nog uitgebreid met Mies
Bouwman over gehad, bij Een
van de Acht. De lopende band,
een belangrijk en essentieel on-
derdeel daar, werd vervangen
door IP. (IP is het bureau dat de
reclame werft voor RTL4, - red.)
Ik weet na drie jaar nog steeds
niet waar dat voor staat, kun je
nagaan. Dan krijg je in feite één
grote reclamespot midden in je
programma. Commercieel zal
het heel slim zijn maar ik vond
het jammer. Die reclame irriteer-
de verschrikkelijk, ik ben er niet
aan gewend."

Het vertrek heeft ook te maken
met het vaker gehoorde verwijt
dat RTL-directeur Freddy Thyes
zo knijpt op de budgetten.

„Ja, dat is het eeuwige verwijt.
Na het eerste seizoen Wedden
Dat werd er al afgeknepen, ter-
wijl dat echt de grootste hit aller
tijden was. Ik heb zo vaak geroe-
pen, Jezus Christus, ze verdien-
den goudgeld aan Wedden Dat.
Ze zullen wel miljarden hebben
geïnvesteerd en dat zal er wel uit
moeten. We kunnen niet in die
mensen hun boeken kijken. Ze

zijn een bedrijf. Dat wordt effi-
ciënt gedaan in Luxemburg. En
dat doe ik met mijn bedrijf ook.
Alleen: ik beknibbel absoluut
niet op decorstukken of kos-
tuums of op gages van onze
medewerkers."
De breuk met RTL 4betekent
overigens niet dat Brink dit jaar
niet meer op het scherm komt.

„Nee hoor. Ik zit nu in de com-
fortabele positie dat ik het rustig
af kan wachten in mijn holletje.
Er er komen diverse mensen
langs, wie dat kan ik niet zeggen.
Praten kan geen kwaad. Ik ga
zelfs binnenkort met Ruud Hen-
driks (tv-directeur bij RTL4, -red.) lunchen."
Brink is niet bang dat hij de in-
druk wekt door het afbreken van
het contract de prijs op te willen
drijven.

Gaaikema 'sluit' Tweede Kamer
Van onzertv-redoctie

DEN HjAAG -
Cabaretier Seth
Gaaikema 'sluit'

maandag 27 april,
één dag voor de
opening van de

nieuwe vergaderzaal
van de Tweede

Kamer, de oude zaal
met de conférence

'De laatste klap.
„Wat zullen we ze
missen, de groene

bankjes," zingt
Gaaikema. Zijn

show komt dezelfde
avond bij Veronica

op het scherm.

limburas Daablad

" Jos Brink: „Ik heb dat oude Wedden Dat-gevoel niet
meer. Je moet bij RTL4om de twee weddenschappen stop-
pen voor de reclame."

„Wat de honorering betreft heeft
RTL zich heel sportiefopgesteld.
Ze hebben wel eens geïnfor-
meerd bij Henny (Huisman),
Ronny (Brandsteder) en mij: is
dat hoge salaris nou wel nodig
want andere jongens doen het
voor veel minder en dat heeft
óók succes. Dat is het gezicht
waar je voor betaalt. Dat snap-
pen ze niet. Je praat over totaal
verschillende dingen. Zij verko-
pen soep uit een blik. Dat wou ik

niet doen. Laat ik niet rancuneus
doen, ik heb er vanalles geleerd
en ik hoop maar dat mensen ir
Luxemburg Joop meer ruimte
geven.

Geld is heus niet alles. Het i:
moeilijk uit te leggen dat ik biRTL4weg wil. Het is gewoon he
gevoel. Het gevoel, dat lijkt we
een VPRO-programma. Maar da
is het: het is gewoon het gevoe
dat ik daar niet goed zit."

show
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# De Italiaansefilm
'Mediterraneo', een komedie
die zich afspeelt tijdens de
Tweede Wereldoorlog, werd
uitgeroepen tot beste
niet-Engels gesprokenfilm.
De Italiaanse regisseur
Gabriele Salvatores viel de
eer te beurt de Oscar in
ontvangst te nemen.

of the Lambs' en vier 'techni-
sche' Oscars voor 'Terminator II
- Judgement Day', markeren de
sensationele uitslag van de Aca-
demy Award-uitreiking die voor
de 64ste keer in Los Angeles
heeft plaatsgevonden. Het is
slechts twee keer eerder voorge-
komen flat de vijf belangrijkste
Oscars naar een en dezelfde film
gingen. Dat gebeurde in 1934
met 'It Happened One Night' en
in 1975 met 'One Flew over the
Cuckoo'sNest.
Dat het nu opnieuw is gebeurd
met 'Silence of theLambs' is des

te curieuzer omdat de produce-
rende maatschappij Orion ban-
kroet is en ook nauwelijks meer
garen kan spinnen bij het succes
van maandagnacht, omdat de
door Jonathan Demme geregis-
seerde film al veertien maanden
geleden in première gebracht
werd en eigenlijk over de hele
wereld al is uitgerouleerd. De
psychothriller won de prijzen in
de categorieën beste film, beste
mannelijke hoofdrol (Anthony
Hopkins), beste vrouwelijke
hoofdrol (Jody Foster), beste re-
gisseur (Jonathan Demme) en
beste script-bewerking (Ted Tal-
ly).

'Terminator II - Judgement Day'
(al een half jaar geleden in pre-
mière gebracht door de eveneens
in de rode cijfers verkerende
maatschappij Carolco) kwam uit
de bus als winnaar in vier cate-
goriën: beste geluid, beste ge-
luidseffecten, beste visuele effec-
ten en beste make up. 'Silence of
the Lambs' had in zeven catego-
rieën genomineerd gestaan, 'Ter-
minator ll' in zes categorieën.
Het betekent dat de druiven
zuur zijn voor de grote maat-
schappijen die hun prestigieuze
Hollywooddrama's eind vorig
jaar hebben uitgebracht. Barry
Levinsons gangsterepos 'Bugsy'
stond aan kop met tien nomina-
ties, maar werd uiteindelijk be-
kroond met een Oscar voor de
fraaiste kostuums en een Oscar
voor de beste art direction. Oli-
ver Stone's geruchtmakende
'JFK' stond voor acht Oscars ge-
nomineerd maar» hield er twee
beeldjes aan over: voor de beste
montage en voor de beste foto-
grafie. Barbara Streisands 'Prin-
ce of Tides' stond voor zeven
nominaties genoteerd, maar
bleef uiteindelijk onbekroond.

De Disney-tekenfilm 'The Beau-
ty And The Beast' won eveneens
twee Oscars, te weten voor de
beste geluidsband en voor het
beste liedje (de titelsong 'The
Beauty And The Beast' werd ge-
schreven door Alan Menken en
de kort geleden aan Aids overle-
den Howard Ashman). 'Thelma
And Louise' ontving de
onderscheiding voor het beste
originele script, geleverd door
CallieKhouri.

Jodie Foster, die in 1988 ook al
een Oscar kreeg voor haarrol als
verkrachtingsslachtoffer in 'The
Accused', droeg de onderschei-
ding op aan 'alle vrouwen die
niet de kansen hebben gekregen
die ik heb gehad. Het is voor het
derde achtereenvolgende jaar
dat de Oscar voor de beste man-
nelijke hoofdrol naar een Britse
acteur gaat. Vorig jaar kreeg Je-
remy Irons de onderscheiding
voor zijn rol in 'Reversal of For-
tune' en het jaar daarvoor Daniel
Day-Lewis voor zijn rol in 'My
Left Foot'.

De Oscar voor de beste mannelij-
ke bijrol ging naar de 72-jarige
Jack Palance. Hij kreeg hem
voor zijn rol in 'City Slickers'. De
Oscar voor de beste vrouwelijke
bijrol ging naar Mercedes Ruehl,
de warmhartige eigenares van
een videotheek uit 'The Fisher
King'. De Italiaanse film
'Mediterraneo', een komedie die
zich afspeelt in de Tweede We-
reldoorlog, werd uitgeroepen tot
beste niet-Engels gesproken
film.

De Oscar voor de beste lange do-
cumentaire ging naar 'In The
Shadow Of The Stars' (van Allie
Light en Irving Saraf). De Oscar
voor de beste korte documentai-
re ging naar 'Deadly Deception':
'General Electric Nuclear Wea-
pons And Our Environment'
(van Debra Chasnoff). Tot beste
korte animatie-film werd 'Mani-
pulation' (van Daniel Graves uit-
geroepen, terwijl 'Session Man'
(van Seth Winston en Rob Fried)
de prijs kreeg voor de beste kor-
te speelfilm.

George Lucas mocht de Irving
Thalberg Award, een oeuvre-
prijs in ontvangst nemen, terwijl
er ook nog ere-Oscars waren
voor de Indiase cineast Satyajit
Ray, voor Gordon Sawyer en
speciale effecten-maker Ray
Harryhausen.
De feestelijkheden in Los Ange-
les werden omgeven door acti-
visten van homo-organisaties die
protesteerden tegen het negatie-
ve beeld van homo's in Holly-
wood-films, waarbij men ver-
wees naar Paul Verhoevens
recent uitgebrachte 'Basic In-
stinct' maar niet minder naar 'Si-
lence of the Lambs', de triomfan-
telijke winnaar van de avond.



