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Weggemoffeld

DOOR HANS TOONEN

1 WUPPERTAL/AMSTELVEEN - De Duitser
1 Gerd Adolf Dörner in Wuppertal wil voor-
e goed schuilen in Nederland omdat hij zich al

' Maandenlang bedreigd voelt door (neo-)
Nazi's en stad- en streekgenoten die vreem-

A delingen haten. Sinds Dörner, 51 en murw,

ITjSind vorig jaar zwaar mishandeld is, vreest
;M) voor zijn leven.
fel de ogen van zijn flat- en buurtbewoners is
£>örner een 'Hollandisches Schwein' en
'Nestbeschmutzer' nu hij als afdelingsvoor-
zitter van de 'Nederlandse Bond in Duits-
land' in Wuppertal, Solingen en Remscheid
Pleit voor een betere integratie van Neder-
landers, wonend en/of werkend in Dui.sland.

Duitser zoekt
schuilplaats

in Nederland
Van de 160.000 Nederlanders in de Bondsre-
publiek wonen er meer dan vijfduizend in
het Bergische Land, de streek tussen Dort-
mund en Essen.
Momenteel spant de voorzitter van de 'Ne-
derlandse Bond in Duitsland', Ger Looijen
(67) in Mülheim aan de Roer, zich in om de

getreiterde en afgeranselde Duitser onder
dak te verlenen in de Nederlandse grens
streek met als voorkeur Venlo.
Hoewel de Nederlandse ambassadeur in
Bonn, Jan G. van der Tas, ere-voorzitter is
van de in 1921 opgerichte 'Nederlandse
Bond' durft het bestuur deze affaire van
vreemdelingenhaat niet door te schuiven
naar dit diplomatieke niveau. Looijen, in
1940 zelf slachtoffer van de Gestapo, legt uit:
„Het slachtoffer Dörner is een Duitser. En
statutair is vastgelegd dat wij ons niet men-
gen in politieke kwesties."

Zie verder pagina 7

" De martelgang van
een goede Duitser

Zestig miljoen
Mensen bedreigd

hongersnood
IW-SEL - De Europese Com-fjssie wil snel voor een half mil-

" gulden extra voedselhulp
Pr Afrika sturen ter bestrijdingP de ernstige hongersnood in
J^en rond de Sahara en in deI van Afrika. Het dagelijks
"stUur van de EG vreest dat

in Afrika, Lajtijns-
I "^rika en Azië 60 miljoen
f °Isen bedreigen. Daardoor zou

" Politieke stabiliteit in een
l landen kunnen wordenI
L. Igens commissaris Marin
pP^t de situatie van hongers-
fc^ in Afrika vertrouwd, maar

l huidige voedselschaarste is. verwacht en van een dramati-
|pe omvang".
f extra voedselhulp is in om-
Tg vergelijkbaar met 800.000
T graan en komt bovenop de al
r r de EG voor dit jaar gereser-. Pr<*e 1,4 miljoen ton hulp.
pTnee wordt in ongeveer een-
rde van de totale behoefte
[°rzien. Van het nieuwe hulp-
rgramma, dat nog moet wor-
t/J goedgekeurd door het Euro-
ts Parlement en de EG-minis-

m*> profiteren met name
■r^bia, Soedan, Etiopië en Zim-U^e. Ook Peru, Cambodja, de
Berden en Burmaanse vlucnte-
K^n staan op de EG-lijst voor
_r_.hi.ir,

het weer

Ili^VEND ONBESTENDIG
IJL, uitgestrekt lagedrukge-
iftf. DePaalt al dagenlang het
IJVt" k°ven onze omgeving enWh}, dat ook vandaag. Van-
Éiert z '3n er 'n opklaringsge-
mL ei mistbanken ontstaanBLVl"ij vlug in de ochtend
Bk 1, oplossen. Na het optrek-Bk van die mistbanken ont-
Kj? weer stapelwolken die
i.iiij?^ middag het buiensta-
m£l bereiken en er valtijw^clijk een bui. Er is een
_Pitl tot mat'SC wind uit
m^ Westelijke richtingen.
B^j er vandaag ook zonnige
%wen zijn loopt het kwik

k) .Middag op tot 11 graden
j(h aalt 's nachts naar 2 gra-
[ -i-KJ Verdere informatie be-
tonde het weer in Limburg

J. l « bellen 06-91122346.|>AAG:
m?p: 07.11 onder: 20.15
ÉrlnoP: 06.26 onder: 19.54RHSEN:■L 0»: 07.09 onder: 20.17
BJ^op: 06.43 onder: 21.08

delen

Kosten
Volgens het rapport zal het aantal
chronisch zieken als gevolg van de
vergrijzing de komende jaren met
20 tot 25 procent stijgen. Op dit mo-
ment leggen de 1,5 miljoen chro-
nisch zieken een behoorlijk beslag
op de uitgaven voor de* gezond-
heidszorg. Tien tot veertig procent
van de totale kosten van de gezond-
heidszorg wordt besteed aan de
behandeling en verzorging van
chronisch zieken.

Casparie vindt dat het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en
Cultuur (WVC) meer geld moet in-
vesteren in hulpmiddelen en medi-
catie, zodat chronisch zieken zich
zoveel mogelijk zelfkunnen behan-

Op de lange termijn werkt een der-
gelijk systeem kostenbesparend.
Uiteindelijk zullen er minder men-
sen in het ziekenhuis terecht ko-
men. Maar op dit moment moeten
er voor zelfmedicatie van chronisch
zieken nog programma's worden
ontwikkeld en daar is geld voor no-
dig.

vandaag

Uitstel besluit
werkvoorziening
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De schatten van
een 'grauwe' streek
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'Kosten gezondheidszorg drukken door zelfzorg patiënten'

Steeds meer chronisch zieken
DEN HAAG - Het aantal
chronisch zieken in ons land
neemt enorm toe. De wacht-
lijsten voor een behandeling
in een ziekenhuis worden
steeds langer. Daarom moeten
chronisch zieken meer hulp-
middelen en medicatie krijgen
om hun ziekte zoveel mogelijk
zelf te behandelen. Dit is de
belangrijkste conclusie uit het
rapport 'Chronische ziekten in
het jaar 2005: scenario's voor
beleid', dat vandaag wordt ge-
presenteerd door de Stuur-
groep Toekomstscenario's
Gezondheidszorg (STG).

In Nederland zijn er 1,5 miljoen
mensen die aan een chronische
ziekte üjden. Het gaat hier om reu-
ma- en suikerpatiënten, en om men-
sen die astma, bronchitis of een
longziekte hebben, de zogenoemde
cara-patiënten. Deze chronische
ziekten zijn niet te genezen. De li-
chamelijke beperkingen worden in
de loop der jaren alleen maar erger.

Volgens prof. dr A. Casparie, voor-
zitter van de scenario-commissie
'chronische ziekten' is de ernst van
chronische ziekten jarenlangonder-
schat. „Neem bijvoorbeeld suiker-
ziekte. De kwaal op zich is niet zo
ernstig, maar de ziekte brengt wel
levensgevaarlijke complicaties met
zich mee."

Hoop op snel van kracht worden voorstel

Kamer akkoord met
euthanasieregeling

DEN HAAG - Het kabinetsvoorstel
om euthanasie en levensbeëindi-
ging van wilsonbekwamen te rege-
len, heeft gisteren de volledige
steun van CDA en PvdA gekregen.
Alle andere fracties, die overigens
een minderheid vormen, verwerpen
het voorstel. CDA en PvdA hebben
goede hoop dat het voorstel nog de-
ze kabinetsperiode rechtskracht
krijgt.

Het voorstel behelst in grote lijnen
een handhaving van de bestaande
euthanasiepraktijk: euthanasie
blijft strafbaar, maar artsen diezich
aan zorgvuldig omschreven eisen
en procedures houden en binnen de
jurisprudentie van de Hoge Raad
blijven, mogen er vanuit gaan dat
zij niet vervolgd zullen worden.

Nieuw is dat ook de levensbeëindi-
ging van wilsonbekwamen (zoals
comapatiënten en geestelijk gehan-
dicapten) die in een stervensproces
verkeren, onder dezelfde meldings-
procedure als die voor euthanasie
wordt gebracht. Het correct volgen
daarvan wordt echter geen vrijbrief
voor ontslag van rechtsvervolging.

Integendeel, het beëindigen van
een levenvan iemand die wilsonbe-
kwaam is, blijft in het wetboek van
strafrecht gehandhaafd als moord.
En iedere arts die het leven van een
wilsonbekwame beëindigt zal in
principe op grond van die beschul-
diging worden vervolgd.

Vervolgens is het aan de rechter om
te beslissen of een arts in een ge-
rechtvaardige noodtoestand heeft
gehandeld, op grond waarvan hy
kan worden vrijgesproken.
De nieuwe regeling beoogt de pro-
blematiek uit deze stiekeme en on-
controleerbare sfeer te halen, en
jurisprudentie uit te lokken van de
Hoge Raad.
WD, D66, Groen Links en de klein-
rechtse fracties SGP, RPF en GPV
verwerpen de kabinetsvoorstellen.
SGP en RPF willen een algeheel
verbod op euthanasie omdat vol-
gens deze partijen niet de mens
maar God beschikt over leven en
dood. WD, D66 en Groen Links,
vinden dat euthanasie onder voor-
waarden, aan de hand van een wet-
telijke regeling, uit de strafbare
sfeer moet worden gehaald.

sport
Mare Luypers
verbijt de pijn

PAGINA 20

Gevoelig verlies,
voor Cruijff
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Frans Maassen
ontwijkt risico
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0 Johan Cruijff

Prima avondje
Ajax en

Feyenoord
HEERLEN - Feyenoord en Ajax
hebben uitstekende vooruitzichten
om de finale van respectievelijk het
Europacuptoernooi voor bekerwin-
naars en de Uefacup te bereiken. De
Rotterdammers hieldenAS Monaco
in eigen huis op 1-1, terwijl Ajax bij
Genua met devolle buit (2-3) aan de
haal ging. Over twee weken volgen
dereturns in Nederland.

Honderden
verdachten
vrijuit

DEN HAAG - Tussen de drie- en
vierhonderd verdachten zijn vorig
jaar bij het Gerechtshof in Den
Haag vrijuit gegaan omdat de ver-
volgingstermijn van twee jaar was
overschreden. Het Openbaar Minis-
terie werd daarom door het hofniet-
ontvankelijk verklaard. In de be-
treffende zaken kunnen de verdach-
ten niet meer worden vervolgd.
Volgens Justitie gaat het om 'lichte'
strafzaken waar geen slachtoffers
bij vielen en waarbij in een groot
aantal gevallen door de politierech-
ter korte onvoorwaardelijke of
voorwaardelijke celstraffen waren
opgelegd. Afgelopen zomer werd
bekend dat 45 verdachten vrijuit
gingen omdat hun strafzaak al meer
dan twee jaaroud was.

(ADVERTENTIE)
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lOnly by mode centre i *CARITA I
Amorsplein 16-17, Maastricht-City I.

Kleine Staat 6, Maastricht-City i'Saroleastraat 3, Heerlen-City (

Nederlandse leger
noetverder inkrimpen

>Je maintiendrai"

" Soldaat eerste klasse
Anita Landkroon, haar
verloofde korporaal Frank
Escalente en mascotte vlak
voordat zij met zn drieën
per trein naar Joegoslavië
vertrekken. Vanafde
legerplaats 't Harde
vertrokken gisteren bijna
vijftig militairen, het
merendeel dienstplichtigen,
naar deKroatische
hoofdstad Zagreb. Het
Nederlandse detachement,
in totaal ruim 270 mannen
en vrouwen,zal daar de
verbindingenverzorgen
van de VN-vredesmacht, die
de vechtende Kroaten en

> Serviërs moet scheiden.
Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

< Only by mode centre »« CARITA !.
I Amorsptein 16-17, Maastricht-City \
| Kleine Staat 6. Maastricht-City 1< J Saroleastraat 3, Heerfen-Crty L >

" "LimburgsDagblad '"}
de duidelijkekrant

Ja, dieduidelijke krant wil ik heb_»en! FiL -__ _*^^
l Noteer mij als abonnee. \ W'" J"^T^^

Postcode/woonplaats: *^_L~"~- * I

Telefoon: (voor controle bezorging) |

giro/banknummer: 2-4
I De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis.
I O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch, |
I ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus |
| D automatisch per kwartaal ’ 82,35 |
| □ automatisch per maand ’ 27,45
| O Stuur mij e^n acceptgirokaart voor betaling I

D per kwartaal ’ 83,35 |
ü per maand ’ 28,45 |

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D (proef)-abonnement gehad.
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: VcX

Antwoordnummer 46, 6400 V/B Heerlen I

! o)'belgratis 064229911
8 _ _i_!iOi%._)__!_?_. _ _1

Herenkostuums
In zuiver wollen en wol/trevirakwaliteiten.

Diverse modellen en kleuren.
Normaal ’ 498,-

Voordeelprijs: __■__'__^ v_f«

daar winkel je voor je plezier!

PARK
Zakenlunch

Even snel lunchen in het
parkrestaurant.

★
Uitstekende kwaliteit. Licht.

Privacy en op tijd.
★

Tel. 045-713846
★

PULLMAN
GRAND HOTEL

Heerlen

Vanaf vandaag bij de
Zuidlimburgse
(^) DEALERS

De nieuwe Vento.

Samen naar Joegoslavië



uit dekunst
CD

DOOR JOS FRUSCH

De presentatie van de eerste cd
van de Koninklijke Harmonie
van Thorn. Met enige verbazing
moest ik vorige week zaterdag in
Venlo constateren dat dit prach-
tige harmonie-orkest nu pas,
anno 1992, zijn eerste compact
disc heeft uitgebracht. Natuur-
lijk zijn 'De Bokken' al vele ma-
len eerder op de geluidsdrager
vastgelegd, maar het betreft alle-
maal langspeelplaten, die date-
ren uit een periode dat de cd nog
in de kinderschoenen stond.

Merkwaardig eigenlijk hoe snel
we vertrouwd zijn geraakt met
dit geavanceerd audio-feno-
meen. Amper tien jaar geleden
moesten we ons nog behelpen met
grote schijven van kunsthars en
polyvinylchloride, die altijd
kraakten door hun antistatische
lading en waarvan het gaatje zo
klein was, dat er na verloop van
tijd van die grote duimen op de
plaat verschenen omdat het zon
friemelwerk was ze over het pin7
netje van de grammofoon te
schuiven. De cd heeft de platen-
markt volledig veroverd en zal
op zijn beurt ongetwijfeld wor-
den afgelost door de LaserDisc
en de opneembare schijf, waar-
van het Mini-Disc-systeem van
Sony alweer de nieuwste expo-
nent is. Want ook op audio-
gebied is stilstand achteruit-
gang.

Al zijn vele muziekliefhebbers het
met deze fabrikantenwijsheid
niet eens. Zij verlangen terug
naar de levende klank van de
analoge opname en verwerpen
de cd omdat de DDD-kwaliteit
kunstmatig aandoet en de tech-
niek tussen de muziek en het oor
is komen te staan.

Maar aangezien niet iedereen
zulke puristische eisen stelt aan
het geluid en het gemak de mens
dient, maakt de cd-handel gou-
den tijden door. Zelf kreeg ik
vorige week behalve de cd van de
harmonie van Thorn nog vier
nieuwe uitgaven op mijn bu-
reau. En dan te bedenken dat
deze krant — met uitzondering
van de poppagina - niet over
een cd-rubriek beschikt.

Nu was de compact disc met ac-
cordeonmuziek van Jan en
Zwaan waarschijnlijk een 'prac-
tical joke'van een collega, maar
toch; hij lag er. Naast Franse
blaasmuziek uit Thorn en Mexi-
caanse klanken uit Maastricht,
waarvoor de groep Serenata
Mexicana verantwoordelijk was.
En naast een bijzonder stukje
passiemuziek, uitgebracht door
Dureco: het oratorium 'Das Süh-
nopfer des Neven Bundes' van
Carl Loewe, een Duitse compo-
nist uit het begin van de vorige
eeuw. Een prachtig werk, dat een
waardevolle aanvulling vormt
op het door Johannes en Matt-
heus beheerste passierepertoire.

En tenslotte de cd met enkele pa-
relend gespeelde variaties van
Mozart door de jonge Duitse pia-
niste Heidrun Holtman, die mor-
genavond concerteert in het con-
servatorium van Maastricht.
Typisch Duits, deze 'gründliche
manier' om depers te informeren
over een optreden. En natuurlijk
ook een beetje agressief. Maar
heel wat anders dan de aanpak
van de organisatoren van het
Proms Concert in Kerkrade, die
wisten te vertellen dat de nieuw-
ste cd van pianist Jan Vayne een
juweeltje moet zijn. Tenminste
dat hadden ze van horen zeggen.

Maar omdat 'horen' in dit ver-
band toch betrouwbaarder is
dan 'horen zeggen' heb ik die in-
formatie maar gelaten voor wat
ze is. Per slot van rekening zijn
er ook mensen die van de cd's
van 'meesterpianisten' als Ri-
chard Clayderman of Laurens
van Rooyen helemaal week wor-
den...
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'Nacht Moeder', dialoog
over levensproblemen

DOOR MVA MAAS

HEERLEN - Een dialoog
van Els Eymaal en Maria
Kapteyns, in een vertaling
van Jos van Gorp onder re-
gie van Jos Prop. Zaterdag
25 april brengt de Stichting
Volkstheater Heerlen in de
kleine zaal van de Heerlen-
se Stadsschouwburg de
première van 'Nacht Moe-
der', geschreven door de
Amerikaanse auteur Mars-
ha Norman. De wereldpre-
mière vond december 1982
plaats, Norman veroverde
daarmee de Pullitzerprijs
voor het beste drama.

Het stuk speelt in een woonkeu-
ken en handelt over levenspro-
blemen, communicatiestoornis-
sen tussen mensen. Een dochter
vertelt haar moeder dat ze zelf-
moord gaat plegen. Het ligt voor
de hand dat de moeder ontzet is,
ze probeert "haar daarvan .te
weerhouden. Dat is echter niet
de bedoeling van de dochter, zij
heeft haar besluit genomen,
maar wil enkel voorkomen dat
haar moeder met een complex

achterblijft. De twee vrouwen
benaderen het probleem vanuit
tegenstrijdige invalshoeken. Dat
ouders levenslang met schuldge-
voelens blijven kampen als een
kind zelfmoord pleegt, is alge-
meen bekend. „Het gaat in deze
dialoog evenwel niet om de
vraag 'doet ze 't of doet ze 't
niet'," zegt de regisseur. „Men-
sen moeten verder kijken dan 't
verhaal. Het heeft alles te maken
met tekorten in de menselijke
communicatie, die schade kun-
nen aanrichten en tot breuken
leiden

Els Eymael speelt de moederrol.
Eymael: „Zij is een egocentri-
sche vrouw, die steeds aan zich-
zelf denkt, niet aan de ander. Dat
vond ik aanvankelijk wel moei-
lijk, je wilt als moeder immers
altijd voor je kinderen het beste.
Maar het harde gegeven heeft
realiteitswaarde en voor mij is
het toch ook weer spannend als
ik die rol kan waarmaken."
Maria Kapteyns is van 'Jessie',
de dochter, gaan houden door
zich in haar situatie te verplaat-
sen. „De toneelfiguur is van mijn
leeftijd, begin veertig. Sommige

mensen hebbenzon pech in hun
leven, door erfelijkheid, milieu,
ziekte, de situatie waarin ze zijn
opgegroeid, dat ze alle contacten
missen of er zich voor afsluiten.
Essentiële dingen uit de jeugd
van haar dochter vertelt de moe-
der haar niet. De tragiek van Jes-
sie is, dat ze aan epilepsie lijdt,
een mislukt huwelijk achter de
rug heeft en een kind dat ook
niet met anderen kan omgaan.
Jessie lijkt voor mislukking ge-
boren. Bij haar moeder vond, en
vindt, ze geen steun. Dat Jessie
al tien jaar met zelfmoordplan-
nen rond loopt, ontgaat de
vrouw. Ze wil alles maar opper-
vlakkig-gezellig houden. Jessie's
zoon onttrekt zich aan zijn situa-
tie door, als crimineel, wraak te
nemen op de buitenwereld. Bij
Jessie komt de reaktie op een
andere manier. Als iemand zelf-
moord pleegt, vraagt zijn omge-
ving zich altijd af 'waarom?' Ze
begrijpen het niet. Dat wordt in
dit stuk duidelijk gemaakt zon-
der iemand te veroordelen," al-
dusKapteyns.

Jos Prop koos voor dit stuk om-
dat hij grote(re) produkties met
kleine(re) wil afwisselen. Boven-
dien was hij van de probleem-
stelling gecharmeerd, hij had er
affiniteit mee. Uiteraard kon hij
voor zijn produktie kiezen uit
een groot aantal actrices. Die
keuze heeft te maken met de
kwaliteit van de acteurs, hun ge-
schiktheid voor een bepaalde
rol, maar ook met praktische za-
ken als beschikbaar zijn op tijd-
stippen van voorbereiding, repe-
tities en uitvoeringsdata. 'Nacht
Moeder' wordt ook gespeeld op
26, 29 en 30 april en 1 en 2 mei,
telkens om 20.30 uur.