12.10 Vacaturebank. 12.25 Vendetta.
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.35 (ZW) Les vacan-
ces de monsieur Hulot, Franse komi-
sche speelfilm uit 1953 van Jacques
Tati. ls.oo Le point de la médecine.
Progr. over het verschil tussen man en
vrouw. 16.00Autant savoir. 16.20Clips
a la Une. 16.45 Nouba nouba, kinder-
progr. 17.35 Beverly Hills 90210. 18.30
Full house, 19.00 Ce soir. 19.30 Jour-
naal. 20.05 progr. over de landbouw-
pol. in Wallonië. 21.10Verslag van uit-
reiking Oscars. 22.45 Filmrubriek.
23.05 Weerbericht. 23.30 Bourse.
23.35-23.45 La pensee et les hommes.

08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.
Spaans voetbal. 09.30 Powersports
tem. 10.30 Eurobics. 11.00 Go. AU
sporten. 12.00 Forte snooker leafi
1992. 14.00 NHL ijshockey. 15.001
robics. 15.30 Autosport. DTM Duif
Touringcars. 16.30 Boksen, zwaar!
wicht. 18.00 Marathon van Paf
19.00 Skiën. USA prof. 19.30 O
cours hippique vanuit Dortmund. 20.
Tennis, finale (VS). 22.00 Golf.
PGA. 23.15 Golf. 23.30-01.30 NHL'
hockey.

15.45 Vidéothèque: over het medium
televisie. 17.40 Nouba nouba. 18.30La
pensee et les hommes. 19.00 Radio
21. 19.30 Journaal. 20.00 Challenge.
22.00 Laatste nws. 22.30 La Belgig'
kitsch, cultureel magazine. 23.20-23.40
Ce soir, actualiteiten.

TV 5

06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4
nieuws.

07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap rond twee families.
08.35 M.A.S,H. Afl.: Too many cooks.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Herh.
09.40 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. - Herh.
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie. - Herh.
11.15 Teletext.
12.40 Gunsmoke: return to Dodge.

Amerikaanse western uit 1987. Re-
gie: Vincent McEveety. Sheriff Mart
Dillon geniet van zijn pensioen in de
bergen. Zijn rust wordt danig ver-
stoord wanneer een oude vijand op-
duikt.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse
telenovela. lara zegt tegen Clara dat
ze binnenkort haar zwangerschap
niet meer kan verbergen. Misschien
moet ze maar een tijdje weggaan.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap rond twee families.

16.00 Telekids. Kinderprogr. met om
16.30 Happy days (1).

17.00 5 uur show. Magazine met aan-
dacht voor de actualiteit, interviews,
artiesten en een hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer. Door JohnBernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rescue 911. Serie.
21.25 Violets are blue. Amerikaanse

speelfilm uit 1986.
22.55 Hardball. Afl.: Till death vs do

part.
00.10 Laatste nieuws.
00.25 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie.
01.15 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
01.40 Oprah Winfrey show. Herh.
02.20 De draagmoeder. Herh.
02.45 Teletext.

18.50 Journaal.
19.00 Vak-werk. Af1.13: Deeltijd on-

derwijs: deeltijdwerken en studeren.
19.30 Capitol. Serie.
19.53 Benny Hill komische sketches.
20.00 Voetballen. (Onder voorbe-

houd). Rechtstreeks laatste gedeelte
eerste speelhelft Panathinaikos -RSC Anderlecht. Tweede helft vanaf
20.30 volledig.

21.15 Eddy Planckaert. Documentai-
re over deze bekende wielrenner.

22.00-22.30 Fight of the night.Bok-
sen.

KRO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 Tekenfilmfestival.
16.23 (T) Servicesalon, gevarieerd

middagprogr. met o.a. aandacht voor
de datum 1 april. Dierenarts Henk
Lommers wordt door de camera ge-
volgd bij het verwijderen van een
tumor bij een hond en psychologe
Annet Heffels zal het in deze uitzen-
ding hebben over de zin en onzin van
het lijnen.

17.30 Factor twee (The gemini fac-
tor), Engelse jeugdserie. Afl.6: Blik-
semschichten.

18.00 Boggle, spelprogramma.
18.30 Waddenzee hoe gaat het er-

mee (1). Drie opeenvolgende repor-
tages over de toestand in de Wad-
denzee. De documentaire van van-
daag kwam tot stand in samenwer-
king met het Wereld Natuur Fonds en
werd in 1990 in New Vork bekroond
op het Internationale Film- en TV-
Festival. Hierin is te zien hoe door
actie voeren een aantal zaken zijn
voorkomen die funest zouden zijn
voor het Waddengebied.

19.05 Voor de leeuwen, serie waarin
Willibrord Frequin binnen korte tijd
een nieuw vak leert. Vandaag: De

,-kapitein.
20.00 (S+T) Journaal.
20.25 Truc confessions, Amerikaan-

se speelfilm uit 1981 van Ulu Gros-
bard. Met: Robert DeNiro e.a. Re-
chercheur Torn Spellacy en zijn broer
.Des, een priester, raken betrokken bij
de dood van een priester in een bor-
deel. Uit het onderzoek blijkt dat er
nauwe banden bestaan tussen dei -kerk en de ex-bordeelhouder.

22.20 Pyramide, kennisquiz.
22.55 Reporter, achtergrondreporta-
I ses.
23.25 Vastenoverweging, bij schilde-

rij De koorddanser, van Paul Klee.
23.35 Nieuwsnet 12 (WIOU), Am. se-

rie. Afl.: Het onderzoek. Liz McVay
verliest haar objectiviteit wanneer
een geestelijke beschuldigd wordt
van seksueel misbruik van kinderen.

00.25-00.30 "" Journaal.

" Machteld Kooy is de pre-
sentatrice van de nieuwe
quiz 'Pyramide'. (Ned. 1 -22.20 uur).

TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 Fantasie in de ban van de

werkelijkheid, serie over kunst door
de eeuwen heen in Nederland. Afl.l.
Herh.

16.00 "" Journaal.
16.09 Bekijk het maar, met Tik Tak;

Casper and his friends.tekenfilmse-
rie. Af1.19; Barbapapa.

17.14 Santa Barbara, Amerikaanse
soapserie.

18.00 "" Journaal.
18.21 Popformule plus, popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 Candid camera, programma
rond de verborgen camera. Presenta-
tie: Dom Deluise.

19.25 TROS kieskeurig, tweeweke-
lijks consumentenmagazine. Presen-
tatie: Mireille Bekooy en Wim Bos-
boom.

20.00 Aktua nieuws.
20.02 April TROS filmmaand: Nuts,

speelfilm uit 1987 van Martin Ritt.
Met: Barbara Streisand, Richard
Dreyfuss, e.a. De dertigjarige callgirl
Claudia Draper staat terecht voor
moord. Zij wordt ontoerekeningsvat-
baar verklaard. Haar nieuwe verdedi-
ger Aaron Levinsky wil echter een
nieuw onderzoek omdat hij in haar
onschuld gelooft.

21.58 Sjans, 13-delige comedyserie.
Afl.B: Serenade. Zonder het van el-
kaar te weten gaan zowel Pamela en
Karin, als Sjaak en Willem naar een
exclusief weekendje voor vrijgezel-
len. Pamela en Karin willen nies met
beide mannen te maken hebben.
Sjaak en Willem daarentegen sloven
zich uit.

22.28 TV-dokter, medische tips met
Ferdinand Zwaan.

22.29 TROS Aktua, actualiteitenru-
briek.

22.58 Oscar uitreiking, uitgebreid
verslag van de uitreiking van de Os-
cars 1992 voor de beste film, regis-
seur, acteur en actrice, die 30 maart
in de VS werd uitgezonden.

00.30 Kort klassiek, klassieke muziek
uitgevoerd door Tsjechische musici.

00.37-00.42 "" Journaal.

Duitsland 1 Duitsland 2 RTL PlusDuitsland 3 West

RAI UNO

07.00 Ochtendprogr. 16.05 Nieuws.
16.15 Plein cadre. 17.15 Culinair ma-
gazine. 17.40 Methode Victor. 18.00Questions pour vn champion. 18.30
Nws. 18.50 Weerbericht. 19.00 Mon-
tagne, bergsportmagazine. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 Temps présent,
magazine. 21.00 Nws en Eur. weerbe-
richt. 21.30 Le scénario, toneelstuk van
Francois Chatel naar Jean Anouilh.
23.00 Nieuws. 00.15 En toutes lettres,
literair magazine. 01.05-01.10 1,2,3
Théatre.

06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuoi Vincere.
18.50 Ora di Punta. 19.50 Che Tempo
Fa. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Cal-
cio. 22.15 Elezioni 1992. 23.10 Tele-
giornale Uno. 23.25 TGS Mercoledi
Sport. 00.15 Telegiornale Uno. 00.45
Appuntamento al Cinema. 00.55 TGS
Mercoledi Sport. 02.00 Gli Amori di Er-
cole, film. 03.35 Telegiornale Uno.
03.50 II Camping della Paura, tv movie.
05.10 Telegiornale Uno. 05.25 Diverti-
menti. 06.00 Brigate Verdi.

09.00 WK kunstrijden. 11.00 OW
golfkampioensch. 13.00 Eurogo^J
14.00 Strand volleybal. 15.00 StCj
carraces. 16.00 WK kunstrijden. 18-*
Atletiek: Marathon. 19.00 Ayrton S<j
na, portret. 20.00 Squash, Duitse oW
kampioensch. 21.00 EK Truck ra<*
21.30 Eurosport nieuws. 22.00 Eurol"
evenement. Motorsport. 23.00 P^
sion. 00.30-01.00 Eurosport nieuwsj

Super Channel
» —*

05.30 Victory with Morris Cerullo. 0&'
Super shop. 06.30 Business insid^07.00 Business tonight. 07.30 Me*>
Europe. 07.55 Supersports ne*
08.00 ITN Nieuws. 08.30 Hello Austj
Hello Vienna. 09.00 Channel E. 09<
Super shop. 10.00 The mix. 11.50 W
sic news. 12.00 Super shop. 12'
Touristic magazin. 13.00 The scief
show. 13.30 The mix. 14.00 All mix'
up. 14.50 Music news. 15.00 Want*
16.00 On the air, show. 17.50 M^'
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I sf
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sp"
21.00 The travel magazine. Vand*
o.a. tot luxe hotels verbouwde kaste*
in Pousadas (Portugal). 21.30 B^
ness weekly. 22.00 Nws. 22.30 Eur"]
reports. 22.45 US market wrap. 22'
Supersports news. 23.00 (ZW) A #
well to arms, Am. speelfilm uit 1*
van Frank Borzage. 00.30 Music ne
00.40 Blue night. 01.10 Super sK
01.40 The mix all night.BBC1

BBC 2
10.00 Meet the People
(1944-USA). Aardige muzikale ko-_ medie van Charles Riesner over de
ex-diva Lucille Bali, die haar car-
rière nieuw leven wil inblazen.
Zwakke muziek, veel gasten, onder
W\e Marilyn Monroe.

" Marianne Koch. (Duits-
land 1 — 15.30 uur).

08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltv. 09.40
Telekolleg 11, cursus wiskunde. 10.10
Schooltv. 11.40 Teletekst. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11 .50 Das Recht zu
lieben. 12.15 Frauen-Fragen: reporta-
ges. 13.00 Deutschlandbilder. 13.45
Plus 3 extra: Auf dem Wege nach Eu-
ropa. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.25 Landesspiegel: Portret
van de 26-jarige moordenaar Arnold P.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Omaruru. 16.30 Grosse
Epochen der europaischen Kunst.
17.30 Cursus techonologie. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Sesamstrasse.
18.30 Der Traumstein. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Parlazzo, magazine
over zien en horen. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 Wissenschaftsshow. 22.30
Rückblende: Vor 100 Jahren: docu-
mentaire over Karl Mays romans over
het Wilde Westen rond de eeuwwisse-
ling. 22.45 Mimi, in seiner Ehre ge-
krenkt. Italiaanse speelfilm uit 1972
van Lina Wertmüller. 00.32 Laatste
nieuws.

Duitsland 3 SWF SAT1 MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10-
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Gr<
test hits. 17.00 Report. 17.15 At'
movies. 17.30 News at night. 17.45
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! BJtoday. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray c
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Rep*
23.15 At the movies. 23.30 News
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Post <*dern. 01.00 Kristiane Bad"
03.00-07.00 Night videos.

CNN

TV FLMS VEDEO
i.v.m. een rechtstreekse uitzending

de halve finale Europa cup voet-- bal!

09.00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan, soapserie.
09.45 Medizin nach Noten UI/6.
10.00 Heute.
10.03 Wir sind alle auf der Durchrei-

se. kinderen en prominenten geven
hun visie op het geloof.

10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute.
11.03 The seven faces of Dr. Lao,
Am. speelfilm uit '63 van George Pal.

12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13-45 Wirtschafts-Telegramm.
13.58 Programma-overzicht.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse.
14.30 Wie Hund und Katze, jeugdse-

rie. Af 1.12: Bienchen und Kaninchen.
15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong, kinderclub.
15.30 Frauengeschichten, serie por-
tretten. Vandaag: Marianne Koch (1).

16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich - Termin in Berlin,

gevarieerd middagmagazine.
16.30 (T) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Af 1.73.

16.58 Programma-overzicht.
17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 REGIONAAL PROGRAMMA
17.35 Das Nest, serie. Afl.: Das noble. Geschenk; Blaue Augen.
18.45 Die Hausmeisterin, serie. Afl.:
Alles geht daneben.

20.00 (T) Tagesschau.
20.15 ARD-Brennpunkt.
20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (T) Geboren 1999, tv-spel van

Beate Langmaack naar de gelijkna-
mige roman van Charlotte Kerner.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag, satire.
23.05 KU 1 - Das letzte Geheimnis,

documentaire n.a.v. het tv-spel Ge-
boren 1999 over het menselijke ingrij-
pen in de natuur en met name in het- wonder der geboorte.

23.50 Tagesschau.
23.55-00.00 Zuschauen - Entspan-- nen - Nachdenken, Apriltag.
PROGRAMMA-WIJZIGING mogelijk

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.

13.45 Operation Mozart, jeugdserie.
Afl.3: Gemeinsam sind wir stark.

14.10 Guckloch, kijkje achter scher-
men van nieuwe kinderprogramma's.

14.30 Die Neubürger, (Nybyggarna I),
Zweedse speelfilm uit 1970 van Jan
Troell (1). De Nilssons krijgen land in
Minnesota en bouwen een nieuw be-
staan op. Alleen Robert is niet tevre-
den en gaat op zoek naar goud.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Madita, jeugdserie naar een

verhaal van Astrid Lindgren. Afl.s: Al-
le Jahre wieder.

16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn, serie voor kinde-
ren. Afl.: Heisses Eisen. Herh.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 Hotel Paradies, serie. Afl.: Blu-

men für Katinka. Na jarenkeert Rosi-
ta Kroll weer terug naar haar man,
die haar echter niet meer wil hebben.

18.05 "" Lotto-trekking.
18.20 Hotel Paradies, vervolg.
19.00 Heute.
19.20 Es geschah am hel lichten

Tag, Duits/Zwitserse speelfilm uit
1958 van Ladislao Vajda. In het can-
ton Graubünden wordt voor de derde
keer het lijk van een meisje gevon-
den. Hoofdverdachte is de vinder van
het lijk.

21.00 Gesundheitsmagazin, medisch
magazine. Vandaag o.a. de Paralym-
pics 92 en bloeddrukmaand April.

21.45 Heute-journal.
22.15 Köpfe, serie portretten met

Wolfgang Herles. Vandaag: De archi-
tect Günther Behnisch.

23.00 Derrick, Duitse misdaadserie.
Afl.: Pecko. Jakob Lange, bijge-
naamd Pecko, speelt graag fietspolo
met zijn vrienden, hetgeen de buurt-
bewoners een doorn in het oog is.
Herh.

00.00 Mem lieber John, Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Die Englander
kommen. Louise raakt in paniek wan-
neer haar ouders uit Londen overko-
men. Zij weten niet dat ze een buiten-
echtelijk kind heeft.

00.25 Heute.

06.00 Guten Morgen Deutschland,
met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Vater Murphy, serie.
09.50 Reich und schön, serie.
10.15 Dr. mcd. Marcus Welby. Afl.:
Es geschah aus Liebe.

11.05 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs). Afl.: Family in paradise (1).

11.30 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familiendueil, spelprogr.
12.30 Der Hammer, (Sledge Ham-

mer). Afl.: Ratschlage für die Frau.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie, Afl.: Finger weg von meinem
Auto.

13.30 California Clan, serie.
14.20 Die Springfield Story, (The

guiding light), Amerikaanse serie.
15.05 Dallas, Am. serie. Afl.: Schock.
15.50 Chips, Afl.: Ein heisses Ren-

dezvous. Herh.
16.40 Riskant! spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Zurück in die Vergangenheit,

Afl.: Der Kopfgeldjager.
19.55 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd FC Brugge
- Werder Bremen.

21.50 Stimmen zum Fussballspiel.
Impressies, commentaren en ge-
sprekken n.a.v. de zojuist gespeelde
wedstrijd.

22.00 Gottschalk, personality-show.
22.20 Stern tv, tv-magazine.
23.05 Playboy Late Night Show.
23.40 Liebesstunden. Sexspiele im

Fernsehen.
00.00 Dienst in Vietnam, (Tour of du-

ty). Afl.: Der Gefangenentransport.
00.55 Kampf gegen die Mafia, (Wise-

guy). Afl.: Die Schone und der Bulle
01.40 Twilightzone, Am. sf-serie.
02.05 Ein Schwindler auf dem Weg

nach oben. (The imposter), Am. ac-
tiekomedie van Michael Pressman.

03.35 Verschollen in New Vork, (Bu-
reau of missing persons), Amerikaan-
se misdaadfilm uit 1933 van Roy del
Ruth. Met: Bette Davis, e.a.

04.45 After hours, magazine.
05.15 Elf 99, live-magazine. Herh.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
technologie. 09.00 Von Rom zum
Rhein: die Romer. 09.30 Denkmal-
schutz - erforschen und erhalten. 10.00
ökosystem Wattenmeer. 10.20 Beitra-
ge zur informationstechnischen Grund-
bildung. 10.40 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Family Album, USA. 16.30 Beis-
piele machen Schule, Vandaag: Fair
geht vor! 17.00 Cursus technologie.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Der kleine
Vampir, serie naar de kinderboeken
van Angela Sommer-Bodenburg. 18.24
Kinderverkehrsspot. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwestjournal.
19.00 Service urn sieben. 19.15 Lan-
de.-Menschen-Abenteuer: documentai-
re over natuurreservaat in W.-Afrika.
20.00 Teletour, muziek en amusement
vanuit Zweibrücken. 21.00 Journaal.
21.15 Einmal ein Cop. 22.15 Die Welt
des Pierre Fatumbi Verger, documen-
taire. 23.00 Leo und Charlotte, serie.
Afl.4: Nicht gem allein. 23.45 Laatste
nieuws. 23.50Non-Stop-Fernsehen.