" Maria Kapteyns en Els Eymaal in 'Nacht Moeder.

kunst

Jan vayneen Gerard Joling de grote publiekstrekkers

Promconcert Kerkrade
zit vol verrassingen

DOOR JOS FRUSCH

KERKRADE - „Wel mooi,
maar te klassiek, te moeilijk."
Directeur Armemarie Schip-
per van het Wijngrachttheater
evalueert het Promconcert
van vorig jaar alsof ze in een
zure appel bijt. Het Kerkraads
Cultureel Centrum en het
Limburgs Symfonie Orkest
hebben de geschikte formule
voor dit populair klassiek con-
cert nog niet gevonden. Voor
de derde editie heeft men ge-
kozen voor samenwerking
met het befaamde Metropole
Orkest en de publiekstrekkers
Jan Vayne en Gerard Joling.
Vorig jaar bleef het jongere
publiek massaal thuis, met de
nieuwe aanpak hoopt de orga-
nisatie ook deze doelgroep te
bereiken. „Maar het moet geen
popconcert worden," vindt
Schipper. Ze wil met haar op-
zet het midden houden tussen
Londen (klassiek) en Antwer-
pen (pop), plaatsen die een tra-
ditie hebben opgebouwd met
deze muzikale happening voor
het grote publiek.

Het LSO en het Metropole Orkest
zorgen - afzonderlijk, gezamenlijk
en met solisten - voor de body van
het programma. Marcel Peeters en
Manuel Speth hebben de arrange-
menten gemaakt en ook het BRT-
archief leverde enkele bijdragen.
Dat laatste staat in verband met de
aanwezigheid van Fernand Terby,
de vaste dirigent van het Filharmo-

nisch Orkest van de BRT, die het
Proms Concert in de Rodahal op 5
juni gaat leiden. Vooral de uitsmij-
ter, een vijftien minuten durende
orkestrale medley uit de Sound of

Music en de Fuga voor orkest van
Victor Legley vindt de Belgische
maestro muzikale snoepjes, die het
goed zullen doen bij het publiek.
Armemarie Schipper wijst met na-

me op de grote variatie in het pro-
gramma: Joling met zijn popsongs
(met natuurlijk No more Bolero's),
pianist Jan Vayne met zijn piano-
solo's - „Hij is heel populair bij de
dames om zijn lange haren," weet
de directeur, „en hij kan ook nog
mooi piano spelen." - en zangeres
en presentatrice Miranda van Kra-
lingen met haar aria's en liederen
uit opera (Mio babbino Caro van
Puccini), operette (My Fair Lady),
musical (Les Miserables) en jazz-
repertoire (The way he makes me
feel). Rob Faase van het LSO atten-
deert op de verrassingen in het pro-
gramma: „Zó beslist pianist Jan
Vayne ter plekke wat hij gaat spe-
len. Dat is hem als virtuoos impro-
visator wel toevertrouwd," aldus de
publiciteitsmedewerker. „En con-
certmeester Gil Sharon gaat bege-
leid door het orkest een prachtige
compositie spelen die bestaat uit
Jiddische liederen. Perlman heeft
het werk op de plaat gezet, het is
echt een juweeltje."

De Rodahal zal voor deze gelegen-
heid mooi worden aangekleed, weet
de directeur nog te melden. „Het
moet iets zonnigs hebben, net alsof
het concert buiten gegeven wordt.
En het podium met die twee orkes-
ten zal er beslist indrukwekkend uit
gaan zien," voorspelt ze.

Voor het Promconcert van 5 juni
geldt een eenheidsprijs van 35 gul-
den. Dat betekent: wie het eerst
komt, wie het eerst maalt. Ook daar-
mee willen de organisatoren het in-
formele karakter van het concert
onderstrepen. Kaarten kunnen niet
alleen worden gekocht in het Wijn-
grachttheater van Kerkrade, maar
ook in de schouwburgen van Heer-
len, Maastricht en Sittard en in alle
WV-bespreekburo's.

# Pianist Jan Vayne, een van de trekkers van het Promconcert
1992.

Biefstuk met
kaas-stokbrood

DOOR HUUB MEIJER

Een supersnel menu met als garni
tuur een gemengde sla.
Benodigdheden voor 4 personen:
ca. 200 g Danish Blue of andere
blauwader kaas, 200 g boter, 2 klei-
ne stokbroden, 4 biefstukken van
100-125 g, selderijzout en peper.
Wrijf blauwaderkaas en boter met
een vork dooreen tot een homoge-
ne crème. Verwarm de grill van de
bakoven voor. Halveer de stokbro-
den in de lengte. Leg ze met het
snijvlak naar boVen, korte tijd on-
der de grill, zodat de bovenkant
krokant wordt.
Verhit boter en schroei biefstuk-
ken in hete boter aan beide zijden
dicht en kruid ze dan pas met pe-
per en selderijzout. Bak de bief-
stukken daarna rosé. Bestrijk stok-
broodhelften met blauwaderkaas-
crème en schuifze zolang onder de
hete grill tot de kaas licht begint te
bollen. Neem stokbrood daarna uit
de oven, bestrooi ze met versgema-
len peper en serveer bij de bief-
stukken.
Als garnituur past hierbij een ge
mengde salade gemengd met par-
tjes sinaasappel.

verder in
HOENSBROEK - In de groene ka-
mervan kasteel Hoensbroek is zon-
dag een lenteconcert te beluisteren
van pianist Matty Huyts en sopraan
Carla Schroyen. Zij zullen werk ten
gehore brengen van Mozart, Bellini,
Strauss, Weber en Bernstein. Aan-
vang 16 uur.

MAASTRICHT - De formatie
Estrellas de Ahora geeft dinsdag in
café Satiricon, St.-Bernardusstraat
16 een concert. Het repertoire van
dit orkest bestaat uit hedendaagse
Braziliaanse jazz. Het concert be-
gint om 21.30 uur.
In het eigen theater, Hoogfrankrijk
27, speelt Theaterwerkplaats Het
Kruis van Bourgondië vandaag,
vrijdag, zaterdag en volgende week
dinsdag en woensdag de nieuwe
produktie 'Leëve Frits' van Franz
Xaver Kroetz. Aanvang steeds om
20.30 uur.
HetKamerkoor Quartna geeft zater-
dag om 20 uur een concert, onder
leiding van dirigent Mels Dees, in
de Waalse Kerk aan de St.-Pieter-
straat. Een blazersensemble en de
organist Jan-Pieter Karman verle-
nen medewerking aan dit concert.
Theatergroep Wederzijds speelt
zondag in de gymnastiekzaal van de
Pabo* aan de Brusselseweg 148, het
toneelstuk 'De jeugd van Hitler',
een voorstelling met muziek voor
iedereen vanaf elf jaar. Aanvang
14.30 uur.
In het Lösstheater, Achter de Ba-
rakken 31a wordt vrijdag om 20.30
uur de solo-act 'The Memory Man'
door de Engelsman Paul Clark ge-
presenteerd.
Morgenavond om 19.30 uur kan in
het Maastrichtse Conservatorium

een pianorecital beluisterd wol"
van Heidrun Holtman.

In het CCV-theater aan de W
nusstraat 89 wordt zaterdag en >dag om 20.30 uur de voorstel
'Angst en Ellende in het d<
Rijk', van de auteur B. Brecht
bracht. De regie is in handen
Jacqueline ten Cate.
Léon Berben, clavecimbel, zal
zaterdag en zondag concerteren
men met traversospeler Tats j
Mochizuki (lid van het Bard fsemble 'Confetti Musicali') efi.
Nieuwzeelandse Barok-vio' 'Penny Spencer. Zaterdag in de11
lebroederskapel in Maastricht i
gint het concert om 20 uur en! >i
dag om 16 uur in de Nederig

Hervormde Kerk in Sittard. L
De Hongaarse kunstenaar Vi(
Lois geeft zondag om 16 uur in
lerie SimeraySigne aan de Bolk
denstraat 40b een concert. \
bouwt de galerie om tot één g^
instrument. )■

HEERLEN - In deaula van de:
ziekschool aan het WilhelmmaP j
24 wordt zaterdag om 16 uur t
concert gegeven door het Scho" j,
kest van de Muziekschool Hee'^en het Jeugd Symfonie Orkest

# Heidrun Holtmann cotA
teert morgen in het A-<j
trichts conservatorium.

HOV met
'Mattheus'

HEERLEN - De Heerlense Ora-
torium Vereniging heeft een jaar
geleden de draad weer opgepakt
en met het programmeren van
Bachs imposante Mattheus Passie
een rijke traditie voortgezet. Zon-
dag voert het koor deze passie uit
in de St.-Jozefkerk aan de Heer-
lerbaan in Heerlen. Diverse be-
kende solisten zullen medewer-
king verlenen aan deze uitvoe-
ring, die om 19.00 uur begint.

De belangrijke rol van evangelist
wordt gezongen door de Rotter-
damse tenor Nico van der Meel. Bas
Ruud van der Meer zingt de Chris-
tus-rol, terwijl Charles van Tassel
de bas-aria's voor zijn rekening
neemt. De drie andere vocale solis-
ten zijn sopraan Hanneke Kaas-
schieter, alt Leonie Korff en tenor
Jos van der Lans.

De muzikale begeleiding wordt ver-
zorgd door het Orchester der Köl-
ner Kammermusiker, terwijl het
koor wordt versterkt door kinder-
koor Cantarella uit Neerbeek. Orga-
nist is Marcel Verheggen, de vaste
organist van de Pancratiuskerk. De
algemene muzikale leiding is in
handen van Fritz Ter Wey.

Tenor Nico van der Med\
Foto: PAULIJi

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. rivier in Spanje; 5. gering
van kracht; 8. papegaai; 10. rivier in Duits-
land; 12. niet dik, schraal; 14. roofdier;
15. roem, onderscheiding; 17. vogel; 19.
hevig; 21. hoog aanzien; 23. familielid; 25.
projektieplaatje; 27. verzorging; 30.
vreemde munt; 32. buitelende val; 33. deel
van een school; 36. vinger; 38. heen en
terug (Lat.); 42. zangstem; 44. volk, staat;
45. deel v.e. boom; 46. knaagdier; 47.
droogoven; 49. deel v.d. hals; 53. zeegod
(Gr. myth.); 55. boom; 57. werktuig voor
het verplaatsen van vloeistoffen; 58. tijd-
maat; 60. doopmoeder; 61. naam v.e.
sterrenbeeld; 62. treffend, juist; 63. adel-
lijk.

j
Verticaal: 1. peulvrucht; 2. kleur; 3-a
geest; 4. ingewand van haring; 6. tfvfke aansprakelijkheid (afk.); 7. bijziend!'
verslaafde aan sterke drank; 9. veH
middel; 11. strafwerktuig; 13. mU
Friesland; 16.. knap, schoon; 18. Z
slurf; 20. kleur; 22. plaats in Gelde^24. open strook in een bos; 26. 9? f
de toehoorders; 28. open ruimte |(U
stad; 29. gezicht; 31. boom; 34. &<"»'
Kreta; 35. bijeenkomst ter vierinfl.'
heuglijk feit; 37. bunzing; 39. in rel|6J
sneden steen; 40. over, langs; 41. vi^l
dig zoogdier; 43. pleziertochtje te Pt
48. hemellichaam; 50. gezichtseind^;
Engelse titel; 52. bezigheid tot veiJJ54. telegraaf restant (afk.); 56. stee"'
wortel; 59. bevestiging.
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Meer samenwerking in Europa op defensiegebied

'Oost' en 'West' «gaan
I gezamenlijk oefenen

OrUsSEL - Navo-troepen zullen over enkele jaren wellicht
;r met hun vroegere tegenstrevers uit Oost-Europa oefe-
lol'.en houden, gericht op het uitvoeren van vredesmissies.
e op het gebied van defensieplanning zullen 'Oost' en
1 jest' nauwer gaan samenwerken. Voorlopig is daarbij echter
?U 'rake van eenrichtingverkeervan de Navo naar de landen in

°st-Europa en het GOS.

/if^fen waren voor het eerst de
nfr?ters van Defensie van Navo,
).1 teuroPese landen, de Balti-

1T republieken en het GOS ingijzel bijeen om over deze en an-
l* vormen van samenwerking te
F^n. De Nederlandse minister

ef Beek noemde het een histori-
'Pn Ontmoeting, >>en een uitbundi-
r Ustratie van de radicale veran-
ji^gen in de Europese veilig-
.gPssituatie".

De Oekraïne, Wit-Rusland en Ka-
zachstan verzekerden de Navo dat
zij hun belofte zullen nakomen om
alle kernwapens voor 1 juli over te
dragen aan Rusland. Maar Navo-
secretaris-generaal Wörner bleef
toch voorzichtig wat de Oekraïne
betreft, dat controle over de kern-
wapens wil houden. Maar de Oe-
kraïnse minister Morozov verzeker-
de dat zijn land een niet-nucleaire
staat wil worden.

Politie legt hand p 'agenda' ETA
P^DRID - De Franse en defranse politie hebben na de ar-
kjjatie zondag van nagenoeg de. hele top van de Baskische af-

ETA nuQgelijk ook de hand weten teSgen op de centrale computer
de terreurorganisatie. Giste-

L" is in kringen van de politie
.'tïomen dat de computer werd

in een villa in Ar-
.Jjgues, bij Biarritz, die wasFU-urd door de ETA-ideoloog
j^é Luis Alvares, bijgenaamd
t*elis'.

|Te Politie hoopt de sleutelcode
.ld

ft de pc te kunnen kraken en
'varrnee belangrijke informatiefC,er de infrastructuur en dejannen van de ETA te kunnen
(t terhalen. Dit is overigens bij
iedere computervondsten in
IpA-schuilplaatsen niet gelukt.

t? krant Diario Vasco meldde
stèren dat de villa in Arcan-

|> es het hoofdkwartier van de
vskische organisatie was. Daar
ij'hoette de zondag gearres-
£rde leider van de ETA, Fran-co Mugica Garmendia ('Arta-
kj 10'), zijn moordcommando's
[j, a ndere leidendefiguren uit de
w®P. De eigenaars van het

de pro-Baskische Franse
«j'Jonair Antonie Harispe eni-JJ Hongaarse echtgenote, zijn

Suggestie
De suggestie van gezamenlijke oe-
feningen kwam van Ter Beeks
Amerikaanse collega Cheney. Die
stelde ook voor dat eenheden van
de Navo en de partners in de
Noordatlantische Samenwerkings-
raad voortaan samen opsporings-
en reddingsoperaties ondernemen
bij natuurrampen en vliegongeluk-
ken.
Op de bijeenkomst in Brussel zijn
afspraken gemaakt voor een reeks
van samenwerkingsprojekten. Op
voorstel van Ter Beek wordt beke-
ken hoe de Navo kan helpen bij het
opruimen van de milieuproblemen
die legerplaatsen veroorzaken.

Ter Beek zal ook 24 officieren van
de Oosteuropese en GOS-landen
uitnodigen voor het volgen van cur-
sussen op de hogere leergangenvan
defensie op Ypenburg. Zij zullen les
krijgen in militaire planning en over
„het functioneren van een krijgs-
macht binnen een democratie en
van de democratie binnen een
krijgsmacht", zoals minister Ter
Beek het na het overleg uitdrukte.

Werkloos
Ook zal het Westen waar mogelijk
hulp bieden bij sociale problemen
die ontstaan omdat grote aantallen
militairen ineens werkloos dreigen
te worden. De Amerikaanse minis-
ter Cheney sloot niet uit dat de
Navo-landen en de Oosteuropese
partners op den duur jaarlijks om
de tafel gaan zitten om hun defen-
sieplannen op elkaar af te stemmen,
zoals dat nu tussen de Navo-bond-
genoten gebeurt.

binnen/buitenland

Dagje cel in
met rolstoel

ROTTERDAM - Vijf politiemensen moesten
6r aan te pas komen om de zieke vrouw met
rolstoel en al over te brengen naar het huisvan bewaring aan de Noordsingel in Rotter-
dam. Drie ambtenaren in functie begeleid-
den haar daar naar het toilet. Een handvol
leden van de parketpolitie was aan het einde
van de middag weer nodig om haar vier hoog
de trappen op te sjouwen. De bedlegerige
Hanneke de Man was weer thuis. Haar reke-
ning van vijftig gulden met Justitie was weer
Vereffend.

"Het recht is er om gehandhaafd te worden
Dat geldt bij moordzaken, maar ook bij klei
ie verkeersovertredingen. Hanneke de Man

! Werd in 1990 kort na elkaar twee keer betrapt
I °P het rijden door een rood verkeerslicht.
IDat gebeurde in Den Haag, vlakbij haar
IWerk. Ze is docent op een technische school.

Na verloop van tijd vielen de acceptgirokaar-
ten door de bus: één van 155 gulden en één
van 180 gulden.
De Rotterdamse is ziek. Daar bovenop brak
ze een enkel. In haar woning beweegt ze zich
voort met een looprek.
Begin vorig jaar heeft ze beide bekeuringen
betaald. Maar dat was te laat, bleek uit de
administratie van Justitie. En daarom kwam
de parketpolitie langs. Hanneke de Man:

„Om negen uur 's morgens belden ze aan.
Vijf man sterk. Met twee gewone auto's en
een overvalwagen. Ik had geen geld en
moest mee. Toen moesten ze me met eenrol-
stoel naar beneden dragen. Drie kwartier la-
ter zat ik in de auto."
„Aan de Noordsingel werd ik in een cel ge-
zet. Op een bankje. Omdat mijn voet hoger
moet liggen dan mijn hoofd, hebben ze een
kratje bier neergezet. Toen ik naar het toilet
moest, ben ik daar naar toe gebracht. Daar
lieten ze me alleen, omdat ik niet vluchtge-
vaarlijk was."
Om vier uur 's middags mocht Hanneke de
Man weer naar huis. Hoewel ze keurig thuis
werd gebracht en over de leden van de par-
ketpolitie niet klaagt, legt ze zich bij deze
gang van zaken niet neer. Ze zal een klacht
indienen bij de Hoofdofficier van Justitie in
Rotterdam.

Uitspraken over Indonesië vallen slecht

CDA en VVD zeggen
Pronk de wacht aan
DEN HAAG - De CDA-fractie zal
zich beraden over de positie van
PvdA-minister Pronk (Ontwikke-
lingssamenwerking), wanneer deze
doorgaat met het doen van uitspra-
ken die de politieke en economi-
sche verhouding tussen Nederland
en Indonesië verder verslechteren.
Dat zei CDA-woordvoerder De
Hoop Scheffer gisteren. Hij zal van-
avond Pronk hierop aanspreken tij-
dens het debat over de Indonesië-
kwestie. De VVD sluit zich aan bij
de waarschuwing van de christen-
democraten.
Aanleiding is een recente uitspraak
van Pronk, dat hij niet verwacht
met de huidige Indonesische be-
wind weer tot zaken te kunnen
komen. Herstel van de hulprelatie
„kan misschien met een volgende
politieke generatie, maar niet eer-
der". Pronk zei dit vorige week in
een interview met het Algemeen
Dagblad. Deze en andere uitspra-
ken zijn door de Indonesische krant
Jakarta Post overgenomen en zou-
den bij het Nederlandse bedrijfsle-
ven in Indonesië voor grote onrust
hebben gezorgd.
CDA en de VVD beschouwen dit

als een escalerende uitspraak. CDA
woordvoerder De Hoop Scheffer
„Ik ben nog niet zover dat ik zeg dat
Pronk moet opkrassen, maar wan-
neer hij hiermee doorgaat dan komt
zyn positie in de CDA-fractie ter di-
cussie." Dit soort uitspraken staan
volgens De Hoop Scheffer haaks op
het standpunt van de Nederlandse
regering die in een brief over het
verbreken door Indonesië .van de
hulprelatie met Nederland zegt er-
naar te streven de verhouding met
de voormalige kolonie goed te hou-
den. Bovendien begeeft Pronk zich
hiermee op het terrein van minister
Van den Broek van Buitenlandse
Zaken, aldus het CDA-kamerlid.

Kettingen tegen CFK's

" De gemeentepolitie _>an. Dordrecht heeft gisteravond op
nagenoeg geweldlozewijze een einde gemaakt aan de actie
van Greenpeace bij het Dordtse chemieconcern Dupont.
Vijfentwintig actievoerders hadden zich daar gistermor-
gen aan een goederentrein vastgeketend uit protest tegen
de vervaardiging van zogeheten CFK's en HCFK's, waar-
van Dupont één van de grootste producenten ter wereld is.
Greenpeace eiste dat het chemieconcern de produktie van
deze stoffen onmiddellijk stopzet, omdat zij het milieu en
de volksgezondheid aantasten. De eis van de demonstran-
ten werd niet ingewilligd. Volgens Dupont moet de produk-
tie van CFK's doorgaan zolang er nog geen afdoende alter-
natieven zijn. Foto: ANP.