10.45 CNN Newsroom. 13.30 BusiO*
morning. 14.30 Business day. 16-'
Larry King. 17.00 World day. 1*
Crier and Co. 21.00 World business'
night. 22.00 The international W]
00.00 World business tonight. <fi'
Showbiz today. 01.00 The world tod»
02.00 Moneyline. 02.30 CrossJJ03.00 Prime news. 04.00 Larry K"1
06.00 Showbiz today.

07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Election call. 11.00
Nieuws. Aansl. Reg. nws. 11.05 Play-
days. 11.25 The family Ness. 11.35
Gibberish. 12.00 Nieuws. 12.05 Holi-
day. 12.30People today, met om 13.00
Nws. 13.20 Pebble Mill. 13.55 Reg.
nws. 14.00 Nws. 14.30 Neighbours.
14.50 Turnabout, quiz. 15.15 Hawaii
Five-O. 16.05 Help your child with
science. 16.15 Moment of truth. 16.50
Henry's cat. 17.05 Fiddley foodle bird.
17.15 Lizzie Dripping and the witch.
17.30 The New Yogi Bear show. 17.35
Bucky O'Hare. 18.00 Newsround.
18.10 Little sir Nicholas. 18.35 Neigh-
bours. 19.00 Nws. 19.30 Reg. nws.
20.00 Wogan. 20.30 Tomorrow's world.
Vandaag: o.a. Japans plannen om
mensen naar Mars te sturen. 21.00
Only fools and horses. 21.50 Points of
view. 22.00 Nieuws en Campaign re-
port. 22.50 Uitzending pol. partijen:
Liberal democrats. 23.00 QED, serie.
23.50 Sportsnight, met o.a. samenvat-
tingen Europa cup en vooruitblik FA
Cup halve finale. 01.00 On the Hus-
tings. 01.30-01.35 Weerbericht.

05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubemde
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 Bliek.
09.05 ■ No Time To Die. Engelse
speelfilm uit 1958. 10.30 Hallo Heino!
Hits en humor. Herh. 11.30 Glücksrad.
Herh. 12.10 Zauber der Berge. Herh.
12.40Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. Amerikaanse fami-
lieserie. 14.30 Bezaubemde Jeannie.
Amerikaanse serie (2). 14.55 Sat 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se familieserie. 16.00 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Aansl. Sat 1
Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze. Prijzen-
spelprogramma. 17.45 Regionalre-
port.lB.ls Bingo. 18.45 Sat 1 News.
19.20 Glücksrad. Aansl. WetterNews.
20.15 Sohn ohne Heimat. Duitse speel-
film uit 1955. 22.00 AKUT. Politiek
magazine. 22.35 Schreinemakers live.
23.35 Sat 1 News. 23.45Sagnie wie-
der Indio. Italiaanse speelfilm uit 1984.
01 .1 OProgramma-overzicht/Teletekst.

sionele acteurs; Richard Dreyfuss
en Maureen Stapleton.

en Amerikaanse literatuur. 21.30
Pronto? 22.00 ca va? 22.30-23.00
De sterren.

21.25 Violets are blue (1986-USA).
Romantisch drama van Jack Fisk
over vroegere schoolgeliefden die
proberen de draad weer op te pak-
ken. Met Sissy Spaeek, Kevin Kline
en Bonnie Bedelia.

RTL4

fer'.(6.ls Wort in den Tag: 6j
Hörergrusslotterie; 7.15 VeranSjj
tungstips; 8.30 Presseschau) ïj
Nieuws. 9.10 Gut Aufgeiegt 0'
und Themen am Vormittag). I'j|1'j|
Musik è la carte (12 30 BR? /}
tuel). 13.00 Preseschau. 1
Musikbox. 16.05 Popcorn. I°j
BRF Aktuell (Aktuelles vom Ta?
18.35-20.05 Klassik.

Elk heel uur nws. 7.07 VARA Ra-
dio I woensdageditie (7.30 en
12 30 Nws.) 12.55 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw. 13.10
TROS Aktua. 13.32 Journalistenfo-
rum. 14.05 TROS Klantenservice.
16.05 Tijdsein (17.30 Nws). Elk
heel uur nws. 18 57 EO-Metter-
daad hulpverlening. 19.04 Hans
Brinker. 20.04 Langs de lijn, sport
en muziek. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1.02 Noc-
turne. 2.02 Clair-Obscur. 4.02
Nachtexpress. 6.02-7.00 De och-
tendshow.

Radio 1

Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. 11.10 In de schaduw
van de meesters: Vioolconc. 12.00
Barokmuziek. 12.30 Stemmen
13.00 Nws. 13.04 4-Luik. 14.00 De
oratoria van G.F. Handel. 14.30Jazzspectrum. 15.30 Moet je ho-ren. 16.00 Jacco's keus 17.00
Forum. 19.00Voorbij de tijd: 1935
20.00 Nws. 20.02 Forum. 20.15
AVRO-Concertavond. Radio Symf.
Ork. met sopraan. 22.00 Opera
magazine. 23.00-24.00 Voor het
stil wordt en wat later

7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17.00 Limburg
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium.
Programma over kunst.

Omroep Limburg

22.45 Mimi Metallurgico, Ferito
Nell'Onore (1972-1). Drama van Li-
na Wertmüller over fabrieksarbei-
der die zich per ongeluk de woede
van de maffia op de hals haalt,
vlucht naar Noord-ltalië, verliefd
wordt en die liefde weer verliest als
hij naar huis terugkeert om zich te
wreken. Met Giancarlo Giannini en
Mariangela Melato.

Duitsland 3 West

4.00 Frühschicht. Voor vroegB ï
gels. 600 Morgenmagazin. 'Radio-Shop. 12.00 RTL M^14.00 RTL-Café. 15.00 fé#l
bend. 18.00 Neues aus Kino.j
deo, Musik. 21.00 Je t'aime. W*ï
zin mit sanfter Musik zum j

scheln, schmusen und trau^
24.00-4.00 Radio Nacht.

RTL Radio
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04 Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland
muziekland. 17.04 NCRV's hier en
nu. Elk heel uur nws. 18.04 Gelo-
ven in muziek. 19.04 Water en
vuur. 20.04 Country style. 21.04
Late date. 22.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 2

Duitsland 1/2
'11.03 The Seven Faces of Dr. Lao

(1964-USA). Goed verhaal van
George Pal over een wildwest-. stadje dat tot rede gebracht wordt
door de gelijkenissen van Dr. Lao
Jen zijn rondreizend circus. Met To-
ny Randall en Barbara Eden.

BBC 2
11.35 The Naked Dawn
(1955-USA). Redelijke film van Ed-
gar G. Ulmer over een roofoverval,
die van kwaad tot erger leidt en uit-
mondt in een serie misdrijven. Met

■'0.a.: Arthur Kennedy, Betta St.
" John en Roy Engel.

23.00 A Farewell to Arms
(1932-USA). Bijzonder romantische
verfilming van Hemmingway's ro-
man door Frank Borzage over uit-
zichtloze liefdesrelatie tijdens de
Tweede Wereldoorlog tussen Ame-
rikaans soldaat Gary Cooper en
Engelse verpleegster Helen Hayes.

Super Channel

" Kevin Kline en Sissy Spaeek in 'Volets are blue. (RTL4
-21.25 uur).

de commissaris, die de moorde-
naar zoekt. Michel Simon als valse-
lijk beschuldigde en Gert Fröbe als
de feitelijke psychopaat.

van Jan Troell. Historisch pionier-
epos over Zweedse boeren in
Amerika en hun teleurstelling in de
American Dream. Met Liv Ullmann,
Eddie Axberg en Monica Zetter-
lund. Let op: Deel II wordt in 2 de-
len uitgezonden.

Elk heel uur nws. 6.02 Praise In the
morning. 7.04 Ronduit music time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 1004 Jan
en alleman. 10.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.
17.04Koning Zzakk in Muzykland.
elk heel uurnws. 18.04 De avonds-
pits. 19.04 Krapuul de lux. 20.04
La stampa. 22.04-24.00 Stompin'.

Radio 3

6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica, mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
is voor een spelletje en een cur-
siefje. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws 18.10 Rijswijckloon.
verzoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22 05 Jazzkaffee
23.30-06.00 Nachtradio.

België/Radio 2

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Mor
melodie (Elk half uur weerbe'
elk uur nieuws). 8.55 Overpeifl^J
9.05 Der Musikpaviljon. 'Nieuws. 12.05 Zur Sache 1?j
Gut Aufgeiegt (13.00 Mit/Jj
schen). 14.00 Nieuws en StierfWirtschaft. 14.07 Auf der Prori^fde. 15.00 Café Konzert %
Nieuws. 16.05 HeimatmelOj
17.00 Nieuws: Der Tag urn "}
17.07 Musik-Express (1J«nieuws: 1900 Auf ein Wort: !*'{
Ohrenbar) 20.00 Nieuws,
Zwischen Broadway und Kudajjj
21.00 Musik zum traurnen (2*j
nieuws). 22.30-04.00 ARD N*i
express.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-
diofrühstück + Spiel 'Glückstref-

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 De schatka-
mer. 10.00 Oud plaatwerk. 11.00
De duvel is oud. 12.00 Nws. IKON:
12.05 Bonnefooi. HV: 12.30 De
spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Actuele
Zaken, met om 14.00 Het minder-
heden-nieuwsoverzicht. 15.00 De
sterren. 15.30 Stoppen met roken.
16.00 TROS Schlagerfestival.
17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS Kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18 10 Basi-
code 3 - magazine. P.P: 18.20
Uitzending van de VVD. 18.30
TROS Perspectief. 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Grieks voor beginners. 21.00 Britse

Radio 5

Duitsland 2
14.30Nybyggama 1 (1971-S). Ver-
volg op 'Utvandrarna', eveneens

Duitsland 2
19.20 Es geschah am hellichten
Tag (1958-D). Thriller van Ladislav
Vajda over kindermoord met sterke
bezetting van Heinz Rühmann als

RTL Plus
03.35 Bureau of Missing Persons
(1933-USA). Verhaal van Roy Del
Ruth over bureau voor vermiste
personen in een grote stad. Met
0.a.: Bette Davis, Lewis S. Stone
en Pat O'Brien.