Brown wint weer
WASHINGTON - Ex-gouverneur
Jerry Brown van Californië heeft
dinsdag de presidentiële voorver-
kiezingen in de staat Vermont. Een
week geleden verraste hij al door in
Connecticut te winnen.
In Connecticut won Brown maar
net van zijn Democratische rivaal
Bill Clinton. Maar in Vermont haal-
de de Californiër een ruime over-
winning: hij kreeg 47 procent van
de stemmen, tegen Clinton 16 pro-
cent.

Arabische staten betreuren VN-resolulie

Gadddafidreigt met
olie-boycot Westen
NEW VORK - Regeringen van
Arabische staten hebben giste-
ren terughoudend gereageerd op
het ultimatum dat de Verenigde
Naties aan Libië hebben gesteld.
De Arabische Liga 'betreurt' de
betreffende resolutie van de Vei-
ligheidsraad van de VN, zo staat
in een verklaring van de Liga
gisteren. De Libische leider Gad-
dafi heeft met een olie-embargo
gedreigd.

De Veiligheidsraad besloot dins-
dag dat luchtverbindingen en
wapenhandel met Libië worden
verboden als dat land niet vóór
15 april de twee vermeende da-
ders van een bomaanslag op een
Amerikaanse vliegtuig uitlevert.
Bij de aanslag op het toestel, dat
neerstortte in het Schotse Loc-
kerbie, kwamen 270 mensen om
het leven.

Libië omschreef het besluit als
de start van een 'economische
belegering' die zou kunnen lei-
den tot een militaire aanval op
het land.
De secretaris-generaal van de Li-
ga, Esmat Abdel Meguid, en de
Egyptische regering pleitten
voor voortzetting van de pogin-
gen om de crisis vóór het ver-
strijken van het ultimatum
vreedzaam op te lossen. Meguid
betreurde de beslissing van de
Veiligheidsraad en waarschuw-
de dat deze „gevaarlijke gevol-
gen kan hebben".

De Libische leider Gaddafi
dreigde gisteren met een olie-
embargo. „Het embargo jaagt
ons geen angst aan. Wij zullen
het terugslingeren naar diegenen
die daartoe besloten hebben", al-
dus de Libische leider.

De Libische radio meldde dat in
de straten van Tripoli massaal
gedemonstreerd werd. School-
kinderen en andere betogers
hadden spandoeken bij zich
waarop zij zwoeren de Libische
revolutie te verdedigen en waar-
op het VN-besluit veroordeeld
werd.

Irak omschreef de afkondiging
van VN-sancties tegen Libië in
een boze reactie als een onder-
deel van een samenzwering in
het Westen tegen de Arabische
wereld. Kranten in Irak riepen
Arabische landen op zich niet te
houden aan de strafmaatregelen.

Overhaast
Jordanië reageerde ook afwij-
zend op de tegen Libië gerichte
resolutie. Minister van Informa-
tie Mahmoud Charif sprak over
een 'ongelukkig en overhaast'
besluit.

Zie verder pagina 7

" Nederlanders
blijven in Libië

Wetgeving
discrimineert

bejaarden
AMSTERDAM - Bejaarden van 65
tot 75 jaar worden door wetten en
regels onnodig belemmerd in hun
doen en laten. De meeste bejaarden
van deze leeftijd zijn gezonder dan
vaak wordt aangenomen, maar wor-
den het slachtoffer van discrimine-
rende wettelijke maatregelen die
hen dwingen tot voortijdige inacti-
viteit. Door invoering van een indi-
viduele benadering en flexibele
pensionering kunnen ouderen die
dat willen langer actief blijven.

Tot die conclusie komen C. Ver-
meulen (64) en A. Bosma (43) op
basis van een onderzoek dat ze ver-
richtten onder 500 ouderen in Eind-
hoven en omgeving.

Driekwart van de ondervraagde be-
jaarden zei zich weerbaar en opti-
mistisch te voelen en over voldoen-
de contacten te beschikken. Slechts
11 procent zei zich echt eenzaam te
voelen
De meeste ondervraagden tobben
niet over het ouder worden en het
verouderingsproces verloopt zoda-
nig dat zij actief in de maatschappij
kunnen blijven meedraaien. Daarin
worden ze echter belemmerd door
wettelijke maatregelen die hen
dwingen tot niets doen.
De invoering van een persoonlijke
benadering en flexibele pensione-
ring kunnen die drempel wegne-
men, aldus Vermeulen en Bosma.

Major bezorgd
over slinkende
Tory-aanhang

LONDEN - De Britse premier
John Msyor heeft zich gisteren,
ruim een week voor de verkiezin-
gen voor het Lagerhuis, bezorgd
getoond over het verlies van steun
aan zijn regerende Conservatieven.
Verscheidene opiniepeilingen ga-
ven gisteren een groeiende voor-
sprong te zien van de oppositionele
Labour-partij in de kiezersgunst.
„Indien de voorspellingen kloppen,
zijn er geen nieuwe kiezers voor La-
bour, maar wenden de conservatie-
ve kiezers zich tot de Liberaal-
Democraten", zei een zichtbaar te-
leurgestelde Major. Stemmen op de
Liberalen als de derde kracht in de
Britse politiek komt allefin Labour
maar ten gunste, voegde hij er aan
toe.
Labour-leider Neil Kinnock was
uiteraard blij met de prognoses, die
zyn partij bij de verkiezingen op 9
april een voorsprong van vier a ze-
ven procent gaven.
Bij de Britse bookmakers stegen de
kansen van Labour om niet alleen
de grootste partij in het Lagerhuis
te worden, maar zelfs een absolute
meerderheid te behalen. De wed-
kantoren gaan echter vooral uit van
een verkiezingsuitslag waarbij geen
van beide grootste partijen een re-
geerbare meerderheid behaalt in
het 651 zetels tellende parlement.

punt uit
" Gedwongen
Tegen een 25-jarige Amster-
dammer is gisteren in de
hoofdstad vier jaar cel geëist,
omdat hij samen met anderen
jonge vrouwen uit Tsjechoslo-
wakije zou hebben gelokt om
hen in Amsterdam tot prostitu-
tie te dwingen. De man reisde
in augustus van het vorig jaar
samen met de in deze zaak
spoorloos gebleven hoofddader
naar de Tsjechische stad Brno,
waar met verleidingstrucs en
beloften over gouden bergen
vier vrouwen werden overge-
haald om mee naar Nederland
te gaan. Daar werden zij mis-
handeld en werd hen duidelijk
gemaakt dat zij voor prostitu-
tiedoeleinden naar Nederland
waren getransporteerd.

" Moldavië
In Moldavië is gisteren weer
hevig gevochten tussen politie-
eenheden en de rebellen in
Dnjestr. Bij Kosjnitsa, een Mol-
davisch bruggehoofd in de
Dnjestr-provincie kwamen
twee politieagenten om het le-
ven en werden er dertien ge-
wond bij een aanval op stellin-
gen van de rebellen even bui-
ten het dorp.

" Uit kerken
De circa dertig Vietnamese
asielzoekers, die hun toevlucht
hadden gezocht in Nederlandse
kerken, wonen vanaf gisteren
weer in de asielzoekerscentra
van het ministerie van WVC.
Zij vinden dat hun bewegings-
vrijheid nu voldoende wordt
gegarandeerd. De Vietnamezen
hadden zich in december van
het vorige jaar in kerken ver-
schanst, omdat ze bang waren
dat ze naar Tsjechoslowakije
teruggestuurd zouden worden.

" Oudjaar

Freek de Jonge werkt aan een
oudejaarsconference die 31 de-
cember rechtstreeks door de
VPRO zal worden uitgezonden.
De Jonge omschreef het pro-
gramma dat hij gaat maken als
een 'klassieke conference.

" Aangepakt
De voorstellen van minister
Kok (Financiën) voor het op-
stellen van de begroting 1993
treffen vooral de PvdA-
bewindslieden. Met name mi-
nister Ritzen (Onderwijs) moet
inleveren: ruim 430 miljoen
gulden. Kok's idee betekent
echter ook voor andere PvdA-
ministers een forse aanslag op
hun begroting. Minister Alders
(VROM) moet 110 miljoen op-
hoesten, Ter Beek (Defensie)
100 mihoen en d'Ancona
(WVC) 85 miljoen.

" Kaapstad
Kaapstad zal op zes april niet
vieren dat ze in 1652 door Jan
van Riebeeck is gesticht. De
burgemeester van Zuid-Afri-
ka's 'moederstad' heeft defesti-
biteiten geschrapt omdat ze
'eenzijdig zijn, gericht op de
blanke minderheid, en ver-
deeldheid in de hand werken.

" Ziektekosten
De organisaties van zieken-
fondsen en particuliere ziekte-
kostenverzekeraars, VNZ en
KLOZ, hebben een organisatie-
bureau de opdracht gegeven
voorstellen te doenvoor de uit-
werking van het plan Simons.
Een woordvoerder van de VNZ
zei gisteren dat het nietom een
alternatief voor het plan Si-
mons maar om het vinden van
een gezamenlijke noemer voor
de uitwerking ervan.
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. : _________________-_______-_____-___-_-________________^ _____ i
Tfechnics ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm, __________■ SHARP

.^■■■■■^■■■^■■■^■■■■■■■^■■■^^ _^^^jfl uitmuntend.
fcojy l_f__ ■_____P"S____! I __r m%% ■ ____r __k ___r^ _r I prestaties en mogelijkheden. De Sharp

É_l_ï_»7^ï«^ïl _ m LW 6220 is zeer populair doorzijn lichte ge ~-

!' TECHN____.4eSCASS.T_. „Rn hat _ ge- F UW I\W \ V " .L- S_S3_ïS|
____*«>__.._*_. ***«^—» r j^ 1 ir- _^__^ 1 __^_^^^ l_ÉÉ__ "«w______wl
ruisonderdrukking,MPX-filtervoorkris- _f-fcfl/% _W W __. M ij^m ___. ___.

___ ___ '^l_!__l^_l_l____i^ reAr,nr- 3844

talheldere radio-opnamen, automati- _X^_l^_l _fl __P m .___ ___. ____0 ______ ___r ' 4 f_kf___f_> I
schebandsoortkeuze, Bias aanpassing _44_v -__■■_»_#,_# ■ h_____k -__ M X^^^^^ 299^- L __7 __/._/ I
PHILIPS MetRDS ,w __# __ ft _P^ ___. _____ "//LASER li ' —1________________________________■■____:— l^ni_iü_^V -W — 1 __i______________pl if n

-_^_-^p_^_ap««^^^^_re»^--^_v___rï h PP.^. L. fl ■__ fl ||-_-_l-___ M |__,JJ
PHILIPS FT 980RDS TOP HIFI stereo ontvangst en filtering van elk hm- m ___ ____ ____ _■—"ii mm? \TUNER derlijk bijgeluid. Enorm geheugen, pro- 0 M M M H / /^ \
Luxe tuner met RDS ontvangst, waar- grammeerbaar tot totaal 59 voorkeur- m M w\ M L '— ~ \
door mogeii|r is: automatische zender- zenders op FM, MG en LG. Uitgerust ■■■■■■■ ■■mmhJ HH_^n_H_l I Mj^^^^bT^c__Z__Z_-_-J_ ='naamindikatie, automatisch zoeken al- met twee antenne-ingangen. Art.". 12404 mamwmmmaaaaaam' ____________-_--------^^^-----_-__--__- -__^__^_^__^_^__^__^___^_-^---^____^_^B uj___p ■

ternatieve frekwentie, mogelijkheid voor 1 ir--,—1 -|
inbrengen zendernaam bij niet RDS _P-_r\_r\ _______________ ______________ __i_fl__k _■_ _■ ___■ ________ ______ __■ ______ __■ _______________ /... _■____.^^g,-=—..- -■-■* -,\ > Dr
zenders en verkeersinformatie op elk ... kUU ___P^__k _^_____f, 111 lmmmWMU*' laVAV-^g| aaafTTtt \
willekeungmomentEenuiterststabiele -SJOT" %m9%m7%m1 1 |^ l^vl I^l ■^1 '^ Mb J
l!UÜ*^^^^^^^^^^^^^^^^^^ I^^ F _1 'W I ___i _F LASER AT4X COMPUTER diskdrive. 40 MB hard disk. Inkl. MS-

Universele desktop personal computer DOS 4.01, GW Basic, PC Tools de Luxe _.

sS___s Éénmaal per jaar maakt Voeelzane de balans op. een voorproefje van wat we u allemaal te bieden m& 80286 processor, klokfrekwentie 6.0 en Windows 3.0. Art.".«10____ W^sSi 1. u 1 a 11 _ u i_u t- _ 1 ._ u 1 1 u_u 20 MHz, IMB RAM intern geheugen, **Dan halen we de magazijnen en winkels van onder hebben.Kunt u alvast debalansopmaken. Hetbeste uitbreidbaar tot BMB op het moeder- mmm _"_. _*»_ _*«_-_-_--_--■-E-i tot boven overhoop. Winkelmodellen, overjarige is natuurlijk snel even binnen te lopen om al die b°rd. 14" monochroom monitor op _..-_ __r __r C_ll__l |
-«■^■■^■■■■■^■n.F _ ,n- _u "__ _ r u- _" if . u 1 -i draawet. Ix3V_ inch 1,44 MBfloppy _2999 f _T -T __/__/

*- ' J -»___» goederen, overtollige voorraad, het gaat eruit tegen supervoordelige aanbiedingen zelr te bekijken. ! ! f

SSSfS^ce* £S__rrTiS_ sPTiizen-N^^^^^^^e^ w_m_p-opm».g-«_g. zeervoordeÜgebalansaanbieding
reet schakeling voor ingangssignalen, An.nr.mot il <%#■_. stof- Maar daarvoor êeven we kortingen die u Houdt ver wel rekening mee dat onze balans na NOKIACITYMANIOOPbreedbandigephono-voortrap met een 4 __#__# echt uitbalans slaan. Terwijl u toch de vertrouwde 20 april weer in evenwicht is! Dan gelden weer IMOKIA + PERSONAL PHONE

' Voeelzang-garantie krijgt. Op deze pagina vindt u "gewoon" onze gegarandeerd laagste prijzen! . __t^T \ Met de Cityman van Nokia, een porta-
JWP (Tmmmummmmmmmmmmmammjmmmm=^mm~\ ööö Jö r f ö ö öö orj WWS» \ ble telefoon in zakformaal'noett u niet_I—n___BMM_l__l_Zf^f^1—n___BMM_l__l_Zf^f^ ______________________-_---------_-----------------_--________^^ - __________ langer opkantoor °' 'n deDuurl van uw

■^-----p-l-^^lll^^,^■ Mpionecxi ~^öëdë^nsümêntentesi~ SQj^JXiiliiiil. _tf§_iii§_____ü-____ «_l ___L auto te blijven om toch optimaal bereik

l\Jdiset Desteande uit_ JVC XL-E4STN CD SPELER Een kompakte HiFi minisysteem met settedeck metfulfill en link mogelijkheid SONYMHCI6OO MINISET ming FM/MG/LG-ontvangst, timer en ________JI II l"^^^
ncr_-/Dcrc_/cD 1-Dit eu speler metjü programmeer- een trendy design, uitgevoerd met di- voor hetoptimaal opnemen van casset- Model uitde Sony mini-seriebestaande 30 voorkeuzezenders. If __Pa>S_____tdeck/heceiveh oare tracKS, tweevoudige eait funktie, verse slimme funkties. Bestaande uit: tes en autoreverse. U heeft de keuze uit uit twee losse komponenten en 2 bij- DUBBEL CASSETTEDECK Heeft Dol- MM BI _■ B^^^iÉvermogen xöö wan, surrouno random piay. inklusief uitgebreide at- cd/DECK/RECEIVER diverse timermogelijkheden. Alles is af passende luidsprekers: ' by B/C ruisonderdrukking, auto reverse, mmu**»r _■_____________■
mlSr/ir if Ifer' standsDediening.Art.n,. 15478 Meteen geïntegreerde 1-büOi'Aconver- te lezen op een overzichtelijk display. TUNER/VERSTERKER/CD SPELER opnemen/afspelen, auto opnamerege- SONY WMFXI3 WALKMAN AIWA HSJ 505 PORTABLE RADIO/ IrM/Mb/Lb voorkeuze zenders, pro- «i ter voor vervormingsarme CD weerga- 3-WEG LUIDSPREKERS S-P4lO CD speler met 1-bitpulse D/A converter, ling en CD synchro startmogelijkheid. Walkman met ingebouwde tuner met CASSETTEgrammeerdare timer, dubbel auto-

__#__# ve. Met de Hi-Lite scan zoekt u gemak- Bassreflex luidsprekers van hoge kwali- 20 nummers muziekkalender, shuttle Kompleet met afstandsbediening. FM en AM ontvangst, cassettegedeelte Portable met DSL voor krachtige lagereverse cassette systeem, Dolby 0, nign JQ&9,- _-_-i mm ___r ___r keiijk het gewenste nummer. Versterker teit. Kompleet met afstandsbediening, play, 5 aansluitmogelijkheden, muziek- An.nr.M6B2 met Dolby Ben anti-rolling mecha- tonen, autoreverse cassettegedeelte,
T_KJ__aics 1 5S B*j**j*K (____fi_^i vaR 2x 22 Watt vermogen, p. bass en Art.nr.M27l _ra_k_r___rl __ omogen van 2x 45 Watt. Versterker mP\ m+\f\ nisme. Wordt geleverd inklusief hoofd- stereo opname, Dolby B, FM/AM tuner \i\liP^S-i- (-j_HP^) treble toonregelaars. Diverse geluids-

A , nc. VfWltl heeft schakelbare surround, 7-bands <CCA, __^^f^_l telefoon en handige riemklip. An.nr. 3194 met 5 voorkeurposities. An.nr. 3353

'^ ' *= effekten ingeprogrammeerd om het _14_r97" __/__#__# equalizer, tuner met synthesizerafstem- _li_M__V __L ___■■ __«r -__r _T^_f% -f_i __^__ #__

Goed geteste CD-spders uit deconsumentengids april '92 ® -499? O _»7 _y

-r_M-gF_T..L-___F>g fl__^BH SfeljjJ(gßrö |)[ja)|toYolK

__És___§l__: ________■ PHILIPS CD SPELERCD 618 rood afstandsbediening, zijn uitge- DENON DCDI46O CD SPELER Chassis isvoorzien van twee bodem- CASSETTESPELER
"" _~n ic~| M~ lil Naast eigenschappen als een soepel breid FTD-display random play waar- Klasse CD speler voorzien van echte platen, dat weerstand biedt aan tri- Cassetteradio CD wisselaarbediening, KENWOOD KD-301 CD WISSELAAR

TECHNICS.ETXIIOMIDISET **w lopenC je CD-lader, programmeren mee u nummers in willekeurige vol- 20-bit Lambda superlineaire omzetter Hingen. Inklusief afstandsbediening. maximaal uitgangsvermogen 2x 25 Automatische CD wisselaar voor 10
Midiset met uiterste precisie vervaar- en random play funkties. Kompleet met van 20 nummers, replay en repeat- gorde kunt afspelen en een regelbare met 8-voudige oversampling. Alle Art.nr. 14399 Watt of 4x 15 Watt, diefstalpreventie- compact dises, te bedienen via bv. de
digd. Bestaande uit: afstandsbediening^ funktie, random en suffle play, alsme- hoofdtelefoonaansluiting. An.nr. isesi progr. funkties zijn weggewerkt achter __*__#___f__ slede met semi-permanente geheu- KRC-452, digitaal filter met 4-voudige
J.. .T?,,^ 1 ,er tuner^met °NS E 1,2 luidsprekers de een wmm\ extra stabiel chas- mmm _"«_ _««_, een afsluitbaar paneel. Vrij program- V|VlKM genvoeding en draagbeugel. Afstemge- oversampling. An.nr.4368

"__i"to2lZ_(:UZeZendera fleine^af'Uld
cSnPimuetien sis, onderscheidt deze 1-bits <QQ meerbaar geheugen voor 20 titels. +MW+mf+J heugen voor 24 FM/MG/LG zenders, SETPRIJS

VERSTERKER 2x40 Watt vermogen, frequentiebereik van 50^0000 feVer- Bitstream speler zich door zijn infra- O_7 __7 cotmv "\ 4 luidsprekeruitgangenmetvoor/achter - -digitale volumeregeling. sterkervermogen van 10-50 Watt. Zorg- „._..„. ___________^________________________ £_»OjNY_ ■■::>■■ >-»*>^ balansregelaar en lijnuitgangsregelaar. „^^ 1 ICIClCASSEnEDECK dubbel cassettege- vuldig afgewerkt.An.nr. 12514 YAMAHA | ____lf__s- l____l___^^^^^^^^._r_____l __^ffi_llH- Automatic reverse J__}9^ Ja JL ___r __/
deelte met autoreverse, dubbele ko- <__ _f__ _f>_ _«____ LJI;.." 5..r.~: _________P^Üi