20.04 Nuts (1987-USA). Meesle-
pend drama van Martin Ritt over
een vrouw, Barbra Streisand, die
tijdens een proces wegens moord
een advocaat krijgt, terwijl haar ou-
ders en de aanklager beweren dat
ze gek is. Handige regie en profes-

Nederland 2
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RTL4Nederland 2 België/TV 1Nederland 1 Nederland 3 BBC 2

België/Télé 21België/TV 2

radio

Eurosport

België/RTBF 1

08.10 Open universiteit. 09.00 Brea*
fast news. 09.15 Five go to Flort*
reportage. 10.00 (ZW) Meet the p*
ple, Am. speelfilm van Charles f
sner. 11.35 Naked dawn, Am. speelf*
van Edgar G. Ulmer. 12.55 The Nu
house. 13.20 Animation now. 13*
Reportage een plaats 8.000 voet on*
de zeespiegel bij Galapagos Rift w*l
een vreemd wezen leeft. 14.20 JoW
son and friends. 14.30 Spider. 14*
Geschiedenis van de post. 15.00 Ntf
Aansl. Look stranger. 15.35 Cour*
file. 16.00 Nws. Aansl. High Chaparfl
16.50 Nws. 17.00 Fit to drop. 17.40 P
geschiedenis van de tuinkaboujjj
18.10 Horizon. 19.00 Star trek: Tilnext generation, sf-serie. 19.50 DEF'
Reportage. 20.30 Young musician'the year. 21.10 Documentaire over»
van filosoof Friedrich Nietzsche. 22.'
No place like home, speelfilm van L<
Grant. 23.30 Uitz. pol. partijen: Lit*
raal-democraten. 23.40 Newsnig'l
00.35 The late show. 01.05 Weert»
richt. 01.10-01.40 Open universiteit.

Sportnet

16.00 Schoolslag, spelprogr. waarin
leerlingen uit het zesde jaar van het
basisonderwijs het tegen elkaar op-
nemen in denk- en doespelletjes.

16.30 Samson, Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms:
Torn & Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Paulus de Boskabouter en Dommel.

17.30 Postbus X, jeugdserie.
17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.91.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos, (The

bold and the beautiful), Am. serie.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren, (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.817.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Tatort, Duitse misdaadserie.

Afl.: Hartstilstand. Palu is op het
spoor van een antiekhandelaar die
gestolen schilderijen haalt. De han-
delaar wordt echter vermoord en zijn
gestoorde nichtje lijkt er meer van te
weten.

21.30 Married with children, Ameri-
kaanse comedyserie. Afl. 15.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Af1.13. Aansl.Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Incredibile. Felice's talkshow.
23.25-23.30 Coda. Marleen de Crée

leest voor uit eigen werk.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 De beer van Bern, afl.B.
10.00 Criminaliteit, afl.4.
10.30-11.50 (T) Pasen, feest op

school 1 t/m 4.
13.00-13.12 én 17.35 Nieuws voor
doven en slechthorenden.

17.40 Jeugdjournaal
17.55 Voetballen. Rechtstreekse re-

portage van de wedstrijd Genua-
Ajax. (Eerste helft).

18.45 Sesamstraat.
18.57 Genua-Ajax. (Tweede helft).
19.55 Uitzending pol. partijen.Van-

daag: het CDA.
20.00 "" Journaal.
20.20 Socutera.
20.25 Voetballen. Rechtstreekse re-

portagevan de wedstrijd AS Monaco- Feyenoord. (Eerste helft)
21.25 AS Monaco-Feyenoord(Twee-

de helft). Commentaar: Eddy Poel-
mann.

22.30 "" Journaal.
22.45 NOS Laat, achtergrondinforma-
tie met o.a. aandacht voor de op-
komst van de lokale omroepen. Pre-
sentatie: Maartje van Weegen (Met
Den Haag Vandaag).

23.30-23.35 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
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'Vlees zonder vet
heeft geen smaak'

DOOR ALEXANDER HAJE
Vet aan vlees is absoluut nodig
voor een lekkere smaak, vindt
chefkok Cas Spijkers van het ge-
renommeerde Hotel Restaurant
de Swaen in het Brabantse Ois-
terwijk. „Zonder vet gaat de
kwaliteit van vlees verloren.
Daarmee zeg ik niet dat we nu
met zn allen maar veel vet moe-
ten gaan eten. Integendeel: door
juist op een goede manier met
vet om te gaan, kun je het vetge-
bruik in voeding beperken."

" Cas Spijkers: „Laat de
slager dat randje vet er niet
afsnijden."

„Het is jammer dat wij in Neder-
land geen echte eetcultuur ken-
nen zoals in Frankrijk," zegt
Spijkers. „Bij ons moet alles snel
en Voor zo weinig mogelijk geld.
Vlugklaar-produkten vallen hier
goed in de smaak, maar een
mooi stuk vlees in de oven daar
durft men nauwelijks aan te be-
ginnen. Als vakman gaat me dat
aan het hart. Tegenwoordig mag
er geen spatje vet meer aan vlees
zitten. Ribstukken zonder vet,
sukadevlees waar geen vetader-
tje meer in te zien is, of een en-
trecóte waar het vetrandje er al
door de slager zelf is afgesneden.
Ik vind dat letterlijk een verar-
ming, want dat beetje vet is on-
ontbeerlijk voor een goede
smaak en voor de kwaliteit van
het vlees."

Crème fraiche en zure
room in de keuken

DOOR EVERT LANTING

ve het supplement goed uitgeba-
lanceerde voeding geeft."

Vegetarische huisdieren
zijn in opkomst. Honden en
katten kunnen namelijkpri-
ma leven zonder vlees: ze
hebben genoeg aan groente,
fruit, granen en een speciaal
vleesloos supplement dat in
de Verenigde Staten wordt
geproduceerd.

Voor veel vegetariërs zyn de
supplementen een uitkomst,
"aak is de voeding van hunhond of kat hun laatste en onge-
wilde band met het slachthuis.
>.En die band kunnen ze nu ver-breken," zegt Cor Nouws die de
vegetarische supplementen, Ve-
gedog, Vegecat en Vegekit, uit
de Verenigde Staten importeerten hier op de markt brengt.
Nouws is veganist, een streng
soort vegetariër.
Zelf heeft Nouws geen huisdie-ren. Maar in zyn werk voor de
vereniging voor veganisten
merkte hij dat vegetariërs en ve-
ganisten het er vaak moeilijkmee hebben dat ze hun huisdie-ren vlees moeten voeden. „leder-een wil zijn huisdier natuurlijk
verantwoord te eten geven. En
zonder vlees leek dat voor kort
ftiet te kunnen. Maar het is ei-
genlijk te gek datje voor het ene
dier dat je zo lief vindt en waar-
Voor je alles over hebt, een ander
dier laat Ïyden."
Een paar jaar geleden las Nowsm een Amerikaans blad voor ve-
ganisten dat er vegetarische sup-
plementen voor honden en kat-
ten op de markt waren versche-
len. In de Verenigde Statenheeft een aantal wetenschappers
uitgebreid onderzoek gedaan
naar wat honden en katten aan
voedingsstoffen nodig hebben.
Voor deze dieren blijken veertig
tot vijftig verschillende voe-
dingsstoffen van levensbelang.

Sappen
„Als we het over te vet eten heb-
ben, dan kunnen we beter de
Nederlander ervan overtuigen
dat hij wat minder vaak de fri-
tuur gebruikt. Want dat is de
Nederlandse eetcultuur, fast-
food. Het vet dat aan een stukje
vlees zit is nodig voor de smaak
en voor het bakken. Als je bij-
voorbeeld een entrecóte in de
pan legt waar het vetrandje al is
afgesneden, dan krijg jeeen stug
stuk vlees zonder smaak. Het
kleine vetrandje zorgt er bij het
bereiden juist voor dat het vlees
mals van structuur blijft, mooi
van kleur wordt en dat de vlees-
sappen in het vlees bewaard
worden.
Bovendien, en dat vergeten men-
sen nog wel eens, door dat ve-
trandje hoeft men minder bak-
en braadprodukt te gebruiken.
Na het bakken kan men dat vet
er gerust van afsnijden."

Momenteel ligt de gemiddelde
vetconsumptie van man-

nen op 125 gram, van vrou-
wen op 90 gram per dag. De
Stuurgroep Goede Voeding,
initiatiefnemer van de lan-
delijke campagne 'Let óp
Vet', adviseert een lagervet-
gebruik. Voor vrouwen geldt
het advies 70 gram en voor
mannen 90 gram vet per
dag. Een hulpmiddel bij het
samenstellen van een vet-
arme maaltijd is de brochu-
re 'Minder vet een gezonde
keuze', die is samengesteld
door het Voorlichtingsbu-
reau Vlees. Hierin treft men
een tabel aan met de vetge-
halten van alle soorten var-
kens- en rundvlees. De bro-
chure is gratis verkrijgbaar
bij de slager.