—— --_ __^^y YAMAHA CDX 450 CD SPELER dezeCDX 450 meteen in het oog. In- SONY CDPX 333 CD SPELER directe keuze. Inklusief afstandsbedie- / JF^k Wi __r__s__S'___ 1_'I_r■ _r ■ f[^^arr_r_ï-| ■ ~^~^^ Afstandsbedienbare 1-bit (S-bit) CD klusief afstandsbediening. An.nr. 10066 Extremely Standard CD speler, peak ning met volumecontrole. An.nr. 149*5 / Wg,, '° /Yw __W__P^^___t_
} P^t-Lijo |W«^^bw| ®f_o._L.*.^ speler met programmeermogelijk- >| _T___f__ search met dubbele snelheid, suffle "" _f___T\_r\ / M <§>® >® JW _fe______r"*'-?^.__X_- a'ert ïif^^il heden, 20 nummers muziekkalender. ___LC|CI play, regelbare hoofdtelefoonaanslui- I I l^T^l _^_r & ©@.o°/_r mi^^^Sk' ...,'-.- —^ c-) * -_-^-_pEp_^-*- i2^!^___j Door zn strakke vormgeving springt __/__/ ting, 20 nummers muziekkalender en __L\_^%_r%_r \^ .v- q//W Bg s^'^Z____i*i
fc-^**^:-??^-^-.-^^^^^^^^^^^^^^^^^-- *-^^^^>- - IHHB^^^P-|B ONKYÖ^1^ *

fp_W!^BßfflgMß_C---_---ll y^*\ !^_vJ|| _______S-__H_RSBHBBHS|JJ"M B^_-n_H-Ff___ji_^^ profoon Txaso telefoon tdksa-9o cassettes
I_SSJH_Bess_____s__-________U] _^^ t__^____l Bi____ïll--ï-lSJß____i g^-^-SSg ïffroSÈ ■_■_-_■_---■ Toestel met 19 direkte geheugennu- Muziekcassette,9ominutenspeelduur.
s77^ ' ' ._"'''' _^~'~k '' ' 1T~r_^^ ,^^_S ____________f____i__ 7J51--I ■^-s___i Wm mers. \*rkri|gbaar in wit, zwart en gri|S An.nr 35

I l]B M" B fl Geschikt voor muurmontage. T vl*''s
g-—— ——_r |lj "■l ES iiil !—|__---w|^--_--_-_-c_r ArtnrloBs o_T__ SSTUKS *^~~ ikJ *_-"__! BTCÜnCR '^._IJB ONKYODX 702 CD SPELER^* time edit funktie voor efficiënte opna- MARANTZ CD 72 CD SPELER '^ gangen (optisch en elektrisch), variabe- y^ KM Bjlfc Jb_S__9:::--/jS S __^^l CD speler voorzien van enkel-bit D/A mes op cassette. Diverse herhaal- 1-bit Bitstream technologie, uitgevoerd le analoge uitgang, volledige afstands- -«3," %_r___r m)i*inrfmtB:;".--:|H converter garandeert superieure li- funkties. Inklusief afstandsbediening. met twee D/A-convertors in balans- bediening. An.m. 12199 f

,
__^ __RI_B WUM\ neariteit. Het versterkte chassis voor An.nr. 12405 schakeling.Voorzien van AMS met va- [■ , 000|) Ar^^rSr

ÈRm betere prestaties. Heeft een geheugen _f% <__<__ riabele speelduur en FTS-geheugen. 20 mM af%f\f\ D"' ° °'°l _p " ESBB|RaB3
KENWOOD HIFI SET "■" 10 nummertoetsen, afstemgeheugen voor 20 nummers en programma- v_l^_l^-l tracks vrij programmeerbaar, invoeren | 1 r~j|r_Bjrj i^____»' '8 ê_^^^^l-M
Zorgvuldig samengestelde iosse kom- voor 30 zenders, loudness, gescheiden overzicht. Tevens voorzien van een \_r___r%_r opnameduur cassetteband, digitale uit- JL-bh __/\_r _ilvf\\_f _______
ponentenset bestaande uit: regelaars voor hoge en lagetonen, A/B -; _S( \\)B
KENWOOD KXW 4030 CASSETTE- luidsprekerkeuzeschakelaar. An.nr. i3s_ r—T"^DECK Dubbel cassettedeck met auto- KENWOOD DP 3030CD SPELER \ J OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. W*^ FUJIEIBOHQ VHS VIDEOBAND
reverse, voUedig elektronische bestuurde Fraai vormgegeven CD speler met 1-bit ggk \ DONDERDAG KOOPAVONDTOT2I 00UUR ZATERDAG VAN09 00-17 00 UUR \^^~°^J fes_s Kwalitatief perfekte band, uitstekend ge-
bediening, CCRS CD opnamesysteem D/A converter en 8-voudige oversamp- ï\ \ /Am _^^ _______■________■___■ — — [r--'",Jr-<_rt|[ schikt voor veelvuldig gebruik, 3 uur
met normale en hoge snelheid, intro ling, 20 nummers programmeerbaar fl 1i Jm I _■____ ___l I _fl fl__fl I ____-_■ Él *-—-—-—_——. speelduur per band. An.nr. 932
zoekfunktie, automatische bandsoort- Met afstandsbediening. Art.nr. 14432 \ \f M Ifl B __I^ I _F I MULTIMETER DM 302 — _-
instelling, muziekzoeksysteem voor 16 BNS El4LUIDSPREKERS l\ \M ■ ■ I l_| M Ifl Multimeter met bereiken VCD 0-1000 V. T/l
nummers, met herhaalfunktie, Dolby B Uitstekende luidsprekerbox, passend \ \[ IJfl fl VAC: 0-750 VADC 0-10 Aen Ohmbereik 2 STUKS __L TT
en C ruisonderdrukking.«.». U634 op bovenstaande set. Internationale 1 \ JÊM.,A II flfll ■■ Mm Ifl P 0-2 Ma 3V. digit display Wordt gele- FUJIE24O HQ VHS VIDEOBAND
KENWOOD KRA 4020 TUNER klasse van Nederlandse bodem. verd met 9 Volt batterij en 2 meetsnoe- Speelduur 4 uur per band. An.nr. 1037

VERSTERKER Stereo tuner/versterker An.nr. 12516 _f-_, _^_^ _ip_. ______ ■ ■" ■ __l ■ ren. An.nr. 6769 _■_?_. _« _p_i

_____^_____Tn_ _09er-1699 Daar kun jeniet omheen .* 49 2!"_ 18
_L'i'iT-J d __r,/_l fc-T-fl»:■!! __h _i i. tl -j ?kfl i] »] J:. l J l __MMtfl ■ ]=flH:.i:11 _o- d J-H J_.». FiH k_ _■ L 1■! M d .^'i lil l-fc d=ii k, I JW».i] lM __ I h d :-cfl^_ ■dW _4 d:-'i]Jll ;?il II

Eindhoven: Hermanus Boexstraat 22, Heerten: Akerstraat 19. Maastricht: Hifi, video- en Technische Dienst, Wotfstraat 11, Afd. Elektronika, M. Smedenstraat 25.
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Tornado droogmolen. Geanodiseerd aluminium, met .^ÉI fl Rucanor Tennisracket Turbo. Compositie racket met OY# f
40 meter drooglijn. Incl. grondpijpje QQ- WkW Aim fl profile konstruktie. Bladgrootte: mid plus QQ. W 'J^L i __L__^_£

P____J_______J. "'"' ____ _^> r-tf V K___P_fl fl Dr^fFh_r_k _££_Bi^^^ _4__r .__>*-_/J^" * I^-2-_.___p__ff___B_B

«_.' .ffi^Ht». bP^____, __________" __a:>-'T,~- \^__B 4^^
IS .5 V___fß <!________[ I____|(__^_S __fl|__iÉ--i': I !Hl___l ¥ _^^fl- TwiiiP ■iP^^psö^^ ____é_______l __Hr a__________.

{p°tief jack. In polyester katoen met gedessineerde SonyPs-90 MPA, Bmm metal videocassette voor een 'Select1minipanty 15 denier. Ragfijne panty in diverse TennisschoenReebok Transnion.Vol leer metEVA tus- TWorid Wide Sport tennispolo piqué. Kwaliteit 100%
°e.i ng |n djver_e pasteltinten met kontrastkleur uitstekende beeld en geluidskwaliteit Per stuk 14.95 kleuren. Maten 36-40 t/m 40-44 per paar 3.95, senzool. Dames: U955 99.- katoen. In de maten S-M-L-XL 29_>5 25_-Nen- 40-48 *+t\ 2 stuks met een speelduur van 2xlV. uur 2 paar 6.- Maten 46-48 per paar 4.50, -W Heren: QQ TWorid Wide Sporf tennisshort. Maten: _. Q

mi o_#." 2 STUKS -fa-XT 2 PAAR ir 12&5 SS? AB-54. Kleuren: navy. groen eji wit. 25.- _L__-
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Stofzuigers
j^^^ANjjjy^ig e N^ssSSSSS. 1

I ■»*■ I j|^B_^^^^^» [ ' (W____J/[_[ ff% I 111 If^_"_

I ■ Kompakt-Oprolsnoer vampyf^^i/^^ . |aag geluidsniveauij- 100Watt motor 7311 rsThri kim nei/ - metalen zuigbuizenM-Metalen zuiabuizen - microfilter
______ NlLrlol. - moderne kleuren |

I Adviesprijs 310,- - electronische 1150Watt-stofzuiger Adviesprijs 240,--■ öi| Handyman zuigkrachtregeling Adviesprijs 599,- Bij Handyman
AAA -oprolsnoer Bij Handyman jaa

JJ\Am -kleur wit ___-__-_ I MM-""^' - energiespaarstand /IQQ !_#%/■
I Adviespnjs3B9,- "T_# _/■" ______________■■U PHILIPS Bij Handyman^ R VN_ mei f1 Model fy Q/IQ fffl gratisTurbo ~__r*^L■ TCSIS, I \Jamlm zuigmond xa^^Jffe

I nieuwste _è^ ll_iffi______S 11 ELECTROLUX
I draaitopmodelmet ■■_BPlfMj__!______s___ _r___T-_Wll "1100Wattmotor

F metalen buizen __Wp|S_____! WA __! __P_ll 'kleur; licnt9riis
JlOO Watt-kleur grijs l___mj_r__ffff__i _r/_» "^ll Adviesprijs 349,-
BijHandyman ' IBHvf^||iif_g F_r__i ."--il Bi'Handyman

j
IWW ONDERDELENSHOP I

Heerlen Saroleastraat 1■ 045-710100 I

IKOSTUUM IIVERKOOPI
I Een gerenommeerdeDuitse kostuumfabrikant bleef met enkele I

grote geannuleerdeexport orders zitten. De "KONFEKTIE-
I SUPER LIMBURG" heeft zich bereid getoond deze kostuums II 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;

EEN UNIEKE KANS DIE U NIET MAG LATEN LOPEN!

DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDT PLAATS IN HET PAND

RAADHUISPLEIN 17(hoekTempspleln)■ HEERLEN ■LET OP: alléén geopend op woensdag, donderdag,
vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur

EDAH VOORD E ELWEE KjE»
m^—^^—^^— .gi^M^^^——^—b^———^mi^^m^—^^—^^^—j§ 3 ~~—",—_-____-

| 1 Griesson chocokeks fl „______________»
WIjNVAN .* melk of puur. , r QDEMAAND: M pak ,25gram 4__r 1.59 jfl ft
Alsheimer M f J| BF
Rheinblick * - -*! Colgate tandpasta bifluor £|
Spatlese f 1 ofblueminty gel ■-» qq jgi
fles 750 ml. Ü___| 4 tubes a5O ml. -6__T_ _>. /O SP
*** ÊDAfI Tissues *^t__*_>:__e_# ~ pak 200 stuks " *■) »,

< 9S Kotex maandverband Pepersteaks QQJ*' ** 'mam maxi-maxi langof van echte b,efstuk- yOf W perloogram-fe»r-_l»^W
—,__._..„,_ Farmersalade perpak_r«r J.J/ ;

Chocolade hagelslag Exclusief bij Edah- schepvers, i *\q -2e pak gratis via bank of giro. Magere speklapjes i-j qq
meikof puur, IQQ Honig macaroni per 100 gram-4r_r _.___,/ kijk op deverpakking- per 1500 gram !_-./_.

zak4oogram _r4T 1./7 vlugkokend, A P __________------___________________------__-----------__-^^—«^^^^^—■—«"ii^"

""___. pffs.—'^J \A/ACT MAMBlue Band i-j Q ¥V_M__l \mJ __r"^
Remia kuip 500 gram -4_rr__ |._)_7 f ff __> ■ -» _____■___■
sauzen

Wit-, bruin-of volkorenbrood Bk JM ■__■_■ I #^^|-^-Vpi| |L I _^i-_|
H-g n

m
, sar»» i.39 |V|cT lxOï\l lINvJi

S|-^ " . |Wie jarig is | jH^^—p—^^ r> jarige Edah . u
Redband drop-of tr_MCt___6rt_» w g » trakteren. Elke keer als u
fruitsleutels i Q kis,. )\ tussen maandag 30 maart

Nobo sprits i Ê~ * # & jj^^^ bezoek voor minimaal f50.-
-pa k2sogram+erm+er 1.T"7 ÊÊÊÉÈ __. aan boodschappen

Smiths Chipito's qq !_ * I^^^ggjflflHl |f fl fl P' rf-Tm besteedt*, krijgt u aan de
kaas,zak 100gram 4_«" /✓ p»^^Jp£* ___,_ -|\ _^\_i_________ _F^l__K^J k__-sa een jubileumcheque**.

-«"- diepvries, iQQ ft Pluche beestjes: f. j| |fl maand goed is voor f5.-
-zak l kilo _rST 1.77 \} ku jkent jes of "7 T g kassakorting op een pak All
Krielaardappeltjes aas Je*

,_-_ / J \ I ■ Micro van 2,5 kilo. U betaaltri\ ' A per stuk 4__r * mw » w
vacuüm verpakt. i2© |__, fl I ?*l| dus geen f20.99 maar

Regina keukenrollen QQ fl ' !■ Vergeet u niet de iubileum-
Pak4stuks-*r4r /..SS Witte bolletjes K <> _____,'__#_? k " + .metmaan-ofsesamzaad, I,^PHH fl BjS'Sixßf?^ ! 'Cne(Hue in te ,everen VOOr

Freshave scheerschuim IQQ zak4stuks QQ 2 mci a.s.?
bus 200 ml. _r4T I.SS -f__T // W^lf
Robijn wasverzachter Kramer Edelhaantje w»-1 ' /*H I II Cl O
navulpak goed voor 1,5 4IQ verpakt, y Qft ’ ___5?% «""f8-: Dak 2,5 kÜO
liter, nu 2 pakken-__r_r_'T. 17 perstuk .3__r -C./O _*^«^_ / \ OfU___-———~ <> SS^ WAST VLBKKEiMSSCHOON êk§ f^
pD\_j6_^<s^^ - __a|p;yj|^^ : |^

{/(HHtffedv'trlêltU/ Nu met jubileumcheque U« <
. _o___} I Runderbaklapjes ". ÊË Handappelen

hLxh(>£Jt/ V 7 persoogram "Golden Delicious" -j qqWA kJlöOOfw» ——■■/ -e^lo-98 00 QQ ____-! zakLsk"° J"°
po Jh*'X><i>a*Z>UX>J !T" perkilo _*W ZU.7Ö g ££ EDAH SERVICELIIN.

fajjjfré -7ZT ' Gekookte Gelderse worst S »fi V_s __ZT__^_^TU ïïïf\jOUi^A*A/ a X 7 P> Snijvers, ~jr bellen metonzeservice-afdeling. Zet- en drok-

dd-hfaSifaJtoVVfI^' I \: per 100gram -Wrf* / _) 'outen en prijswijzigingen t.g.v overheids-
Öêfa'Oyr . y £%£&. en/of fabnkantenmaatregelen voorbehouden.

1 6g/uSCuK' - V Berliner leverworst IQ Prijzen geldig t/m zaterdag 4 april 1992m.u.v.

\ T „/,/?> _*_ \ snijvers, per 100gram -f_rT 1.17 '** **<_____,- de apnl toppers en de wgn van de maand.
\ / / ,/]// ti/iUllhli _" _^ #1 \i* Zolang de voorraad strekt. "Uitgezonderd\ \/ajtUl^lr<r^^ yAU \ =I^= Salami STUNT: Andrelon shampoo tabaksart,kelen. (half)volle melk en brood
\ " U " / [J / \_ -?$* ,„nilim„„mu m _-__-_ Zwemmers-, balans-, vitaal-, tegen minimumprijs. **U kunt ook een jubi-\ Lnn&li. ' # -__^ vacuüm verpakt, TQQ antirnn<. nf Mm *m /% leumcheque aanvragen (deze cheque is dan\ dAT^.Ó^ l&T- 200gram _^W_Z.7Ö antirOOS-Of QQ ge.d,gzolder kassa_on) dooreenbriefkaart te -\ pa/Uw**' I -"

CremeshampOO, / J J sturen naar: All jubileumcheque-aktie Edah.1 Champignons l /Q flacon 300 ml.-4__»_" " " postbus 748.4870 CB Etten-Leur- - ■ I bak)e2sogram LD/ _~ . &~^\ 't

'T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAH;|I|F
-^ 7~'* W. 14-03



. _ | _i^__M__M__i__^__^__^__i__i__H__H_i_ii^__l i

lm* *& i
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Een stijlvolle keuken voor de In deze prijs inbegrepen: Inbouwkeuken, ca. 280 cm breed *I_ï§ffi__itS l_l_lfM 1S
I echte kenner . ingebouwde koelkast ■ lnbouwkeuken „Natalie" Incl.
I Solide inbouwkeuken met - electronische oven !__^_^___■____! I MDF-deuren met dekoratieve □ koelkast __r______T______ï _______ .__.______._flI voortreffelijke Philips - 4-pits kookplaat _r_^___f ___*___T__l*___Y_______ B I bogen en profiel Front en d inbouwafzuigkap ■_____■I apparatuur. Front massief - ingebouwde vaatwasser WW* MIMIM MIM MiMM B zijkanten uitgevoerd in □ inbouwoven mmmVMmmWmTA WWA WmJmI grenen,rest kunststof grenen. -afzuigkap M MmWê MM, MM MMM mT^^m ■ structuur polymere kunststof. D edelstalen kookplaat ■ _^__E WMI W____ _r_B_ —flI Breedte ca. 280 cm. - ingebouwde afwasbak _________ _____■!____■_ ____■___ _■___■_■ I Achterkant uitgevoerd in wit __T___B 1(zonder toebehoren) Blir-riA^VA^_fA^___fH^Bßß. I kuns?stof. Breedte: ca. 270 Uitbre.dmg mogel„k W£*TMÈMMt__| _h__g__n___oc^_;i_________ _L-^__-__L___o_______M___L_________-W__l I cm Kompleet zonder dekoratieg___l MMM M ff BH

QI Cl l-ll UIA/ CIS-fl _______ Ikeukenkoncept: ""*"*"——- ______JÏ___ltOICI lIU UW OlCiy. _ I ■ Beproefde techniek in WÊm 1
l-H Oh f_ I*lKTin m _ l/Qlll/Q tIC iHoekkeuken „Nassau"
Dl oIIUWrUUI I KuUKCIIo iattraktief front in *** |J|V/W UllU¥.iuwiii ■__#__■«_# uw -h Bbeigekleuriglijndekor --^ %_k tl._____■ Imet beugelgrepen. j

HPa Ifi3/283cm ';ï_-'ï '̂^' _fll
Hoek-aanbouwkeuken. Programma Polo, front -^^_. N_B___fl 41 IË___
beuken dekor. frame en werkblad antracietgnis. ca. I

■»'<*«* ' "■_____ l-- ~ B _j_jJt B^185 x 275 cm, inkl. edelstalen heteluchtoven, Bind. v_«_P' 'l 1 K.
kookplaat, koelkast met 3-sterrenvriesvak, ■ inbouwafzuigkap I 4 __-'
geïntegreerdeafzuigkap en barblad, ■««« ■□inbouwoven jfslli ffe r^ '* 'wir l"kroonlijst en indirekte verlichting. /UUx "^^-B Ha edelstalen kookplaat *,*S| L o**» <f/70»' ■□ geïntegreerde _~->^~""*W ___»_ï____^_Éi BiÉf'^Hoek-aanbouwkeuken. Programma Corona, Originele Siematic hoek-aanbouwkeuken. Model ■koelautomaten

Mir«l'»___l-_ WÊÈÈÉÈÊËËÊÉÊplatinagrijs, chroom beugelgrepen, ca. 332 x 212 5005 K, wit, met kamerhoge kasten, I Uitbreiding mogelijk _SS»**''i Jmmmmcm, inkl. kroonlijst, verlichtingslijst, koelkast, vries- ca. 238 x 238 cm, uitgevoerd i AAAQ I B__|Sg§_B l'L
kast, edelstalen heteluchtoven, Öko afwasmachine met uitgebreide /WWX 1 IKompleet Zonder m£
en geïntegreerdeafzuigkap - m m aam AEG electroapparatuur. töBI-T- I __’ 70«" I ripkriratif» '^'I_l__J___l__l
allesAEG - merkapparatuur. I UUx Originele Alno hoek-aanbouwkeuken, grenen front, U"^^^^_^_^__|1 IfßP^

laj-ffg". I 770." witte lijsten, ca. 247 x 252 cm,_ ~ , afwasmachine, oven. koel-diepvries- AAAAHoek-aanbouwkeuken. Programma Mainz wit kombinatie, keramische kookplaat. XWwX , .._________... !P"Jeiken dekor, ca. 260 x 210 cm, inkl. kroonlijst, -ï^ercrS" 0770._;_^Es_US_„tZ!nll JAAA OrigineleAlnohoek-aanbou^euken.natuurg'rTn
_______________________^_geëmailleerdekookplaat, afzuigkap. AÜOÜ frortt, barnsteen kleur, massief, oven, AAAA

ê-r -foT". "t//U» keramische kookplaat, magnetron, UUUV P".
Bio hoek-aanbouwkeuken, model Modena met afwasmachine, koelkast. 44,^3. ///O»' , P^il jfc
massief vuren frame, massief front en massief Originele Alno hoek-aanbouwkeuken, MmYBMM IMIW fMimm IM'MM _B 4_i
beuken werkblad, ca. 225 x 245 cm,

______
ca. 270 x 350 x 120 cm, front MAAA MM/WAM J.MlMil-fJ _^^^__f <_______■ I' lÜPinkl. kroonlijst, verlichtingslijst, 7000 jasmijn, eiken dekor, oven, VfQDw _________9____ l_____B____n__ ■ ■__■ __T ' P-WPiBI __i

afwasmachine, oven, I_f _rA ■ keramische kookplaat,
H --~~ Af«A ■ mTAw\ MMiMwmmzM MWM^mmWmMMMWkookplaat, koelkast. I__4_r4.- f## _M koel-diepvneskombmatie I_2__-T.- V##V. __T__f mmWAM Ë mmaaaammmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummmaZ

I Alle prijzen
DM-prijzen

______----l|^Ml |fc---i TT^^^^^^B■ Trend Markt ■ Wonen Modern H ■ Slaapkameracce.ioirei■ Debetz Rei»arvic_r_H ■ en *■"-""* Matrassenstudio mat

I Tr_.-_._knn _P^ IKleinmeubels I Slaapkamer.-kaaten computerdiagnose

|_^m._--mod.rn.nkl._.i.k Inbouwk.uk.n. I !J_]___.S__. I m.t ,pi^.,d.ur.n C4.d..uboutiqu« .nhui.houd.lijk.
I B__d.n voor de jeugd, .l-apbank.n Keukenblok, I l._!_Ürin-P

Bi.tro I Bure.um.ubila.r x.tm.ub.l. ?£!_!£_I Draaistoelen Babywereld l_Sn_2____ I B_dd.n - m.t.l.n b.dd.n S-S_________«iß^dd-go^ . . K.uk.nt«:hni.k_.ntn,m I oor kindaren met I S^^-Si""^!.-^.!. tlichmlnn Scho-nanm.rkt■ Slaapkamers voor de jeugd Tafels ■ Ju_si_. .^ I Losse fauteuils/ 1» ■-«"-"■■» 7.7-.! 1 ___„.-i__.l>„mH_tI B-dkamermeubel. Media Markt ■ | videofilm, Qvoldo.nd. p.rk..rruimt<> B | Rolf Benz «tudio Forum en creatie ALDI L.v.n«m.dd.l.nmarkt j|

ImmiZtÊr ________! alle9renSenrm4,S l-T -^-^^—<--^.:' j---_ï?*^_3r_f-,ja f #'''I'__ü_r r __BllliW_______lF .VH ts è\ i-\r\ I- -_> -' -^ J^^ll^^^fe;>__^lsi -.^^.^„i.^.^ /;;_m__w . __
v S- Ir /i rif 1 B '" -■-^ -^' ■ _.- j»-»~—*-< --">-. '. -/r-U'MÜ»_B R__l__ï__lS Hr *. ____*"." "»..

f\(\t\W»U ,:^ L___________-__i----i-ii-"ii^M-^--i^ ;:-: r<, -. _> V^'^^^^^n;;^^^^_^i ■H|m_*7 ' .-_ï__Ër m)»I**1** t ___k____^_S-!l_f .'' f?.***^^^ ~< -~- ->.'■ v ■■' "^v—^_.-_______:v__^^___iï__a_ii__l^______?^--■'-'-f^-lii^isi^^E-^^-_^P_!__§^__________P^<r - w .**§

I VtQo_- |̂V) \^^mMW^^^\^^^-mMMMMMWÊt t> \^5>*^— MÉHR Ats NIJR öftH^^. |W■ \ttw k___S| __j_^P^i^^^:?'! t ui e,nmöb^haus .^wetx; (■wFi'-*'^^^-
'V*V ** Aaf\ JP^" j^^ -^ Ir jiiiTi^^ti"'^ F jf'i| iBW _iiiniiiiij'i"_iiL-"
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DOOR HANS TOONEN

WUPPERTAL/MÜLHEIM
Zonder zijn lijfwachten, twee
knapen van Kroaten in Wupper-
tal, durft Gerd Adolf Dörner (51)
's avonds niet eens zijn teckel uit
te laten. Overdag loopt hij tegen
genoeg fluim en vuile blikken op
om bang te blijven voor een
riardhandige herhaling van 28 de-
cember vorig jaar.

Tegen kwart voor elf die avond, tijdens de
'pipi-r_r.de' met zijn hondje, wordt hij door
twee mannen opgewacht. Drie uur later
komt hij met een beurs, opgezwollen ge-
zicht vol pleisters, krammen en losgesla-
gen tanden uit het ziekenhuis.

Omdat hij een 'Hollandisches Schwein' en
'Volksverrater' is, daarom is Dörner bijna
in het gips geslagen. Had hij als Duitser in
de Wuppertaler Rundschau maar geen lans
moeten breken voor die 'verdomde kaas-
koppen die blij mogen zyn dat ze hier
mogen wonen'

Eigen schuld, dikke bult. Dat fluistert in
feite ook een Wuppertalse advocaat met de
opmerking dat Dörner zijn 'Kopf zu weit
aus dem Fenster gesteckt' heeft.

Stemrecht
En daarmee wordt vooral Dörners brieven-
bus bedoeld in zijn drie-etageflat in Varres-
weck, een wijk van keurige, kleine luyden
in Wuppertal. Op de brievenbus prykte tot
die pijnlijke avond trots het postadres van
de 'NederlandseBond in Duitsland. Want
van de afdelingen Wuppertal, Solingen en
Remscheid is deze Duitser oprichter en
voorzitter. Een baantje dat in het verlengde
ligt van zijn beroep als pr-adviseur en free
lance-redacteur. Logisch dat Domei' soepel
doordringt tot de redacties van de lokaleen
regionale pers. In sommige artikelen legt
hij uit dat het hoog tijd wordt de in Duits-
land wonende Nederlanders op zn minst
stemrecht te geven in gemeenteraden. Een
recht dat Duitsers in Nederland overigens
wel hebben. Maar dit terzijde.

Bekrompen
„Zeker in deze streek, het Bergische Land,
werkt zon pleidooi als een rode lap op de

stier. Het barst hier nog van Duitsers die
uit het verleden niets hebben geleerd. En
dat ook niet willen. Regelmatig wordt er
bijvoorbeeld propagandamateriaal ver-
spreid door aanhangers van de 'zwarte
weduwe' van Rost van Tonningen uit Velp
die in Essen zelfs een postbankrekening
heeft.De mentaliteit is heel bekrompen. En
leent zich dus uitermate goed voor neo-
nazisme

GerLooijen (67) in Mülheim, voorzitter van
de 'Nederlandse Bond in Duitsland' en ko-
ninklijk geridderd en Amerikaans onder-
scheiden voor zijn opstelling in en na de
oorlog, oogt rustig. Maar van binnen kookt
hij over de mishandeling van Dörner, zijn
'goede Duitser. Politiek zijn zn handen
echter gebonden. Ook al is hij de derde ge-
neratie Looijen in Duitsland, toch weet de
gepensioneerd procuratiehouder en ver-

klaard anti-fascist maar al te goed dat hi
als gast mooi zijn mond moet houden.

" Gerd Dörner, na de mishandeling door zijn landgenoten.

Verkiezingen in Baden-Württemberg en Sleeswijk-Holstein

CDU en SPD verdedigen
absolute meerderheid

DOOR HANS HOOGENDIJK

?ERLIJN - Twee miljoen
van de Duitsedeelstaat Sleeswijk-Hol-

stein en negen miljoen Ba-
den-Württembergers mo-
£en zondag bepalen of zij
Verder geregeerd willenworden door een absolutemeerderheid. In het landvan de zuinige Schwaben
(B-W) verdedigt minister-
president Erwin Teufel het
Matste CDU-bastion in de
°ude Bondsrepubliek. In
j?et hoge noorden moet«jörn Engholm proberen
dichtbij het droomresultaat
£an 55 procent in 1988 te
k°men. Toen verdreef de
sociaal-democraat de door

Barschel-schandaal to-
ontredderde CDU naeen heerschappij van tien-tallen jaren naar de opposi-

tlebank.
kaarten zijn beter dan

ai(j van Teufel. Voor beidengeldt echter dat indien de abso-

lute meerderheid niet wordt ge-
haald, de liberalen klaar staan
om voor de ontbrekende zetels
te zorgen. Vooropgesteld natuur-
lijk dat zij over de kiesdrempel
van vijfprocent komen. Voor de
Groenen in Sleeswijk-Holstein,
die vier jaar geleden struikelden
over de kiesdrempel, wordt het
ook nu weer kantje-boord. Hun
partijvrienden in het zuiden hoe-
ven zich geen zorgen te maken.
De rechts-extremistische DVU
en Republikaner van de ex-SS-er
Schonhüber hebben in het noor-
den geen kans, maar in het zui-
den zijn de opiniepeilers daar
niet zo zeker van.

Landsvader
Terwijl de 51-jarige minister-pre-
sident Erwin Teufel van Baden-
Württemberg in de sociaal-
democratische econoom Dieter
Spöri (jaargang 1943) een serieus
te nemen tegenstander heeft, zit
Engholm wat dat betreft op ro-
zen. De buiten Bonn nauwelijks
bekende staatssecretaris van De-
fensie Ottfried Hennig is bepaald
niet de aangewezen .man om de
CDU er bovenop te helpen. Ze-
ker niet nadat eind vorige week
zijn dubieuze rol bij de illegale
tankleverantie aan Turkije aan

het licht is gekomen. De gepro-
grammeerde val over deze af-
faire van defensieminister Ge-
hard Stoltenberg, eens minister-
president van Sleeswijk-Hol-
stein, betekent voor de toch al
weinig florisante kansen van de
christen-democraten een nieuwe
dreun

Björn Engholm is overigens veel
populairder dan zyn SPD. Zijn
grote verkiezingsmanifestaties,
waar de belangstellenden' voor
pop, rock en cultuur ook nog
moeten betalen, zijn keer op
keer uitverkocht. De 'landsva-
der', zoals hy intussen steeds
vaker wordt genoemd, houdt er
een kort verhaal.»Hij rekent stee-
vast beschaafd af met de in zijn
ogen desastreuze politiek van de
regering-Kohl. Per slot van reke-
ning wil Engholm in 1994 kanse-
lierworden. En hij belooft in zijn
eigen deelstaat geen gouden ber-
gen: 'We betalen nog jaarlijks
miljarden rente voor de schul-
denberg die de christen-demo-
craten hier achter hebben gela-
ten. Engholm, door zijn poli-
tieke tegenstander vaak afge-
schilderd als 'everybodies
darling' komt bij alle lagen van
de bevolking goed over. Hij
maakt ook een veel minder ver-
krampte indruk dan bij zijn op-

tredens in Bonn als SPD-voorzit
ter.
De sociaaldemocratische bries
van vier jaar Engholm heeft
Sleeswijk-Holstein vrijwel ver-
lost van het Barschel-trauma. De
illegale trucs waarmee CDU-
minister-president Uwe Bar-
schel aan de macht probeerde te
blijven, maar die uiteindelijk
leidden tot zijn zelfmoord in de
badkuip van een Zwitsers hotel,
waren een harde klap voor de
democratie. De reactie volgde bij
de verkiezingen: SPD 55 pro-
cent, CDU 33.
Engholm pakte zijn kans en
maakte van de Barschel-bonus
een behoorlijk stabiel Engholm-
aandeel. Met een economische
groei van vijf procent staat zijn
deelstaat bijna aan de top. Zoals
het er nu naar uitziet kan hij de
verkiezingsavond vol vertrou-
wen tegemoet zien en zich daar-
na richten op de volgende uitda-
ging: aantreden in 1994 tegen
Helmut Kohl.

Uitverkoop
Die aspiratie heeft Erwin Teufel
niet. Hij wil Baden-Württemberg
voor de CDU behouden. Sinds
20 jaar regeren de christen-
democraten in deze altijd als

voorbeeld voor vlijt en groei ge-
prezen deelstaat. Achtendertig
jaar al is de eerste man van CDU-
huize. Maar nu wordt de voor
Baden-Württemberg bijna onge-
hoorde vraag gesteld of het zou
kunnen gebeuren dat de CDU de
macht na 5 april met een ander
moet delen, jazelfs in de opposi-
tiebanken zou kunnen belanden.
Erwin Teufel, die een jaar gele-
den de over door de industrie
betaalde snoepreisjes gestruikel-
de Lothar Spath opvolgde, heeft
nog geen echt eigen profiel kun-
nen ontwikkelen. Om toch te

'scoren' zet hij zich uit allemacht
af tegen de asielpolitiek van de
SPD, heeft het over de uitver-
koop van de D-mark aan de Eu-
ropese monetaire unie en roemt,
nadrukkelijk in het regionale
dialect, de ijver van zijn streek-
genoten.
Dat doet het wel aardig, maar -
en dat kan ook Teufel niet ont-
kennen: de groei is uit de econo-
mie. En dat telt in Baden-Würt-
temberg. De deelstaat, die als
geen ander afhankelijk is van de
auto-industrie en de toeleveran-
ciers, is qua economische groei

naar de op een na laatste plaats
gezakt. „Op economisch gebied
zijn we nog altijd nummer één",
roept Teufel desondanks tegen
iedereen die het horen wil.
Daar denkt zijn sociaal-democra-
tische tegenstander, de gepro-
moveerde econoom Dieter Spöri,
uiteraard anders over. Onder het
motto 'Macht corrumpeert' trekt
hy ten strijde tegen de tientallen
jaren alleenheerschappij van de
CDU en belooft het 'voorbeeld-
landje' er economisch weer snel
bovenop te zullen brengen. Als
laatste van Willy Brandt's be-
roemde politieke kleinkinderen
Lafontaine, Schröder, Eichel,
Engholm en Scharping, wil hij
het minister-presidentschap in
een deelstaat.
Met behoudende ideeën verpakt
in een optisch moderne campag-
ne trekt hij door het land. Waar
vroeger de socialistische strijdl-
iederen weerklonken, davert nu
de hit van de rockgroep Scor-
pions 'Winds of change' uit de
luidsprekers. Daar leek het enige
tijd inderdaad naar uit te zien.
De opiniepeilingenwezen enkele
maanden geleden dik 40 procent
voor de CDU (min acht) en 39
procent (plus zeven) voor de
SPD. De liberalen, met hun
nieuwe voorman Klaus Kinkel
(minister van Justitie in Bonn)
leken, ook ten koste van de
CDU, uit het dal te kruipen. En
de zeer actieve Groenen hoeven
zich niet te veel zorgen te maken.
Maar in de laatste peilingen
krabbelen de christen-democra-
ten weer overeind en blijft voor
de SPD alles zo ongeveer bij het
oude. De godvrezende, katholie-
ke boerenzoon Teufel lijkt het
toch nogte redden tegen de 'luc-
ky yuppie' Dieter Spöri. De uit-
dager heeft alleen een kans als
het onverwachts toch tot een ca-
tastrofe voor de CDU mocht
komen en zijn partij de sterkste
politieke macht wordt.

" De 'runner-up' van de SPD, Björn Engholm, kan vol ver-
trouwen de verkiezingen van zondag tegemoet zien om zich
vervolgens op te maken voor de strijd in 1994 tegen Kohl
om het bondskanselierschap. Foto: EPA

Verzet
Herman Natkiel in Amstelveen, 76 en in
Friesland beter bekend als de verzetsman
Arie Dijkstra, heeft echter van jongsaf zyn
hart op de tong liggen. Een karaktertrek
waarvoor hij tijdens de oorlog in vier ge-
vangenissen en twee strafkampen is ge-
gooid.

Waarom vooral de joodse, met het verzets-
herdenkingskruis onderscheiden oorlogs-
held Natkiel, wiens bijna gehele familie
omgekomen is in Duitse concentratiekam-
pen, het opneemt voor een Duitser?

„Omdat we niet dezelfde fout mogen ma-
ken als in de jaren dertig. Toen heb ook ik
schamper gereageerd op mishandelingen
in Duitsland door Duitse 'bruinhemden'.

Ach, zon vaart zou het niet lopen met
Hitler. Nu moeten we wel zeer attent zijn,
De manier waarop Dörner is aangepakt, is
geheel in Nazi-styl. Ik vind het schokkend
dat zoiets bij een goede buur en Navo-
bondgenoot kan gebeuren zonder dal
iemand zich publiekelijk schaamt."

Net als de 'Nederlandse Bond in Duitsland
voelt ook het hoofdbestuur van Expogé
zich politiek vry machteloos. „Van asiel,
waarom de begrijpelijk doodsbange Dör
ner in eerste instantie verzocht heeft, kar
geen sprake zijn. Hij kan zich als Duitser
gewoon in Nederland vestigen. Toch ne-
men we deze affaire zeer serieus. Zoals
gezegd, vind ik het geen incident, maai
symptomatisch voor het oplaaiend nco
nazisme."

Spuwen
Nazi's, al dan niet nco, zyn de kwelgeesten
van Dörner. Waarom hij daar zo zeker van
is? „Omdat een van de daders inmiddels
opgepakt is. En een goede bekende is van
de zogeheten 'Stammtisch-Nazi's' uit een
naburig café in de wijk waar ik woon."

Met steun van Looijen en Natkiel hoopt
deze 'goede Duitser' aan de goede kant van
de grens een nieuw leven te beginnen. De
weduwnaar, die verder kind noch kraai
heeft, wil lievervandaag nog weg uit Wup-
pertal. Gisteren was hem nog liever. Want
toen spuwde een 'net' echtpaar vlak voor
zyn voeten.

Afgifte van uitreisvisa na sancties aangescherpt

Nederlanders blijven in Libië
DEN HAAG - De meeste van de
ongeveer 150 in Libië verblijvende
Nederlanders maken weinig aan-
stalte het land met onmiddellijke
ingang te verlaten. Dit ondanks het
gisteren door het ministerie van
buitenlandse zaken herhaalde ad-
vies zo spoedig mogelijk de koffers
te pakken. Een groot aantal Neder-
landers is in dienst van in Libië
werkzame oliemaatschappijen of is
uitgezonden door firma's, actief in
de landbouwsector.
Volgens eerste secretaris F. van
Dorth van de Nederlandse ambas-
sade in Tripoli hebben de Nederlan-
ders vrijwel zonder uitzondering
lakoniek gereageerd op de oproep
van Buitenlandse Zaken om Libië
te verlaten. Dit nadat de Verenigde
Naties Libië de wacht hebben aan-
gezegd om zes verdachten van ter-
roristische activiteiten vóór 15 april
uit te leveren.
Een woordvoerster van het ministe-
rie van buitenlandse zaken noemt

het, gelet op de toegenomen inter-
nationale spanning, evenwel raad-
zaam zo spoedig mogelijk uit Libië
te vertrekken. „Of een dergelijk be-
sluit in elk geval ernstig in overwe-
ging te nemen, indien het verblijf
niet absoluut noodzakelijk is".
Ambassade-secretaris Van Dorth
noemt het massaal negeren van de
oproep van het ministerie niet
vreemd. „De directe verantwoorde-
lijkheid ligt bij de werkgevers en
die vinden het kennelijk nog niet
noodzakelijk hun Nederlands per-
soneel naar elders te laten afreizen.
In die afweging tellen economische
motieven ongetwijfeld zwaar mee".

Veiligheid
De KLM is één van die onderne
mingen die Nederlandse perso
neelsleden in Tripoli heeft gestatio
neerd. Het gaat om enkele KLM
medewerkers. De luchtvaartmaat
schappij ziet vooralsnog geen rede

nen gehoor te geven aan het advies
van Buitenlandse Zaken. „We laten
echter niets aan het toeval over en
staan volledig garantvoor de veilig-
heid van onze werknemers ter
plaatse", aldus de KLM, die elke
donderdag op de Libische hoofd-
stad vliegt. „Gelet op de situatie van
het moment, zien we ook geen en-
kele aanleiding die lijndienst tyde-
lijk te staken".