Als crème fraiche in warme ge-
rechten wordt verwerkt, is de
kans op schiften klein, maar dan
moet de room niet te koud zijn.
Haal het potje dus tijdig uit de
koelkast of roer eerst wat warme
vloeistof door de room.

Met crème fraiche en zure
room wordt het in de keu-
ken een stuk feestelijker,
want ze versieren zelfs het
meest eenvoudige gerecht.
Wat is nu het verschil tus-
sen beide produkten en hoe
komen ze het best tot hun
recht?

Telefoonnetwerk voor
jongeren met reuma

Allebei zijn ze friszuur van
smaak en daardoor heel geschikt
om bijvoorbeeld lekkere sauzen
van te maken. Dat zure zorgt er
bovendien voor dat beide pro-
dukten goed houdbaar en lichter
verteerbaar zijn. Nog een geza-
menlijk voordeel is, dat ze direct
uit het potje gebruikt kunnen
worden.

Koude sauzen
Zure room doet het uitstekend
in koude sauzen, zoals cocktail-,
dip- en slasauzen. Het groteplus-
punt van zure room is het lage
vetgehalte: maar liefst viermaal
minder dan mayonaise. Mayo-
naise kan in koude sauzen heel
goed vervangen worden door zu-
re room. Of meng mayonaise en
zure room half om half, samen
met mosterd of tomatenketchup,
zout, peper, groene kruiden en
desgewenst een scheutje whisky
of cognac. Zure room is ook een
aanwinst voor het maken van
een hartige mousse, zoals van
zalm of ham.

Crème fraiche is komen over-
waaien uit Frankrijk, omdat
steeds meer mensen op hun va-
kantie met deze heerlijke room
in aanraking kwamen. In het be-
gin werd crème fraiche in de
chique restaurants in ons land
gebruikt voor het maken van
verfijnde sauzen. Maar al gauw
werd deze room ook door het
grote publiek ontdekt. Het is in-
jmiddels een produkt van eigen
bodem.

Behalve voor gerechten is crème
fraiche ideaal als basis voor kou-
de, maar vooral ook warme sau-
zen. Roer bijvoorbeeld een
schepje crème fraiche vlak voor
het serveren door de soep. Of
schep wat van de room in gare
pasta of groente. Crème fraiche
kan verder van een eenvoudige
jus een topsaus maken. Bij het
braden van vlees kan de jus en
het aanbaksel worden losgeroerd
met crème fraiche. Met mosterd
en champignons of kruiden (pe-
terselie, bieslook) is een schitte-
rende saus in een handomdraai
klaar.

Jonge mensen met reuma blij-
ken behoefte te hebben aan on-
derlinge contacten en aan infor-
matie over hun ziekte. Maar ze
hebben moeite de stap te zetten
naar een patiëntenvereniging.

Wegwijzer
voor kopen

van fiets

De pryzen van Vegekit, Vegecat
en Vegedog liggen rond de res-
pectievelijk f 10,-, f 8,- en f 15,-
-per maand. Voor meer informa-
tie: 085-420764

Volgens Nouws is in de VS zelfs
vast komen te staan datvegetari-
sche honden en katten gezonder
zijn dan de meeste andere hon-
den en katten. „Dat komt door-
dat zij meer verse produkten
krijgen dan de vleesetende die-
ren die meestal niet veel meer
eten dan blik- en droogvoer."
Honden en katten mogen dan in
de biologieboeken als carnivo-
ren, vleeseters, worden omschre-
ven, ze kunnen best zonder
vlees. Maar tussen kunnen en
willen zit een groot verschil. De
vraag is of huisdieren het pikken
als ze ineens hun dagelijkse por-
tie vlees moeten missen.
Nouws: „Het is het makkelijkste
als jehonden en katten vanaf het
begin vegetarisch opvoedt. Maar
je kunt een hond of kat die ge-
wend is vlees te eten ook bijna
altijd wel vegetarisch leren eten.
Opvallend is dat honden makke-
lijker zyn dan katten. Honden
kun je bij wijze van spreken van
de ene op de andere dag een ve-
getarische hap voorzetten. Ter-
wijl je een kat stapje voor stapje
moet laten wennen aan de vege-
tarische leefwijze. En er zijn kat-
ten die weigeren helemaal op
vegetarisch voedsel op te stap-
pen," weet Nouws van de enkele
tientallen Nederlanders die de
supplementen al bij hem bestel-
len.
De veganist geeft toe dat ook ve-
getarische katten natuurlijk op
vogeltjes- en muizenjacht blijven
gaan. „Dat kun je, al zou je dat
willen, een kat niet afleren. Maar
een belletje om zn nek voor-
komt vaak dat hij een prooi te
pakkenkrijgt."

Met de resultaten van het onder-
Zoek zijn de voedingssupple-
menten ontwikkeld. Alle nood-
zakelijke voedingsstoffen die
honden en katten onvoldoende
°f niet binnenkrijgen via vegeta-
rische voeding zijn in de supple-
menten verwerkt.
".Vegetarische honden kunnen
eigenlijk alle noodzakelijke stof-fen zoals vitamines en aminozu-
ren opnemen of zelf maken uit
andere stoffen. Alleen is het
moeilijk te bepalen of een honder voldoende van binnenkrijgt,
Waardoor het supplement eenhandige aanvulling is," verteltNouws.
Maar voor katten is het supple-
ment pure noodzaak. „Katten
kunnen sommige stoffen zelf
niet aanmaken met de bouwstof-
ten die ze binnenkrijgen via ve-
getarisch voedsel. Zo kan een
"sat de aminozuur taurine niet
maken. En zonder deze stof kanhet dier hartklachten krijgen en
blind worden. Taurine is kant-
en-klaar nauwelijks terug te vin-
den in plantaardige produkten
en wordt als synthetische stof
toegevoegd aan Vegecat en Ve-
gekit. Overigens voegen ook de
Producentenvan gangbaar katte-
voer de stof toe aan hun voe-
ding," vervolgt de importeur.
De voedingssupplementen voorhuisdieren zijn in de VS ook
door dierenartsen erkend.Nouws: „Als iemand de produk-
ten bestelt, krijgt hij er automa-
tisch recepten bij voor verdere
maaltijden. Want het is wel heel
belangrijk datje de dierenbehal-

Maar er zijn ook verschillen. Het
belangrijkste verschil zit in het
vetgehalte. Crème fraiche bevat
35procent vet (even veel als slag-
room) en zure room 20. Het vet-
gehalte bepaalt wat je met room
in de keuken kunt doen. Hoe
meer vet, des te kleiner de kans
dat deroom gaat schiften in war-
me gerechten. Daarom doet crè-
me fraiche het goed in warme
gerechten en zure room juist in
koude, al is die grens niet abso-
luut.

Tip
En nog een tip: klop crème frai-
che met basterdsuiker los voor
een heerlijke vulling of garne-
ring van flensjes en warm appel-
gebak.

Populair
Zure room is heel populair in
landen als Hongarije,Rusland en
andere voormalige Sovjet-repu-
blieken. Daar wordt de room bij
het serveren aan warme gerech-
ten toegevoegd, als een smeltend
ijsbergje midden in de soep ofop
pannekoekjes (blini's) of zuur-
kool. Ook aan die kant van Euro-
pa weten ze wel wat lekker is.

De jongere denkt namelijk de
enige te zijn en dan alleen tussen
de ouderen te zitten. Dat zijn re-
denen om een telefoonnetwerk
op te zetten, zoals men dat in
Engeland al kent. De 'Reuma-
foon' is de naam en de start van-
daag, woensdag 1 april.

DOOR THEO VAN DER KAAIJ
zal het worden? Racefiets?

Hybride? Sportfiets? Ran-
donneur? Citybike? Ligfiets? De
sPirant-koper duizelen de mo-dellen voor ogen. Er zijn in Ne-

derland 64 fietsmerken die met
meer dan 1000 modellen10 koop aanbieden. Toch is er

?en mogelijkheid om daar thuis
jn een luie stoel snel wegwijs ïn
te Worden. En dat voor nog geen
tientje.

uitgeverij Fiets, van het gelijk-
namige tijdschrift, heeft de
fietskoopgids 1992 uitgebracht.
**et is een 84 pagina's tellend
Pad, dat de liefhebber op dehoogte brengt van alle mogelijk-

heden op fietsgebied. De gids
verscheen vorig jaar voor het
eerst en is nu compleet ver-
nieuwd en bijgewerkt.

„Het aanbod is bijna niet te over-
zien," zegt de redactie bij voor-
baat. Om daarzelf ordening in te
krijgen is de overweldigende
hoeveelheid fietsen opgesplitst
in vijf soorten. Uitgangspunt is
de fiets met derailleur en ver-
snellingen. De klassieke rij-ijzers
met terugtraprem en ingebouw-
de versnellingsnaaf blijven dus
buiten beschouwing.

De Fietskoopgids beschrijft
kernachtig de volgende typen
fietsen: racefietsen, sportfietsen,
hybriden, randonneurs, citybi-

kes, ATB's (ook mountainbikes
genoemd) en de rest waaronder
tandems, lig-, vouw-, speciale
vrouwenfietsen en losse frames.