Volgens eerste secretaris Van Dorth
van de Nederlandse ambassade ver-
loopt de afgifte van uitreisvisa door
de Libische autoriteiten inmiddels
weer redelijk soepel. De laatste da-
gen was sprake van een aanzienlijke
vertraging in het verstrekken van
die specifieke documenten aan bui-
tenlanders. Die werd met name ver-
oorzaakt door een uit voorzorg sterk
toegenomen vraag naar uitreisvisa.
Dat leidde in korte tijd tot 'bureau-
cratische complicaties', zoals Van
Dorth het uitdrukt.

(ADVERTENTIE)

Gaaf!
Prachtig hersteld,
perfect op tijd.
(alle bekende merken)
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De martelgang van een goede Duitser

" Gerd Dörner in betere tijden als afdelingsvoorzitter van de
Nederlandse Bond in Duitsland.

(ADVERTENTIE)

_r ■ ______^^^^^^ /_' _4-_-_-__i____ __É_3__?7____i-^--S__ l___fl_^^'/' _c_

/__*_> mm M._/-_t/____?._#f_VOÉT Homeruspassage 3
_rl_#rl__M^ mw\mW%mwM (winkelcentrum 't Loon), Heerlen

Gerd AdolfDörner door
landgenoten mishandeld

wegens sympathie
voor Nederlanders
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IcfflaUlKrl Liefde op het eerste gezicht is ook bij een auto vaak een zaak van de Twin Cam benzineversies, voorzien van 3-weg geregelde katalysator met lambdasonde,

buitenkant. Maarvoor een definitieve verbintenis is meer nodig. Een zorgvuldig onderzoek variëren van 'n economische 1.4 liter tot een razendsnelle^^____W_?l^
__&(__ i ft - _____*^__

of 't van binnen ook goed zit. Letterlijk. Bij zon afweging zal het u opvallen dat elke Sunny GTi-R met 2.0liter Turbo intercooler die^^^^^J^l^^ J$T 3l

/j|^__l_^_^_s^^B^^^_! . fÉR 1 1 1 Jl '1 1 l_ 1_ 1' J' 1001 J Oogstrelend van vormgeving is de 5-deurs, de gentleman van de familie.
_____S_-S_aJÏ_________i prettig gegroepeerd Onder handbereik. krachtige 1.0 liter die in IV ._ ÜOOr De opt,ma |c combinatie van techntsch talent, duurzaamheid en comfort. U kiest uit

B soepele l.4en 1.6 liter benzinemotoren ofde snelle en stille 2.0 liter diesel.V.a. 29.260,-.

}F Zodra u gaat zitten is er de de ANWB Kampeer en Caravan Kampioen werd uitgeroepen als beste caravan-

vr.jbu.te van de Sunny famii.e .s de viotg.iijnde 3-deurs. Met 'r. zeer compleet wei_aacj van r iante hoofd- en /_■ IÜHè trekker in zn klasse. Of't nu gaat om styling, comfort, verscheidenheid aan
uitrustingsniveau en 'n riante bagageruimte. Leverbaar met 1.4 of 1.6 liter motor, M\

als 2.0 liter GTi-(R) of met een krachtige 2.0 liter (!) diesel. V,a. 24.765,-. _B_________l
beenruimte. De anatomisch vormgegeven fauteuils zijn voorzien van een fraaie 1 |g^ modellen, duurzaamheid, gebruiksgemak, prijs of nj-eigenschap-

polstering en traploos verstelbare rugleuningen. VanafLX beschikt u tevens over een 1 pen, de Sunny wint 't met een straatlengte voorsprong. Ook
________

gedeeld neerklapbare achterbankleuning en is er zelfs sprake van een bestuurders- qua garanties: 3 jaar of 100.000 km algemene garantie en

stoel waarvan de zithoogte aan vóór èn achterzijde traploos regelbaar is, een M 6 jaar carrosseriegarantie. Een nadere kennismaking

unicum in deze klasse. Evenals trouwens de 2.0 liter diesel uitvoering met M met de Sunny van uw keuze bij de dichtstbijzijnde
__!

55 kW (75 pk) en standaard stuurbekrachtiging. De krachtige 16-kleppen J Nissan dealer zal u het overtuigende bewijs leveren!. Jl _Pf_* ______~~^ i|j- --tt—-m-nrwr-_"S,rv-

B* Mm fM^^MÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMmmSÊS fmj
3_!_--__ __T V '1 ' '^_________F::*xf®ilmmmmmwmi*mim*»xto»» jlmi^- _3_MPB^——_ „ . . „ i . __B__B__MH_K:- De Waeon is de grootste klep van de familie èn de Sunny waar ut meest van uzelt in kwijt

De fraaie 4-deurs Sunny is de succesvo e zakenman van defamilie. _s^jhH HS**.***.. mmmMW^ÓMMMMMMr , , ~ ~ , , ,
,■■, . „„ „_,l»c rraaic "» ucui. juiiii).u--JU...5 w :_üWr ? kunt n Riante stationwagon met een makkeliik toegankeli|ke bagageruimte,fcn met

Luxueus en eedistingeerd, voorzien van 490 iter kofferruimte en leverbaar, jdsM Mr " , ' ,- 6 . , . .... , 6. <■■> n r. j i v. .->!_<;Lu-ucusciigcui.uiig_-i-, " ~ . 28 760- jSW WMMmB ________P>___. Ür 't comfort von een limousine. Leverbaar in 1.6 liter benzine of 2.0 liter diesel. V.a. 32.185,-.

BIJ AUTO'S^OREN HÓgfKT MEUBELS KIJKEN
I NISSAN

Prijze 1. BTW, exel. kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Nissan is ook de maker van de Micra, 100 NX, Prairie, Primera, Maxima, 200 SX, 300 ZX, Q-bic, Terrano,King Cab, Patrol, Vanette, Urvan, Cabstar en Trade.
Lichtmetalen velgen op 5-deurs en roofrack op Wagon tegen meerprijs leverbaar.

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 046-371727. Heerlen, Jurgen Autocentrum Heerlen 8.V., Huisbergerstraat 5, tel. 045-723500. Kerkrade, Jurgen Autocentrum B.V.
Langheckweg36 tel 045-462353. Maasbracht,Auto VanLaar B.V, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndréFeyts B.V, Duitse Poort 15, tel. 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrij
Geelen BV Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14, tel. 046-512814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen B.V, Burg. Wolfsstraat 6, tel. 04408-1201.

DRAAC EEN STEENTJEB
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van *Kinderdorpen zal in JoaoP«* .
de bestaande kleuter- en W
school uitbreiden.
In de toekomst is de school"bestemd voor de kinderen ui'
sloppenwijken in de buurt'
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verander..
de leefsituatie van dezekind'
tebrengen is veel geld nodig-'
comité Heerlen van SOS-Kit*
dorpen vraagt daarom uwh-

DOOR f20.00 OVER tf
MAKEN, KOOPT Ü .

SYMBOLISCHEEN STÖ l
VOOR DE SCHOOL-

_l_ü_d^^_D
Ukur.t ditbedragovermakenr»
Rabobank Heerlen,
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kin*
dorpen,schoolactie(girorekefd ,

Rabobank: 10.30.856). InlicW J'
gen: Mevr. I. Philips-Leufl"1 S
Comité.Heerlen SOS-Kin1" g
dorpen. Tel.: 045-412736. ,

t
{.

m
ONDERWIJS^
GEEFTWERK

VOOR MEERINFORMATIE \
O

terre des hommes
TEL. 070-363 79 40

~ Doe ookmee.'

'. G1R0646900| A

Vobis pakt weer uit
Vobis .evert complete computersystemen, inclusief een royale harddisk, kleurenmonitor en een
compleet softwarepakket. En dat allemaal voor messcherpe prijzen. Dus doe wat duizenden
computergebruikers reeds voor u deden: kom langs in een van onze winkels en overtuig u van

deze geweldige computeraanbiedingen.

__PfWTTTffP^^ SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" + Hp Qesyet Qo | or
WmÊÈMMMMmmmmmmMmmm poorten, 1 x parallel(printer), 1 x game- e n seriële poort (RS 232)

I 1 ■ port /14" VGA kleurenmonitor / ingebouwdesheetfeeder
l i / gratis softwarepakket / ook voor zwart afdrukken

'~= u o 4 ______ 1"9'"*■ ■■■ ■■■ ■■ _____________________________if ~- " awW I _kfl .hfl_____2 CL. -« l*»Wj Highscreen MP 24
mmmLmmm^ '""^ t-~*--

_-_-_-_________-_ /24 naalds printer / 240 cps
mmummmmmmmmmm ______s___a___Ki «■ _Vi7f!_PTT!rïïTïïTf?lTlTÏÏ__l / 9fonts /44 Kb buffer <_ . nC____E_2__l[ liiri.ii'iWili'i.Whffil 649,-

-affBBL, i "} I Highscreen
#

____________ II Gratis software! Inkjet printer IPI6O
_£ A-a m Het softwarepakket dat gratis bij elke /HP DeskJetplus compatible

■ M computer wordt geleverd bestaat uit; / 8 Kb buffer / 300 dpi / 6fonts
/.KT"-! ~ ____*\ MS-DOS 5.0 of DR-DOS 6.0, MS /160 tekens/sec.

/ J Windows. Powerbaslc,
H_B_B_M_M_«_«_«__________-_^^^^^^^^^^^^" PCTOOJS7.I. ... , „ _____
I —J Highscreen CD-ROM

r «—)___a_. _____p-________________«___________________i opslagcapaciteit 600Mb / ideaal
__^ ’ j_*yU _rSf/ _7P_rT_T_flW___!7ujlE_| als naslaQwerk voor b'iv- encyclo-
__y___fj____^__^^___i%____i_______' pec)je

KOMPmKT38BDX25MHz .tUco-5p.,,, / a=„s,u,-
-✓2 Mb RAM /80 Mb harddisk ✓16 bit T^W^". I H T_ i^_T_A tin 9 voor stereo-installatie en
SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" en \-H \-\\ \<\ \\Jf\ hoofdtelefoon
3,5" (1.2 Mb en 1.4 Mb) ✓ parallelle A V-* A_j __J.X\___AL _-_~X pc:

' mlhoril-Uve n.wsl.ll.r. on europ- s pc m-r-ct- / lo7on wan npnPVPn<; pn nmnram-Z^ZTS::^' Vobls,wlthl99lsa lesof4B9mECU lsal- «WïïrSS..KSdKw ..P ~ JtofiQ,;o;itor
most .ertainly nowEurope's largest... (met audiokaart) / software: utili-

(2B/3) / gratis softwarepakket s ties, spellen en programma's
mm mm Mm

____ ___r^_____-__ÏBÜ-_TYMr_______- (57M°) ,-___.3-099 ■ __-*«t__2J#___ '"__^^ri^'^A_l_^É_ff^^__________i Th* RKMt auccessful: Vobis, of Aachen, Germany,a dealerthat began
aaaemblingitaown PCa in 1988. Laat year. it aold 270.000machines. —gi-bb-ng 15% ofthe Ge-man marketand paaamg IBM

Wpo**^ Die deutschen TOP 20W^^ Anbieter von Intel-PCs 1991: m

mmmm—-mmm-mmmmrmmmmmmmwwm^m.mmmmm 1. VOBIS 15,3% \awW^%XmSI __5^HE__________a_________________i pr yJI%\
0p alle apparatuur geldt een garantieperiodevan 1 jaar. I 1 * m9^ mmm^ m* mm^

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt Alle voorgaande aanbiedingen zijn hiermee vervallen f^)£ROCOM PUTERS
■ Amsterdam Centuurbaan 133/135 (Ferd. Bolstraat) Tel. 020 - 6716992 ■Eindhoven Emmasingel 35 Tel. 040 - 432600 liii______________________U_

■ Groningen Herestraat 95 Tel. 050 -140999 ■ Haarlem Gedepte Oude Gracht 82 (Grote Houtstraat) Tel 023 - 326017 ■ HOOFDKANTOOR:
■ Heerlen Stationstraat 18 Telefoon 045-718873 ■ Hilversum Groest 86, Bus 100(Hilvertshof) Tel. 035-236426 Postbus 9104,1180 MC Amstelveen. |
■Leiden Haarlemmerstraat 239 (parkeergar. Driessen) Tel. 071 -122164 ■Rotterdam Rodezand 17Tel. 010 - 4331604 Fax 020 - 6472761 é

I Is uw Communicatie
j gebaseerd op
I Horen, Zien en Zwijgen?

1,
Commercieel gezienbent u natuurlijk Effect en Impact d
alleen maar gebaat bij Horen, Zien en Daarom ook zijn audio-visuals een
Krijgen! steeds belangrijker onderdeel geworden van n
Uw marktbewerking immers is gericht de marketing-mix.
op respons. Dat is niet verwonderlijk. c

Geen andere presentatievorm heeft zoveel <:

De jaren negentig liggen voor ons, impact, sorteert zoveel effect en biedt zoveel ,
een tijd waarin het aanbod de vraagveelal verschillende toepassingsmogelijkheden,
overtreft. Niet alleen nationaal maarook AVS maakt maatgesneden audio-
internationaal moet er stevig aan de weg visuals en pretendeert daarmee zorgen weg te i
worden getimmerd om de concurrentie voor halen bij ondernemers die alles op alles
te blijven en kwalitatief en onderscheidend te moeten zetten om hun positie in de markt te i
opereren in een steedsveranderende markt. behouden of te verstevigen, vooral in de jaren

Een audio-visual is een perfect middel negentig,
om dat doel te bereiken. deze jaren dus!
AVS weet dat en is gespecialiseerd in
resultaatgerichte dia-presentaties, krachtige Gratis en vrijblijvend
produktfilms, indringende commercials en Bel even, of vraag onze uitgebreide
onderscheidende videoprogramma's. brochure. Wij nemen dan graag vrijblijvend

kontakt met u op en laten u kennis maken
met het verschil tussen 'Horen, Zien en
Zwijgen' en 'Horen, Zien en Krijgen.

■

Audio l,v'''_______^^________ij(__^__^
Mauritslaan ifl -Geleen _f) B_----i__-

Postbus62 -6160A8 Geleen f
Telefoon 046-787700 a/ i " y In

Fax 046-750196 .gfUCIIO VlSUcll OC_"VICCS (AVS behoort tot de ADB-Groep).

'
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Bonden gaan gewoon door met voorbereiding stakingen

Overleg NS-cao hervat
Van onze redactie economie, RECHT - De Nederlandse Spoorwegen en de vakbondenervatten vandaag de onderhandelingen over de cao voor hetspoorwegpersoneel (27.000 werknemers). De NS-directie heeftgisteren een uitnodiging verstuurd om vandaag om twee uureer om de tafel te gaan zitten. De vervoersbonden van FNV

fiCNV en de FSV zijn hiertoe bereid, maar handhaven hun
en gaan door met de voorbereidingen van stakin-.en.

hun uitnodiging handhaaft NS"n voorstel om flexibele werktij-
str? m te voeren Di J de dienst Infra-j-j^ctuur (technisch onderhoud).. spoorwegen willen verder pra-n op basis van zowel hun eigenorstellen als die van de bonden.

Ns .onden stellen op hun beurt dat
'nt u exPeriment bij Infra moet
„ ekken. „Anders zijn we snel uit-praat", aldus voorzitter J. Krusean de FSV.

Donden voor spoorwegpersoneel. Paalden gistermiddag hun strate-
v

e v°or het overleg met de directien de NS. Grote vraag is volgens
ir s'Uurder J. van derKamp van de
int °ersbond CNV of "de NS de
j^entie hebben tot een oplossing temen of dat er slechts sprake is1111 juristerij."
an der Kamp bedoelt daarmee dat

de NS zou kunnen zoeken naar een
mogelijkheid eventuele stakingen
door de rechter te laten verbieden.
Dat kan als de spoorwegen kunnen
aantonen dat de bonden niet bereid
zijn te praten.
Uitgangspunt voor het overleg is
volgens NS-woordvoerder P. van
der Linden dat er een voor beide
partijen aanvaardbaar akkoord
komt. De dreiging met stakingen,
zoals geuit door de bonden, vindt
de NS prematuur. „Mochten de
bonden werkelijk tot een staking
oproepen, dan behouden wij ons
het recht voor maatregelen te tref-
fen", aldus de NS.

Gisteren liet de hoofddirectie het
hoger- en middenkader van het be-
drijf schriftelijk weten dat een
loonsverhoging van meer dan 4 pro-
cent uit den boze is, zolang de bon-
den niet bereid zijn de flexibele
werkroosters bij de dienst Infra-
structuur goed te keuren.

Cao-overleg'baksteen' opgeschort
ARNHEM - De onderhandelin-gen over een nieuwe cao in de
"aksteenindustrie zijn voor drie

opgeschort. Bonden en
Werkgeversorganisatie KNB wil-
len die tijd gebruiken om een
f^euwe studie te doen over dehoogte van de vut-premie. Vol-
Sens de uitvoerende organisaties

die premie de komende jarennamelijk nog verder stijgen.
'j het begin van de onderhan-elingen, vorige maand, werd
°g uitgegaan van een vut-pre-

jlll© van 4,5 procent van de totale
°°nsom. Tijdens de besprekin-gen kwam het Gemeenschappe-
s*■ Administratiekantoor (GAK)n Amsterdam, dat de uitvoering,an de vut regelt, met een nieuwedrag van zeven procent. Vlak
°°r een derde gesprek, dat deze

■ <_/

week werd gehouden, steeg dat
percentage op grond van nieuwe
berekeningen naar acht procent.
„Dat bemoeilijkt de onderhande-
lingspositie aanmerkelijk", aldus
bestuurder M. Deterd van de In-
dustriebond FNV. „Je weet niet
welke eisen je kunt stellen. Dat
moeten we de komende weken
eerst goed op een rijtje zetten."
De vut-leeftijd voor de 1.900
werknemers in de baksteenin-
dustrie ligt nu op zestig jaar. De
bond wil die leeftijd handhaven.
De Koninklijke Nederlandse
Bond van Baksteenbedrijven
(KNB) is het daarmee eens. Wel
willen de werkgevers de vut-uit-
kering verlagen naar zeventig
procent van het laatstverdiende
loon. Dat is nu nog tachtig pro-
cent.

beurs

Sentimenten
,ffe TERDAM - De Amsterdamse
.Oen enbeurs heeft zich gisteren
Siw geweerd tegen de negatieve
Ki 0 lrnenten op de beurzen van To-
-I.^. en Londen. De meeste aande-
,e 1 °ersen openden lager, maar in
lie_,5>0P van de dag werden de ver-,jtl(.n grotendeels weggewerkt. Uit-
tip e -k sloot de koersindex alge-
*«-_."", °'1 Punt laêer °P 203,80,
t>Um de EOE-index slechts 0,67
,a.j toegaf op 302,62. In Tokio

c.e tl,c*e de Nikkei-index bijna 4 pro-
-i i Q o0t het laagste peil sinds janua-
.n?a -Dat de Bank of Tokio de
.^- e met 0,75 procent verlaagde tot
4 L^^cent, kwam volgens Japan-
ttwj^delaren als mosterd na de
i^i HJd. Londen was eveneens in
Uw. ür- Winst voor Labour volgens
by e opiniepeilingen deed Britse
integers schrikken. De FTSE-
de j:* voor honderd aandelen open-
v .erj 23 Procent lager, maar hal-
den e dit verlies in de loop van de

_H wachtten handela-
l-_t openingskoersen gisteren
t_rs^P anning af. De voorspelde ko-
s-rr, kin8 bleef echter uit- De
0,7 opende nog wel
Va<- h

nt 'aSer> maar aan het eind
li&s e dagrestte een minimaal ver-

,et var» 0,2 punt. De handel was
trijj; een totale omvang van f 1,3
_H„ Jd middelmatig. In obligaties
f sji 816 miljoen om, in aandelen
f.l J? miljoen. De koersdalers wa-
s .ge een aantai van 120 tegen 45
*. rj

rS 'n de meer<ierheid.
.ir, e internationals was de stem-<_ _1 Vei"deeld. Procentueel gezien

Srti °tste stiJëer was Philips, die
. e Cent °Pveerde' terwijl KLM

f35 s«n overeenkomstig verlies op
". ï'J~ de ondergrens bepaalde. Op
-ge°kale markt meldde Randstad