Dat schept al een hoop duidelijk-
heid, omdat de type-aanduiding
van de fabrikanten onderling de
koper op een dwaalspoor zet.
Wie nu al weet welk type fiets
het zal worden, hoeft alleen maar
in de speciale bijlage van de
Fietskoopgids een fiets uit te
zoeken in de gewenste prijsklas-
se. Er is keuze uit meer dan 1000
modellen. Behalve de prijs
wordt van elk model de gebruik-
te framematerialen genoemd, deonderdelen en de geometrie.

In de gids zelf staat het betref-
fende model genoemd bij het
merkenoverzicht, waar de lezer
iets over zijn favoriete model
wordt verteld. Onbekende tech-
nische termen worden verklaard
in een aparte woordenlijst. Dat
mag ook wel, want het valt niet
mee om bij te benen wat ver-
staan wordt onder bar ends, ele-
vated chainstays, doublé butted,
hyperglide en lugloos. Ook ver-
dient het aanbeveling voor de
aankoop het hoofdstuk 'De maat
van de fiets' te lezen.

De Fietskoopgids 1992 kost op
een stuiver na tien gulden en is
verkrijgbaar bij de fietsenhande-
laar en in tijdschiftenwinkels. " In Nederland zijn duizend modellen fietsen te koop. De hybride bijvoorbeeld, een krui-

sing tussen een ATB en een racefiets. Foto: GPD

De jongerencommissie, een on-
derdeel van de landelijke reuma-
patiëntenbond, is met dit initia-
tief gekomen. Uitgangspunt is
dat elke provincie één of meer-
dere contactpersonen heeft die
wekelijks op vaste tyden zijn tfe
bereiken. De contactpersonen
zullen jonge mensen met reuma
zo goed mogelyk informeren eh
eventueel verwijzen naar de juis-
te instantie of instelling.

Omdat de contactpersonen zeff
reuma hebben kunnen de pro-
blemen herkenbaar zijn: het
praat makkelijker. Via een op-
roep werden zeven jongeren be-
reid gevonden mee te doen aan
de oprichting van deze info-lyri.

Het mochten geen professionele
hulpverleners zijn. Wel kregen z£een doelgerichte training onder
leidingvan de StichtingTraining
en Onderzoek Zelfzorg in Maas-
tricht.

Tijdens de cursus werd al ge-
leerd dat vaak achter informatie-
ve vragen achterliggende bedoe-lingen zitten. Men wil bijvoor-
beeld praten over seksualiteit.
Dat blijkt by reumapatiënten
een moeilijk onderwerp. Men is
snel bang voor afwijzing van een
relatie.

De doelgroep van de Reumafoop
is inmiddels vrij groot. Ondeir
'jongeren' verstaan de iniatiefné-
mers mensen in de leeftijdsgroe-
pen tot 40 jaar. Men weet uit
ervaring dat beneden die 'grens'
mensen zich vaak nog niet thuis
voelen by een vereniging (de lan-
delijke bond bestaat uit lokale/
regionale verenigingen).

De provincie Limburg heeft nog
geen eigen contactpersoon. Men-
sen met vragen overreuma kun-
nen maandag tussen 18 en 20 uur
en vrijdag tussen 18 en 19 uur te-
recht bij Linda van Dis, Breda\076-220068.
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Sterrenkok
Cas Spijkers

van de Swaen:

Baasjes kunnen 'laatste band met slachthuis verbreken'

Vegetarische hap
voor kat en hond

"Katten
kunnen stap
voor stap
vegetarisch
leren eten.

Archieffoto:
DRIES LINSSEN

DOOR PIEN WILDEMAN
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DOE MEE MET
KRUIS + MUNT.

SPEEL MEE MET
JE FAVORIETE

NEDERLANDER!

[ H- ]

UECH
BEL 06-300400.

KOSTEM Fl.- PEH MINUUT TGV 125 JAAR NED.RODE KRUIS

■P -̂-----------~*****~------~m^^"

■ jj^^i

Onwetendheid over epilepsie heeft zeer vervelende gevolgen.
Steil u zich eens voor, daar ligt u dan.

Overgeleverd aan het oordeel van anderen i^mftEpilepsiebestrijding: &r55
staat of valt met uw steun!

GIRO 34781
KoÜMMI KpikpMtr r.indvl)? M_uhl van hel Klfint. ltli.fii._n iQ.Mh660144.

IKOSTUUM IIVERKOOPI
I Een gerenommeerde Duitse kostuumfabrikant bleef met enkele I

grote geannuleerde export orders zitten. De "KONFEKTIE-
I SUPER LIMBURG" heeft zich bereid getoond deze kostuums I
I direkt aan het publiek te verkopen. Het gaat om 'n schitterende I

sortering (voor-en najaar 1992) hoogwaardige kwaliteits-
I kostuums (normale prijs 200,- tot 600,- Duitse marken) die I

wij gaan verkopen voor de ongelooflijk lage prijs van;

Il iiP lw*J
EEN UNIEKE KANS DIE U NIET MAG LATEN LOPEN!

DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HET PAND

RAADHUISPLEIN 17(hoekTempsplein)■ HEERLEN ■LET OP: alléén geopend op woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

L imburgsDagblad

jipiccolo s
045-719966

KINDERKONFEKTIE Bij
ScHUNCid^r^ ME,slE

___———■«s_?a_______r"' \
r'" ' <"É_____lP^ ______ \

lil S; \iu __i_!___r in ’1 OT
¥3ë_'''''l .____» I li_fl_K^v__9
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t? wr\ ** '

_P^ ___!■__■C! _____!ABT 1 jfl i_3______ ' I x-'■" ÜT* \
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______h__l__i^^_______________bl ____B^ : ■ "^

*>* ' B^Si »fc _____B

Naast de in deze advertentie afgebeelde kleding van GET SMART-exklusiefbij Schunck voor Heerlen en omgeving -
hebben wij ook de kolïekties van de volgende topmerken voor juniors:

ESPRIT - KLIPFISK - BARBARA FARBER - POINTER - KÖNINGSMÜHLE - MEXX - PEPE - OVERDRESS
McGRECOR- KNEELTJE - PATTS BOUM - YELL - DANJEAN - R.T.M. - PAMPOLINA

I.K.K.S.- HUBNER- HUMMELSHEIM - OUVER TWIST

____■ "ji^t _^^_fl _P^^^w^ *^^flWW\WW\\WrM / tfJj f lm
f "^,^^^^^^^^^^M_l,_________________k.^^[__j -^

daar winkel je voor je plezier!

H

fll _■____________^t *A
B*/ I _Efc _■ ______!____^o \\if i f I» IDD ■ I XJ U\J O o !_f>W^#JPj| STEG E MAN

-*—-3**^ ÉIÉÏSKLjÈI ZakJe AAA per 100 gram 1 (JQmk
***-** ELITE HAVER CERVE L A AT EXT R A lfPa__fsÉÊH 35 «ram U.SW JU99 X.VJ^

RIJST VLA Al uit ni nntlnhar A M *\"*L Uit de bedieningsafdeling, 1 TfQ flffl&rtWSiS *Bij 2 zakken een SHOARMAROLLADE
Doos 1200 gram y CTJ "-"**«% w o

200 Bram^9» Z.49 per 100 gram Jkofr±./i7 ffiWwTF^m Nibby poster gratis. Uit de bedieningsafdeling,
SS& Im%J\J p ë " ■ perlOOgram O iIQ

" iïssHoe is het met deruimte —^
T Jw in uw voorraadkast? j^S

II i-ltirtf8 W SANDEMAN CRÈME DOUBLIES EDET KEUKENROLLEN «*«"
,

p _-^"M^^■ Dryof medium, TOR Pak 190 gram 17Q Met lentedecor, OOQ VRUCHTENYOGHURT HAMLAPPEN - 0 ftft4 fles 0.75 liter /.yD 2 rollen 2** £..£$ Diverse smaken QQ 12.99.iSRk COCA COLA DELICATA TABLET TENNIS/SPORT „" GEHAKTmÊKKÊ^ Coke.lightof Allesoorten, IQQ SOKKEN OQC CHAMBOURCY S ALF OM H ALF T ÖQ
MARQUES DEL ROMERAL light cafféïne free, IQQ 100 gram LmCB 4 paar O.VZJ S'^T^Tm ÏW 55 Per kilo 7.99
GRAN RESERVA 1984 fles 1.5 liter mI.W GLORIX TOILETBLOK VOLKORENBROOD f .g I\Vv T.VTT KIPPEBOUTEN6 flessen a 0.75 liter CQ 7C FRISTI IQQ Citroen OIQ Verpakt, IOQ "OMAGE AUXNOIX 6 stuks OAOoy./D Fles 1 liter 4WÜT 1.99 3*fr heel 1-0^ Pakje 125 gram Q *a 1600 gram 8-99
MACON VILLAGES FRUTTIS Met gratis navulblok. KRENTENBOLLEN rand KABELJAUWFILET
fi ANC ~. -- Romig 2-vrucht, 4-vrucht of HANDPOMP ZEEP Verpakt, IQQ 5^A°A^ -|Ort Uit de verse visafdeling,
6 flessen a 0.75 liter C^ 7E junior, 1 Af\ Normaal of extra mild, 6 stuks J&29 !..&& Jlw ',mU^J 39 eraatarm 1 ftftJT^O-O^./D J

4pak .2^ 1.49 250 ml _OQQ PAASBROOD A A(- SwoUn 1-99
CHATEAU LA MONTAGNE DE MAYONAISE 100 Verpakt, 600 gram H._tO TE KAA* 3°+

ELSTAR O _f\_f>

6M«^sve„EasiN 75^9
e-Toe

'o«°~^1.89 £_■£"_££"■»■ leverkaas JarI'SS. 15.90 &»" 3.99
K.WAVÏSI.T Siï»L. 4ft KET OQ -«« ROOMKAAS ..«-«.