"-H 0
et slot van de handel plan-s _ie £? °-e Europese uitzendorgani-

ee kX in te hjven. De acquisitie,
V°lrjt el in contanten zal worden
°>_.a,fn' Uet de koers voorshands
<_^ngeroerd op f 46,30.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,20 45_>0
ABNAmroA.mF. 79,20 79,10
ABNAmroObl.Gr.f. 176,70 176,70
AEGON 128,50 127,50
Ahold 85,50 85,40
Akzo 151,40 150,40
Alrenta 194,60 194,50
Amevcert 55,00 54,90
Bols eert. 46,80 46,50
Buhrm.Tet. e. 45,70 46,10
CSM eert. 96,20 95,50
DAF 21,30 21,20
Dordtsche Petr. 131,60 132,40
DSM 107,00 106.90
Elseviercert. 112,30 111,00
Fokker eert. 33,60 33,70
Gist-Broc.cert. 35,60 35,30 e
Heineken 188,60 188,00
Hoogovens nrc 50,60 50,60
HunterDouglas 69,00 69,00
Irt.Müller 60,80 60,80
Int.Ned.Gr. c. 52,20 52,20
KLM 35,90 35,50
Kon.Ned.Papier 43,50 43,50
Kon. Olie 141,20 141,70
Nedlloyd 59,60 58,80
Océ-v.d.Gr. 79,20 79,50 f
Pakhoed eert. 45,80 45,70
Philips 36,40 36,80
Polygram 45,80 45,90
Robeco 97,70 97,00
Rodamco 50,80 51,00
Rolinco 96,00 94,90
Rorento 71,40 71,40
StorkVMF 44,00 44,10
Umlevercert. 181,90 181,60
Ver.BezitVNU 81,60 82,00
VOC nrc 43,00 42,70
Wessanencert. 91,50 91,80
Wolters-Kluwer 71,00 71,00

Avondkoersen Amsterdam
AEGON 127,60-127,90(127,50)
Akzo 150,50(150,40)
Kon.Oüe 141,70-142,80(141,70)
Unilever 181,60-182,00(181,60)
Binnenl. aandelen .
Aalberts Ind 58,00 58 00
ABNAmroHld.prf. 6,11 6,12
ABNAmroHld.div. 43,70 43^0
ACF-Holdingc. 31,40 31,40
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 129,50 129,50
Asd Options Tr. 11,90 11,50
Asd.Rubber 3,80e 3,90
Art. Verff. 426.00
Atag Hold. eert 123,00 123,50
Athlon Groep 50,50 50,50
AthlonGroep nrc 47,50 47,50
Autlnd.R'dam 88,00 88,00
BAM Groep 89,00 88,70
Batenburg 138,00 137,50
Beers 125,00 125,00
Begemann Groep 117,00 119,00
Belindo 299,00 298.00

Berkei's Patent 1,13f 1,10
BlydensL-Will. 39,80 39,90
Boer De, Kon. 240,00 240,00
Boer De Winkelb. 70,50 70,00
BorsumyWehry 65,50 64,00
Boskalis Westm. 25,90 25,90
Boskalis pref. 27,50 26,90
Braat Beheer 34,20 34,20
Breevast 10,30 10,30
Burgman-Heybroek 2480,00f 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delft eert 1160,00 1157,00
Cindu Intern. 161,00 161,00
Claimindo 290,00 291,00
Content Beheer 23,70 23,50
CreditLBN 29,00 28,00
Crownv.G.eert. 115,00 a 113,50
CSM 96,50 95,50
DAFcert. . 17,70 17,50
Delft Instrum 26,70 26,30
Desseaux 41,40 41,10
Dorp-Groep 44,70 45,00
Draka Holding 24,00 23,90
Econosto 29,80 29,60
EMBA 214,00 213,00
Eriks Holding 80,50 79,80
Flexovit Int. 55,00 b 56.00
Frans Maas eert. 83,30 82,90
Gamma Holding 104,00 104,00
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,10 34,00
Geveke 39,20 38,50
Gevekediv'92 37,20 37,20
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit , 39,00 39,00
Grolsch 202,50 202,50
GTI-Holding 225,50 225,50
Hagemeyer 146,50 145,60
idemdiv'9l 142,80 142,80
HALTrustB 14,70 14,80
HALTrustUnit 14,60 14,60
HBG 213,50 213,00
HCSTechnology 0,95 0,85
Heineken Hold. 171,50 172,50
Hoek'sMach. 258,30 258,00
Holl.SeaS. 0,45 0,44
Holl.Kloos 450,00 450,00
HoopEff.bank 7,60 7,40
HunterD.pref 2,70
IHCCaland 59,00 58,90
Kas-Assoeiatie 34,80 34,80
Kempen & Co 9,40e 9,40
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
KondorWessels 33,00 33,00
KBB 77,40 76,40
KNP div. , 41,00 41,00
Kon. Sphinx 56,00 55,50
Koppelpoort 398,00 a 380,00a
Krasnapolsky 252,00 251,00
Landré & Gl. 48,40 48,00
Macintosh 41,70 41,60
Maxwell Petr. 115,20 115,20
MoearaEnim 1169.00 1169,00
MEnim 08-cert. 15450,00 15300,00
Moolen Holding 43,50 44,00
Mulder Boskoop 55,00 55,00
Multihouse 5,10 5,10f
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,80 56,00

NIB 615,00 613,00
NBMAmstelland 9,20 " 9,10
NEDAP 347,00 347,00
NKF Holding 202,00 202,00
Ned.Part.Mu 56,60 56,50
Ned.Sprmgst. 7200,00
Norit 21,50 21,00
NutriciaGB 152.00 149,50
NutriciaVß 161,50 159,00
Nutricia VB div92 168,00
Ngv.TenCate 108,20 106,80
OcévdGr.div92 77,80 78,10
OmniumEurope 7,60
Orco Bank eert. 70,20 70,20
OTRA 337,00 339,50
Palthe 63.00 63,00
Philips div.'92 36,20 36,50
PirelliTyre 22,50 22,60
Polynorm 159,00 158,00
Porcel.Fles " 135,00 135,00
Randstad 4630 46,30
Ravast 25,50 25,50
Reesink 7430 74,40
Samas Groep. 37,80 37,50
Sarakreek 14,10 e 14,10
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 49.10 49,00
Smit Intern. 4330 43,00
St.Bankiers c. 15,10 15,20
StadRotterdam c 42,20 41,60
Telegraaf De 87,80 87,00
Textielgr.Twente 92,10 92,00b
Tulip Computers 24,40 24,30
Tw.Kabel Holding 126.00 125.30
Übbink 68.50 a 66,00
Union 74.70 74,10
Un.Dutch Group 3,20 3,10
VereenigdeGlas 523,50 523,50
Vertocert. 33,70 33,00
VolkerStevin 66,00 66,00
Volmac 28,50 28,60
Vredestein 15,00 14,90
VRG-Groep 48,20 48,00
Wegener 62,00 62,30
WestlnvestF. 17,50 16,00a
Westlnv.F.wb ' 114,50' 114,50
WoltersKluwer 275,00 274,00
Wyers 30,80 30,70
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 81,00 80,00
ABN Amro Amer.F. 69,00 68,50
ABN AmroEur. F. 72,50 72,50
ABN AmroFarEF. 50,70 50,00
ABN AmroLiq.Gf. 162,90 162,90
ABN Amro Neth.F. 87,00 87,20
Aegon Aandelenf. 35,00 34,40
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABN Beleg.fonds 62,90 63,00
Albefo ' 48,40 48,40
AldollarßFS 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00Alliance Fund 10,30 10,30
Amba 11,80 11,80
Amro NorthAm.F 69,00 68,90
Amvabel 8330 83^40AsianTigersF. 64,20 64,50
AsianSelect. F. 60,00 59,40
Austro Hung. F. 4,60 430

BemcoRentSel. 55,60 55,80
Bever Belegg. 2,90 290
CLNObI.Div.F. 110,60 110,60
CLN Obl.Waardef. 114,40 114,30
Delta Lloyd Inv. 29,20 29,50
DPAmericaGr.F. 35,70 3530Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 129,00 126,40EMFRentefonds 6930 69 20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 51,00 51,00
Esmeralda part. 33,80 33,60
Eur.Ass. Trust 6,70 6,70
EMS GrowthFund 104,60 104,50
EMS IncomeFund 106,30 106,00EMS Offsh. Fund 103,80 103,50
EOE Dutch SUF 318,00 d 320,00
Euro Growth Fund 49,80 49,10
Euro SpainFund 7,70
FarEastSeLF. 55,00 54,70
GimGlobal 53,40 53,20
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,10 7330Holl. Eur. Fund 48,50 47,50
Holl.Obl.Fonds 124,50 124,50
Holl. Pac. Fund 95,00 92,50
Holl. Sel.Fonds 83,80 8330
Innovest 65,20 65,00
Interbonds 510,00 508.00
Intereffekt 500 29,60 2930
Intereffekt wt 77,50 70,00
Investa part. 72,80 72,50
ISHimal.FundJ 9,30 9,30
Jade Fonds 147,00 144,50
JapanFund 16,60 16,00e
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.RatYen 6500.00
Korea, Pac.Trs 9,20 9,10
Mal CapitalF.s 8,05 8,05
MeesObl.Div.F. 117,10 117,10
MexicoIncomeF. 22,00 22,00
MX Int.Ventures 10,40
Mondibel 77,10 77,10
Nat.Res.Fund 1150,00 1150,00
NedufoA 110,80 110,80
Nedufoß 117,00 117,00
NMBDutch Fund 45,80 45,50
NMBGeldmarktF. 54,64 54,65
NMBGlobal Fund 45,40 4530
NMBObUg.F. 36.40 36,40
NMBSpaard.F. 102,90 102,92
NMBRentegr. F. 118,00 118,10
NMBVast Goed F. 38,10 38,10
New Asia Fund 5,50 5,40
NomuraWarr.F. 0,53 0,50
Obam, Belegg. 252,00 251,50
OAMFRentefonds 11,55 11,55
OrangeFund 21,80 21,80
Pac.Dimensions 90,50 90,50
Pac.Prop.Sec.F. 29,60 29,60
PiersonRente 113,50 113,40
PostbAand.f. 5030 5030Postb.Beleggf.' 5630 5630
Postb.Verm.gr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rertalent Bel. 151,10 151,10
RentotaalNV 35,50 35,50
RGAmericaF. 106,00 106,00
RGDivirentF. 49,20 49,20

RG Europe F. 97,70 97,70
RGFlorerte 114,00 114,00
RGPacificF. 93,40 91,30
RG SP Groen 54,30 5430
RG SP Blauw 50,90 50,90
RG SP Geel 47,70 47,60
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum p 80,40
Schrod.lnt.Pr.F 28,90 28,90
SciTechJ 13,50 13,50
SuezLiq.Grf. 181,80 181,80
Technology Fund 19.20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 186,00 181,00
Trans Eur.Fund 82,80 81,70
Transpac.F.Yen 272,00 267,00
Uni-Invest 17,80 18,00
Unicolnv.Fund 77,50 77,50
UnifundsDM 31,60 31,60
Vaste Waard.Ned 65,00 65,10
Vast Ned 112,60 112.60
VIBNV 59,30 59,80
VSB Mix Fund 52,70 52,70
VSB Rente Fonds 110,00 110,00
WBO Intern. 67,50 67,00
WereldhaveNV 111,00 112,00
Yen ValueFund 7630 74,30
ZOMFIondaF.S 35,50 35,00
Parallelmarkt
Alanheri 29,60 29 50
ABF 111,70 in,7oBerghuizer Papier 43,70 43,30
Besouw Van eert. 53,30 52,80Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 98,70 98,80
Comm.Obl.F.2 98.80 9880Comm.Obl.F.3 98,80 9830De Drie Electr. 14,70 14,70
Delta Ll.Dollarf. 65 60 6570
Delta Lloyd ECU 63,80 64,00
Delta Lloyd Mix 61,10 61,10
Delta LloydRent 59,00 59,00
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 84,50 84,00
DOCdata 6,00 6,00
Dutch TakeOv.T. 45,90 4530
Ehco-KLM Kleding 4030 39,60
E&LBelegg.l 70,70 70,70
EiLßelegg.2 74,70 74,60
E_LBelegg.3 106,40 106,40
E&LBelegg.4 77,50 7730
E&LKap.RenteF. 105,20 105,20
FreeRecord Shop 32,50 32,50
GaiaHedgel 103,00
Geld.Papierc. 72,00 71,80
German City Est 42,00 40,50a
Gouda Vuurvast 76,50 75,50 a
Groenendijk 45,80 45,80
Grontmó 54.00 54,10
HCA Holding 46,50 46,50
HeivoetHolding 38,80 38,80
Hes Beheer 45,60 47.00
Homburg eert. 0,90 e 0,90e
Irter/ViewEur. 3,80 3,80
Kühne+HeiU 46,00 45,50
LClComput.Gr. 4,70 4,60
Melle.vannrc 43,50 43,10
Nedcon Groep 52,00 52,10
Nedschroef 82.50 81,00

Neways Elec. 6,70 6,70
NewEur.HtlsDM 18,50 a 18,50a
NewtronHold. 1,80 1.80Pan Pac. Winkel 10,80 10,40
PieMedical 5,90 5,80
SimacTechniek 13,40 12,70
ShgroBeheer 55,20 55,20
SuezGrFund 52,80 52,70
VHSOnr. Goed 1,40 1,40
Vilenzo Int. 39,20 38,70
Welna 286,20 285,50
Wall Street

31/03 01/04
alliedsignal 50% 50
amer.brands 43% 45
amer.teltel 40% 40%
amococorp 42% 42%
asarco mc. 27% 27
bethl. steel 14% 14%.
boeingco 43% 45'M
can.pacific 13% 13%
chevron 64 63%
chiquita 29% 29%
chrysler 17% 17%
citicorp 16_ 16
cons.edison 27 26%
digitequipm. 53% 52%
dupont nemour. 47% 47V<
eastman kodak 40% 41%
exxon corp 54% 55%
ford motor 38% 39%
gen. electric 75% 76%
gen. motors 3«% 37V»
goodyear . 65% 66%
hewlettpack. 80% 80'/a
intbus.mach. 83% 82%
mltel.tel. 65% 65%
kim airlines 19% 19%
mcdonnell 59% 60%
merckco. 147% 149%
mobiloü 59% 59%
penn central 23'M 22%
Philips 19% 19%
primerica 40% 39%
royal dutch 76% 76%
sears roebuck 44% 46
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 57% 58
united techn. 52 52'M'
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 30% 30

Advieskoersen
amerik.dollar 1,795 1,915
austr.dollar 1.36 1,48
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,500 1,620
deense kroon (100) 27.50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
finse mark (100) 39,75 4235
fransefrank (100) 31.55 3430
grieksedr.OOO) 0.85 1,05
iersepond 2,85 3,10
i_l.lire (10.000) 1330 15,50
jap.yen(10.000) 134,00 140,00
joeg.din..m 100 - -

noorsekroondOOl 27,15 2930
oostschiU.(loo) 15,75 1635
portescudoüOO) 1,19 137
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turkse pond(100) 0,0255 0,0375
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 120,50 125,00
Wisselmarkt
amenkxlollar 1,84765-1.85015
anüU.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) 28385-29,035
duitsemark(100) 112,5900-112,6400
engelse pond 33150-33200
franse frank (100) 33,185-33335
gneksedr.(lOO) 0,9200-1.0200
hongk.dollar(lOO) 23,8250-24,0750
ïersepond 2,9935-3,0035
itaLlire (10.000) 14,895-14,945
jap.yen(10.000) 138,965-139,065
nwzeel.dol_r(lOO) 1,0073-1,0173
noorse kroon (100) 28.650-28,700
oostenr.sch.Uool 153960-16,0060
port escudos (100) 13860-13260
spaanse pes. (100) 1.7760-1,7860
surin.gulden 1,0150-1,0550
zweedsekr. (100) 31.00031,050
zwits.frank(lOO) 123,400-123,450
e.e.u. 23985-2,3035

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9_3=loo)
algemeen 203,90 203,80
idexcl.kon.ohe 202,10 201,70
internationals 202,60 203,10
lokale ondernem. 207,10 206,50
id financieel 14630 145,80
id niet-financ. 266,00 26530
CBS-herbeleggingsindex (1983 .00

' algemeen 290,30 29030
idexcl.kon.oUe 271,80 271,40
internationals 300,70 301,40
lokaleondernem. 278,10 27730
idfinancieel 215,40 214,90
id niet-financ. 337,90 336,90

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 124,70 124,50
internation 138,50 138,60
lokaal 122,10 121,90fin.üistell 128,20 12730niet-financ 121,00 120,70
industrie 130,40 13030transp/opsl 132.70 131,60

Goud en zilver

► _
Dow Jones

Industrie
324934
+13.87

OPTIEBEUBS
serie omzet v.k. s.k

abn amro cjul 45.00 205 1,50 130
aegn c apr 130.00 212 1,10 030
aegn pjul 135,00 210 11,00 a 12.00
ah capr 85,00 421 1,80 130
daf papr 25,00 252 3,60 3,80a
coc c apr 300,00 824 5,00 430
coc capr 305,00 544 2.10 1,70
coc capr 310,00 187 0,80 0,60
coc cmei 300,00 803 4.90 4,60
coc c mei 305,00 217 230 2,60
coc papr 295,00 254 0,60 030
coc papr 300,00 2652 1,40 1,90
coc papr 305.00 948 3,40 4,00
coc papr 310,00 188 7,00 830'
coc pmei 290,00 205 130 1,50'
coc pmei 300,00 674 4,60 5.10
coc pjul 290,00 309 2,80 2,90
coc pnov 285,00 149 3,60 3,60
fokker c apr 3230 158 1,80 1,70
fokker cjul 35,00 417 230 2,00
hoog capr 47,50 185 3,70 3,58
ing capr 50,00 163 2,50 230
ing pokt 50,00 308 130 a 1.60
ing pj94 47,80 263 2,00 230
kim c okt 4230 140 130 a 1,00
kim papr 40,00 280 4,10 4,8_
kim pjul 35,00 151 130 1,40
kim pjul 42,50 228 7.00 a 7,10
phil c apr 3230 200 3,90 4,20b
prul capr 35,00 382 1,60 2,00
phil capr 3730 631 0,30 030
phil cjul 35,00 235 2,60 3.10
phil cjul 3730 631 130 1,50
phil c okt 25,00 2500 12,70 a 1230
phü c093 30,00 2647 930 ■ 9,50
phil c 094 45,00 202 3,00 3,00
phil c095 20,00 2224 1830 18,70
phil c096 35,00 1935 930 930
phil p093 30.00 215 1,00 1,00
phil p 096 35,00 176 330 330'oüe capr 140.00 226 3,10 a 330
ohe capr 145.00 165 0,70 0,70
olie papr 140.00 824 0,90 0,90a
tops c apr 580,00 303 3,80 330 ,
tops c mei 580,00 192 5,00 5,00
tops papr 570,00 148 2.00 1,60
umi capr 175,00 200 8,00 7,60
umi papr 180,00 180 1,00 1,40
vnu c mei 85,00 202 1,40 a 0.70
wes c apr 90,00 227 1,90 2,10

a laten g= bieden ._■__
b bieden h = laten+ ei-di¥
c ei-claim k gedaan-h
d ei-dmidend l gedaan - 9
e gedaan - bieden »k slotkoers vonge dat)
f = gedaan . laten sk - slotkoers gisteren

economie

Wet in de maak
tegen snelle bv's

DEN HAAG - Steeds meer be-
drijven worden opgericht via de
Delaware-route', een voordelige
en snelle manier om een beslo-
ten vennootschap (bv) in het le-
ven te roepen. Deze bvs zijn
minder goed te controleren door
de overheid, ondermeer omdat
ZÜ niet verplicht zijn cijfers te
publiceren. Zij bieden wel nage-noeg dezelfde mogelijkheden als
een bv die volgens Nederlands
recht is opgericht. Justitie is be-
zig met een wetsvoorstel om de
Delaware-constructie uit te ban-
nen.
Voor de oprichting.van een Ne-derlandse bv is een startkapitaal
van minimaal 40.000 gulden ver-
Plicht. Bovendien moet de op-
richter een 'verklaring van geen
bezwaar' aan het ministerie vanJustitie vragen. Dit is meestal

een formaliteit, die als gevolg
van onder andere een anteceden-
tenonderzoek wel enige tijd kost,
maar die voor lieden met een
twijfelachtige achtergrond een
beletsel kan zijn.

Een Delaware-corporation kan
binnen 24 uur van de grond ko-
men, zo meldt het blad Onderne-
mersvisie van het Koninklijk
Nederland Ondernemers Ver-
bond. De kosten zijn relatief
laag: ongeveer 5.000 gulden.

Volgens het blad houdt de
'Stichting Bedrijfsbehoud voor
veilig en beschermd onderne-
men' in Apeldoorn zich bezig-
met de bemiddeling in Dela-
ware-bv's voor klanten. De afge-
lopen vier jaar leverde dit jaar-
lijks ongeveer 150 goedkope,
snelle bvs op. Dit jaarzouden er
zon 400 van de grond komen.

Het D66-kamerlid G. Ybema laat
zich in het KNOV-blad ongerust
uit over de verwachte groei van

het aantal Delaware-bv's. Hij
vreest dat vooral malafide prak-
tijken in dit soort bvs worden
ondergebracht. Ybema is van
plan opkorte termijn aan het ka-
binet opheldering vragen.

De Kamers van Koophandel en
de Notariële Broederschap zijn
geen fan van de Delaware-bv's.
Eén van de Kamers heeft zelfs
bij de kantonrechter de inschrij-
ving van zon bv aanhangig ge-
maakt. De Broederschap zegt
notarissen die meewerken aan
de oprichting ervan binnen ei-
gen kring te zullen aanpakken.

Het ministerie van Justitie
maakt zich niet zoveel zorgen
over de Delaware-bv's, maar is
wel van plan de oprichting via
een wetswijziging volgend jaar
tegen te gaan.