HOSPICES DE Volkoren 1 jCft JZ*IT 7° -^5^ 1-^** Vers van? mes _ _~_~ Panklaar 1 _f>/\
BEAUJEU REGNIE 1991 OF pT^S gram^T 1.69 3 halen, 2 betalen. AARDAPPEL- ITimJZ^h* 169 zaf 200kram 1.99PINOT BLANC MEDAILLE [ CRACOTTES ELMEX TANDPASTA WAFELTJES per 100 gramAMr iA» 7^^ dccta..pantDOR 1990 KROKANTE TOAST Duopak 150 ml ORA Uit de diepvries, 17Q KAASCROISSANT INONSRESTAURANT
6 flessen a 0.75 liter £Q 7R KRO*ANTE TOA!ST Ö.DU zak 450 gram^W 1-/9 Uit eigen winkel- OQC SCHOLFILET MET

S*7<r4»./D S>grarn2^l.99 Met gratis tandenborstel oven, 4 stuks 0.90 FRITES EN

BARBERA D'ASTI 1990 u 1 ft<ïk appfn CROISSANT W"
a -jf-

-6 flessen a 0.75 liter AA 7f\ pil 17?ü «■ -_r_rv , Uit eigen winkel- QQC 9./D,jJ 33r7044./0 Pak 175 gram r̂ts 179 I i Tl / oven, 4 stuks 0.90 \7\F- -Hl II WMt;———ö
Lage prijzen en winkelgeiftak onder één dak
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HB

JÉE * MsÊËêS ITl^ Moderne jeans- TRAININGS-en joggingpakken
W m - met vele bekende merken,

Wit' \^^^ 1 fItTWSBPWrrWmfWfI ISinKQ en o.a. LEOPARD JA gQ_*B,'E 1 '___E_s^_____fl E ' I H*l*» (--W v Y-Y-V\ II MIIM ICIUIVO voor jongens pO Sil ... #1U «"*r3l*« f - --**» ■
_

BmW*#MNff#VipM SH üü Kindermaten 45.f _L_-______________i |\ f AH _E"/c 1irXf:l"_ dl■U i _■<■ ii_^_ ■ en meisjes reeds v.a w«_fb_ #*_r% («fl'Vb _____________■__ _B _B #>/> 7R hU **"*,^Br ■ ■____& damtai nwe _^M Seniormaten UJi
*<Pw im_M_ l_f^^_!l >B £ h B_______B___________BB____B_____________________________B_B PANTALONS va ...__■«#■

üamesjassen ■■______________■ HENDRIKS «W_Hk
Il^ IIBP Br I I ■ ■ w^^^^^M _fc-3-_->» MfMWKguUM MBM WH^| EEK _________P^________Bf'P 1!6' , rn d=errkleüre" . Herenkostuums TEXTIEL ___^HHinbrOfikfill SWINfimAT 99 - in "derne dessins EB____l _^m 1 Eh__B ___■__§ " "▼!■!

in^emodernedeLtaÓo 75 10o' slechts 5 dagen 00 GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! r^nlfl
PAAcpßuc jjl. REGENJAS IZH ■ geen 245 - maar nu 5J5J__" HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond en koffieww- w- 3 SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond CR*TtSi ■

*«. .
»- ■

25 jaar
Grand Café De Koempel-Club

1 april alle consumpties ’ 1,- /^~>_^"\
en een optreden van DENISE en DIANA (bekend van RTL) S"*** ' ~X
2 april alle consumpties ’ 1,- / jfji1 *t ■ jtv-^^s.
en een live-optreden van top 100 BAND ZZOOO \ f | j ff 1 {tV55^
3 april alle consumpties ’ 1,- J '^f^FvÊwK 11feestavond met HUIS DEEJEE f $**rf'l VlJll
4 april bij aankoop van een bierkaart een LEUKE ATTENTIE met 1 »^^deejee Jef li^Vn'!r^'/7
5 april alle consumpties ’l,- Y^ 41 _l l fl Ven een optreden van de BEASTY GIRLS %£gji^ W396

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.

GEURTS ASSURANTIËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HDENSBRDEK

-_——~ DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
% AE^ . een school in hetkinderdorp-Jfr^ïfr JOAO PESSOA BRAZILIË

*^\\F Het comité Heerlen van SOS-
—"^^^- Kinderdorpen zal in JoaoPessoa

de bestaandekleuter- en lagere
uitbreiden. In de toekomst is de school ook

"^stemd voor dekinderen uit de sloppenwijken in de
Jjüurtvan hetkinderdorp.

ooit een verandering in de leefsituatie van
'ezekinderen te brengenis veel geld nodig.Het comité
"eerlenvanSOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwhulp.

ÖOORf20.00 OVER TE MAKEN,
KOOPT U SYMBOLISCHEEN
STEEN VOOR DE SCHOOL.

py«j^L._,»'.«__ki!__." ■ '
fn—*:., , :,a ""':,;,:_:■":' aaL

nr ir—!=Tg:^::^—\2^} *■ ■■"""* *»■■—■—- *' ' ' ■■■■ "* Im- — fi'

nl ' nu 111 l ' ■ .""■""■» ■ MUI, mi

ir-" ii—in—ii in
i—W>iif V i .. I ' . j I ~,,.i i -r* ■WyMiiij.WßjN.i '

lojnt dit bedrag overmakennaar Rabobank Heerlen,
Jl'. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie.
tirorckcningßabobank: 10.30.856).Inlichtin gen:Mevr.■I'hilips-Leufkcns, ComittiHeerlen SOS-Kindordorpcn.Q 045-412736.

—

IN CHINA
WORDT
PE ROEP

OM VRIIHEIP
FLINK

ONDERDRUKT.

'n China is dc roep om democratie verstomd, üt- partij is voor
'daluur. De partij weel wal het beste is Wie anders denkt, kri|gi

"W. Dat beslist de partij. Niet de reehler GIRO 454Q00 1

I é ;
AMNESTY INTERNATIONAL

vraagt voor spoedige indiensttreding:

EEN VERKOPER »,
met goede contactuele eigenschappen en ervaring in de meubelbranche.
Zelfstandig kunnen werken en eigen initiatief nemen spreekt vanzelf.
Leeftijd 25-35 jaar.
Wij bieden de geschikte kandidaat een uitdagende baan en een
aantrekkelijk salaris.
Tevens vragen wij een

EEN PART-TIME VERKOPER m/«
met goede omgangsvormen en ervaring in de verkoop,
(liefst meubelen) voor circa 10 tot 12 uur per week.

Schriftelijke sollicitaties aan:
VEGERS MEUBELENb.v., postbus 335, 6400 AH Heerlen.

I VERZEKERINGEN I
ËWM

______________B>^_________i_MP________l

t*^_fl_fl

HFT PR IVFPA XXFT *
m

r*'»""'^^ " omgeving. Deze is persoonlijk enUNIEK OPZET direktaanspreekbaar en zorgt bij scha-
Veel mensen brengen hun verzeke- de voor een snelle, soepele afwikke-
ringen het liefst onder op één ver- ling.
trouwd adres. Dat is gemakkelijker en "De dekkingen zijn kompleter dan
het geeft een veiliger gevoel. De LLTB gebruikelijk en sluiten naadloos op
speelt hier perfekt op in met het elkaar aan.
PRIVÉPAKKET. Hierin zijn de drie " De premies zijn laag door de
meest voorkomende polissen gekom- pakketformule.
bineerd tot één pakket: aansprakelijk- "Je krijgt bovenop nog 10% korting
heid, inboedel (en woonhuis indien je voor je autoverzekering als je de drie
eigenaar bent) en je auto. hoger genoemde verzekeringen bij
Dit zijn de voordelen van het PRIVÉ- Interpolis onderbrengt.
PAKKET : Zo verzekert hetLLTB-PRIVÉPAKKET je
"Je sluit alle polissen af bij één en van minder rompslomp voor een
dezelfde vertrouwde adviseur in je lagere premie.

m
Boerenßond

BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BU ONS

Eén\borlït,
Eói\borTni[is.

(DatKan, Want UwTweede Bril Is Gratis.)
Ideaal voor wie er buiten de deur anders WMÊÊWT19^¥ISÊiWWW\W

wil uitzien dan thuis op de bank. Tegen in- fdHiAm " BON VOOR 'N TWEEDE BR'L GRATIS.
levering van de bon krijgt u bij ons een pPBHBHSpH j m.« d.ie bon krijgt u bij aankoop van een bril |
tweede bril gratis. Compleet met glazen.
Want, Pearle is Kijkplezier. _ I ~n tv*e,de bril ***«*■ Dit Mnbod '* «""*« j

Niet in het minst ook door de enorme PPfITIÊ lS !in ieder€ p,ar,e- °' PMr" *<>""*"<* - \keuze, het persoonlijke advies en de snelle v**i.aV' i*»J _ __
service. Kom langs met de bon. En ontdek l/'lllml/>Tl_OT' ' ""'" t*WM* *** **"Cl* voorwarden viodt- !
dat ook u twee gezichten kunt hebben. J_\ll-_\i_llCx«lClf _. J

Beek, In de Makado (ingang Oost) Pearle Express: Heerlen, Promenade 129 - Maastricht, Vrijthof 16a -
Sittard, Tempelplein 7b (naast EDAH)

I I I I .
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