Loonstijging in cao's gemiddeld vier procent
DEN HAAG - De gemiddelde
loonstijging die in 47 grotere
cao's is afgesproken, komt voor
dit jaar uit op gemiddeld 4,03
procent. Voor 70 procent van de
werknemers in die cao's ligt de
stijgingtussen 3,5 en 4,5 procent.

Voor 10 procent is dat minder en
voor 20 procent meer.

Dit blijkt uit cijfers van het mi-
nisterie van Sociale Zaken. De
onderzochte akkoorden hebben
betrekking op 58 procent van het
aantalwerknemers onder de gro-
tere cao's in de marktsector. Een
aantalvan die cao's heeft het ka-
rakter van een principe-overeen-
komst.
De gemiddeld grootste stijging

deed zich voor in de bouwsector
(4,89 procent) en in de overige
dienstverlening(4,41 procent). In
de transportsector was de stij-
ging met 3,17 procent het laagst.
In vrijwel alle akkoorden wor-
den de vut-leeftijd en de hoogte
van de vut-uitkering gehand-
haafd. Bij Akzo is afgesproken
de vut af te bouwen.

EG en VS sluiten na jarenpraten voorlopige overeenkomst

Beperking staatssteun
aan vliegtuigbouwers

BRUSSEL - Na vijfjaar onderhan-
delen hebben de Europese Ge-
meenschap en de Verenigde Staten
dinsdagnacht een voorlopige over-
eenkomst bereikt over beperking
van rechtstreekse en indirecte over-
heidssteun aan de civiele vliegtuig-
industrie.

Rechtstreekse overheidssteun ter fi-
nanciering van ontwikkelingspro-
gramma's van Airbus Industrie -
het Frans-Duits-Brits-Spaans con-
sortium - voor alle nieuwe type
vliegtuigen wordt daardoor gebon-
den aan een maximum. De regeling
in de VS betreft vliegtuigen met
meer dan honderd zitplaatsen.
Rechtstreekse produktiesteun is uit
den boze.
EG-onderhandelaar Hugo Paemen
bevestigde gisteren met zoveel
woorden dat een plafond van 30

procent van de kostprijs van ont-
wikkelingsprogramma's is afge-
sproken. Verder zijn er specifieke
afspraken gemaakt over rente en de
duur van de periode van terugbeta-
lingen. Beide partijen zullen zoveel
mogelijk openheid van zaken geven
over verleende steun. *

Deze afspraak geldt alleen vliegtui-
gen van Airbus. Toeleveranciers
van Airbus, zoals Fokker, vallen
niet onder de regeling, zo verzeker-
den EG-topambtenaren. De over-
eenkomst verbiedt regeringen druk
uit te oefenen op derde landen om
grote vliegtuigen te kopen.

De indirecte steun zou niet boven
vijf procent van de 'civiele' omzet
van het desbetreffende bedrijf mo-
gen uitkomen. Volgens de EG profi-
teert vooral de Amerikaanse con-
currentie van overheidssteun via
lucratieve onderzoeksopdrachten

en defensiecontracten van de
NASA en het Pentagon, het minis-
terie van Defensie.

Of het akkoord een effect zal heb-
ben op de prijzen van vliegtuigen
voor de burgerluchtvaart is een
tweede. Volgens EG-topambtena|-
ren zal de overeenkomst, die nog

" door de Amerikaanse regering eh
de EG-regeringen moet worden
goedgekeurd, „op middellange en
lange termijn leiden tot een slanke-
re en efficiëntere luchtvaartindus-
trie."

Het akkoord heeft een onbepaalde
looptijd, maar de VS en de EG ho-
pen dat binnen een jaar op basis
daarvan een overeenkomst kan
worden gesloten in GATT-verband
voor staatssteun aan de civiele
vliegtuigbouw. Bij de GATT, die de
regels opstelt voor de internationale
handel, zijn 108 landen aangesloten.

Nieuwe organisatie op één na grootste in Europa

Randstad aast op
uitzendgroep Flex

DIEMEN - Randstad Holding (uit-
zending, schoonmaak, beveiliging)
in Diemen onderhandelt over de
overneming van het aandelenkapi-
taal Van de Europese uitzendgroep
Flex Holding in Huizen. Het ziet er-
naar uit dat hierover een akkoord
zal worden bereikt. De overname
zal in contanten worden betaald, zo
heeft Randstad gisteren bekendge-
maakt.

De samenvoeging van de twee orga-
nisaties leidt tot een versterking
van het marktleiderschap in Neder-
land en België, terwijl in Frankrijk,
de grootste markt in Europa, de zes-
de plaats wordt bereikt. Na afron-
ding van de transactie neemt Rand-
stad in Europa de tweede positie in
met een marktaandeel van 7,5 pro-
cent.

Randstad behaalde vorig jaar een
omzet van f 2,6 mihard waarbij een
nettowinst van f 98,5 miljoen werd
bereikt. Het totale aantal medewer-
kers bedraagt 73.000, van wie 3.300
indirecte personeelsleden. Het aan-
tal vestigingen is 520, waarvan 460
in de uitzendsector. De onderne-
ming is in Nederland marktleider
met de uitzendbedrijven Randstad
en Tempo Team, die een gezamen-
lijk marktaandeel hebben van 33
procent. In België hebben Rand-
stad Interim en Interlabor een
marktaandeel van 19 procent. Ook
worden activiteiten ontplooid in
Frankrijk, Duitsland en Engeland.

Flex ontstond in 1989 met de bedoe-
ling via acquisities een Europese
uitzendgroep te vormen. De belang-
rijkste dochterondernemingen zijn
Werknet, Werkpool, Technisch Bu-
reau Visser, Uitzendbureau Otter-
Westelaken, Flexman, Flex België
en Contact Interim en Soginter in
Frankrijk. Bij Flex werken 12.000
mensen, van wie 700 indirecte, bij

200 vestigingen waarvan 130 in heft.
buitenland.
Voor Flex is de aansluiting bij
Randstad van belang omdat zo een
versterking van het management en
van de vermogenspositie kan wor-
den bereikt. Hoe Flex in Randstad
wordt opgenomen zal nader worden
beslist na een doorlichting van de
gehele organisatie. Een woordvoer-
der van Randstad denkt op dit
moment niet dat de overname ba-
nen zal kosten, maar uitgesloten
acht hij het op termijn ook niet.

Vliegtuig met 'waterhoofd'

" Een impressie van een waterstof-vlieg-
tuig zoals Deutsche Airbus wil gaan bou-
wen. Met de vloeibare waterstof of aardgas
opgeslagen in het dak, denkt vliegtuigbou-
wer Deutsche Airbus zijn milieuschone
Cryoplane binnen vijf jaar in de lucht te
hebben. De huidige brandstof voor vliegtui-
gen, kerosine, is schadelijk voor het milieu.
Aardgas is veel schoner. Waterstof is hele-
maal schoon. Het is reukloos en niet giftig.

In de eerste studie-resultaten voor de nieu-
we Airbus krijgt de situering van de tanks
voor de vloeibare gassen aan de bovenkant
van de romp de voorkeur. In tegenstelling
tot kerosine hebben waterstof en aardgas,
ook in vloeibare vorm, een groot volume.
Dat is het grootste probleem dat moet wor-
den overwonnen, omdat anders geen passa-
giers mee kunnen.

Foto: GPD

(ADVERTENTIE)

HOENS
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Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor!
industrieen bouwwereld
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Dat schrijven B en W in een reactie
op het voorontwerp van de Streek-
planuitwerking voor bedrijventer-
rein en kantorenlokaties.

HEERLEN - De gemeenteHeerlen
vindt dat de provincie haar voor de
komende tien jaar te weinig kan-
toorruimte toebedeeld. Heerlen wil
meer kantoren krijgen dan de Wes-
telijke Mijnstreek.

Naar Zweden
voor verhoor
MAASTRICHT - De Maastrichtse
rechter-commissaris mr Van Ginkel
en officier van justitie mr Philippart
zijn gisteren naar Zweden gereisd om
daar in het kader van een gerechtelijk
vooronderzoek een vrouw te horen
die bij binnenkomst in Zweden in het
bezit bleek te zijn van circa twintig ki-
logram amfetamine. De vrouw, over
wier herkomst en nationaliteit gisteren
in Maastricht onzekerheid bestond,
wordt aangemerkt als mededader c.g.
medeplichtige van de Maastrich-
tenaars., die terzake van handel in
drugs in zijn woonplaats is aangehou-
den en ingesloten.

PvdA formuleert standpunten op themadag 'Drugs'

Alle koffieshops
in regio gedogen'

Duitse milieuwet
oor Heerlens deel
bedri jventerrein
jj-ftLEN - Bij de realisering van

' grensoverschrijdend bedrijven-
ein op de grens van Nederland

' Duitsland bij Bocholtz, zal depse milieuwetgeving worden ge-. ï^erd. De gemeente Heerlen- tt zich namelijk bereid getoond■ }n vergelijking strengere Duitse
iriViU~We--en ook van toepassing te

[ n aren op het Nederlandse deel
het terrein. De burgemeester

"} Aken, dr. J. Linden heeft datyeren bekend gemaakt. Hij heeftangs overleg gehad met zijn col-
fa van Heerlen Piet van Zeil over■aanleg van het bedrijventerrein.

De provincie wil de Westelijke

De gemeente wijst er op, dat onder-
zoeken voor het centrumplan al in
1989 kwamen tot een vloeropper-
vlakte van 400.000 vierkante meter.
B en W zijn het bovendien oneens
met de verdeelsleutel, die de pro-
vincie hanteert bij de verdeling van
de verwachte vraag van ongeveer
300.000 vierkante meter in de ko-
mende tien jaar.

In het herziene voorontwerp gaat de
provincie ervan uit dat Heerlen mo-
menteel circa 350.000 vierkante
meter kantoorruimte heeft.

B en W dringen verder aan op een
snelle voortgang van de bodemsa-
nering van het voormalige woonwa-
genkamp naast de Woonboulevard,
zodat de gemeente snel kavels kan
uitgegeven voor bedrijven.

Ook het Geleendal en bedrijventer-'
rein Crama (woonboulevard) moe-
ten opgenomen worden in het uit-
werkingsplan voor terreinen. Nu
worden deze lokaties niet genoemd,
hoewel ze aan alle vereiste criteria
voldoen.

Heerlen is het ook op andere essen-
tiële punten oneens met het herzie-
ne voorontwerp. De gemeente be-
treurt het ontbreken van aandacht
aan het stedelijk knooppunt Maas-
tricht/Heerlen en dringt hier alsnog
op aan.

Inmiddels hebben personeelsleden in
28bedrijven zich al uitgesprokenvoor
stakingen vanaf zondagnacht 12
april. Inzet van de acties is handha-
ving van de vut op 59 jaar, of op 55
jaar na 40 jaarwerk.

Campina'Melkunie in Bom bijeen,
dinsdagavond vergadert het perso-
neel van dekaas- en de ijsfabriek van
hetzelfde merk in Roermond.

HEERLEN - De Voedingsbond FNV
gaat volgende week de actiebereid-
heid peilen bij drie Limburgse zuivel-
fabrieken. Zondagochtend komt het
personeel van de kaasfabriek van

Stakingsoproep
in de zuivel

Verjaardagskaart
Politie strooit
met bekeuringen
SITTARD - De politie van Sittard
heeft gisteren 325 bestuurders be-
keurd voor te hard rijden. De hoogste
'score' was voor een automobilist die
113 km/uur in de bebouwde kom
(Rijksweg Noord) reed. Een motorrij-
der van de politie hield de bestuurder
aan. Diens auto werd meegenomen
naar het politiebureau. Na het betalen
van een boete kreeg deman zijn auto
terug. Er werden in totaal 1660 voer-
tuigen op hun snelheid gecontroleerd,
op verschillende plaatsen in de ge-
meente.

"Von onzeverslaggeefster

Van onze verslaggever

Luc Ritzen van de Heerlense fir-

KERKRADE - De Partij van
de Arbeid vindt dat de koffie-
shops in alle gemeenten in
oostelijk Zuid-Limburg ge-
doogd moeten worden. Te-
vens is de partij voorstander
van een gezamenlijk drugbe-
leid van deze regio en het
Duitse Noordrijn-Westfalen.
En de burgers moeten meer
begrip krijgen voor de drug-
problematiek. Dit zijn de be-
langrijkste uitkomsten van
een themadag over drugs, die
de sociaal-democraten in de
regio gisteren in Kerkrade
hielden.

De PvdA vindt dat de drugproble-
matiek alle gemeenten in oostelijk
Zuid-Limburg aangaat. Een geza-
menlijk regionaal beleid mist de
partij echter nog. Onder voorzitter-
schap van burgemeester Henk
Riem van Brunssum hielden de re-
gionale politici daarom een thema-
dag, waarop de standpunten gefor-
muleerd werden, die tot een uni-
form beleid in de regio moeten
leiden.

Gedetineerden sittardblijven extrabewaakt
cm HAAG/SITTARD - De presi-, van de Haagse rechtbank, mr.
6v

an Delden, heeft gisteren tweeI an genen die tot voor kort in De
n__v°rst in Sittard zaten, in hetgelijk gesteld. De twee, verdacht
a.H en overvallen,
er» net kort geding aangespan-
ror,olndat ze overgeplaatst willenr a_, en naar een minder streng be-*U£te afdeling.

roi stec*en werken hard aan het
armn*' Er zijn werkgroepen ge-
-rr. waarin details besproken
ihi n' e ontsluiting moet ge-
'êrj6 va de a-toweg, die operlan_s grondgebied te vinden
itidH Sland wil nu ook net Sebied
e*s, grensovergang bij Bocholtz
gekken in het plan.

gemeester Linden van Aken het
i 0 Weten dat andere grensre-
_bhal nem en bÜ Piet van Zeiloen geïnformeerd hoe de plan-
ej°..v°or een grensoverschrijdend
Jt "venterrein kan worden opge-

" Voor het eeuwfeest van de prentbriefkaart maakte Luc Ritzen van MUVA Greetings uit Heerlen een wel heel speciale
gelukwens. Foto: BAS VANBEEK

De aanwezige staatssecretaris van
justitie Aad Kosto had enkele be-
langrijke aanwijzingen voor zijn
Limburgse partijgenoten. Neder-
land voert nationaal een gedoogbe-
leid op het gebied van koffieshops.
De overheid kan de drugproblema-
tiek op deze manier beheersen. Om
te voorkomen dat de drugproble-
matiek in deze regio zich verplaatst
van de ene gemeente naar de ande-
re, moeten alle gemeenten de kof-
fieshops gedogen, zo vinden Kosto
en de PvdA. „Maar de koffieshops
moeten zich aan strikte regels hou-
den", zegt Henk Riem. „Dat bete-
kent dat er geen harddrugs verhan-
deld mogen worden, er geen recla-
me mag worden gemaakt, er geen
minderjarigen mogen komen en er
geen grootschalige handel mag
plaatsvinden. En als een koffieshop
deregels overtreedt, dan moeten we
die meteen sluiten", voegt de burge-
meester van Brunssum eraan toe.

kleurrijke kunstwerkje zijn di-
verse technieken verwerkt zoals
airbrush en gouache. De contou-
ren van de figuren zijn met pen
ingetekend. De prentbriefkaart
wordt verkleind op de markt ge-
bracht voor verzamelaars.

Gisteren overgedragen aan PTT-museum

Heerlense firma
maakt reuze-kaart

project hem op het lijf geschre-
ven was.

HEERLEN - Een niet alledaags
verschijnsel en dat juist op 1
april, een prentbriefkaart van
exact 1.72 bij 2.44 meter. De kar-
tonnen reus werd gistermiddag
in Den Haag in ontvangst geno-
men door directeur drs. B. Koe-
voets van het PTT Museum. De
wenskaart wordt uitgegeven
door Prent.Post Magazine ter ge-
legenheid van het honderdjarig
bestaan van de prentbriefkaart.

MUVA hoopt dat de kaart opge-
nomen wordt in het Guiness
Book of Records, als 'allergroot-
ste prentbriefkaart in Nederland
gemaakt. De wenskaart is in
ieder geval zó groot, dat de afde-
ling EMS van de PTT eraan te
pas moestkomen om het gevaar-
te naar Den Haag te vervoeren.

ma MUVA Greetings BV, tekent
voor de speciale kaart. De 26-ja-
rige ontwerper uit Schinnen
kreeg de opdracht van zijn chef
Gerard Meyer, 'omdat het hele

Ritzen heeft ruim acht uur aan
het ontwerp gewerkt. In het

Kosto ging tevens in op de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen, waar
het Nederlandse drugbeleid wel-
licht wordt overgenomen. Volgens
de bewindsman is het van belang
dat er snel contact wordt gelegd
tussen de Limburgse en Duitse be-
stuurders om tot een gezamenlijk
beleid te komen. Hierdoor moet een
eind komen aan 'het drugtoerisme
in de grensstreek.

Duitsland

Bijzonder röntgenapparaat
voor ziekenhuis Roermond

Bijdrage EG
voorpromotie

asperges
IVrP ~ De Streek-VW Noord-
en in Venlo heeft
_H 'Jdrage van 40.000 gulden ont-man 11 van de Europese Gemeen-
_ScP. (EG). Brussel stelt het geld
'4n j/^baar voor het bevorderen

. ff* Plattelandstoerisme.
fVty- eenmalige subsidie zet de
Orjjj een pubhciteitscampagne op
l°ntp ?e asPerge- en champig-
>Ur„ e" in Noord- en Midden-Lim-
.jj Voor de reclame-activiteiten

>ver de Streek-VW beschikken
'e to6^n ton- Het bedrijfsleven en
,0r instelling'zelf zorgen_^ £e resterende 60.000 gulden.
-_!- et begin van het aspergesei-

* fo]H>rns*ree'es balf april, moeten
_lgSH S met auto- en fietsroutes

errrTe asPergevelden in de regio's
lX _?°n(*> Venray en Venlo klaar
.der*^otels en restaurants serveren,
ks-tip *\e* seizoen speciale asper-ge v\Us- De directie van deregio-

beraadt zich nog overe Promotionele initiatieven.

-i_lv.annen wer(^en na ettelijke
ï^j, "-Pogingen in een zogenoemde
_derUssel' geplaatst, waarbij ze
6(1 e zes maanden verhuizen naar
en nder Huis van Bewaring met
rol g tra Bewaakte Afdeüng (EBI).
p °ens de gedetineerden heerst er
itjj n afdeüngeen onmenselijkre-
y pen een groot tekort aan priva-
jjlj re sident Van Delden is echter
°g Iïlen'ng dat beide verdachten
.j. vluchtgevaarlijk zijn.
aj- 'let argument dat het systeem
«ei* geen wettelijke basis

' Wees hij van dehand.

De PvdA is voorts van mening dat
de burgers meer begrip voor de
drugproblematiek moeten krijgen.
Riem: „We willen de tolerantiegrens
van burgers verleggen. Vooral brj
mensen die in de buurt van drug-
spanden of koffieshops wonen,
maar ook tolerantie jegens mensen
die zijn afgekickt. Daar heb je poli-
tieke moedvoor nodig. En we moe-
ten zorgen dat de burgers weer
vertrouwen krijgen in politie en jus-
titie."

verancier heeft het ziekenhuis inge-
stemd met het verzoek belangstel-
lenden uit de medische wereld de
nieuwe röntgen-afdeling te tonen.
Tevens is er een research-overeen-
komst afgesloten tussen het zieken-
huis en Pieker. Het onderzoek heeft
betrekking op de koppeling van de
computers van de radiologische af-
deling op het zogenaamde Zieken-
huis Informatie Systeem van het
ziekenhuis.Winkeliers Aken kritischer

over autovrije zaterdag

ROERMOND - Het Laurentiuszie-
kenhuis krijgt binnenkort de be-
schikking over de meest geavan-
ceerderöntgenapparatuur die op de
markt is. Daarmee geldt het Roer-
mpndse ziekenhuis als één van de
eerste zorginstellingen in Neder-
land die vrijwel alle radiologische
onderzoeken met behulp van de
computer kan verrichten. De nieu-
we apparatuur geldt als bijzonder
patiënt-vriendelijk. De aanzienlijke
afnamevan de stralingsbelastingen
de kortere onderzoekstijden noemt
de directie als devoornaamste voor-
delen.

Laurentius krijgt de beschikking
over een systeem die het mogelijk,
maakt om beelden op het scherm te
krijgen van doorsneden van het li-
chaam. Dat gebeurt met behulp van
een sterk magnetisch veld. De nieu-
we investering op de röntgenafde-
lirig maakt voorts de vervanging
mogelijk van apparatuur voor
maag- en darmonderzoek.

Vervanging

De aanschaf past in het beleid van
het Laurentiusziekenhuis om in het
belang van de patiënt te investeren
in het moderniseren van de aanwe-
zige hulpmiddelen.

Banenproject voor
migrantenvrouwen
HEERLEN - Het Steunpunt Vrouw
en Werk gaat een banenproject voor
migrantenvrouwen opzetten. Volgens
de organisatie gaat hetom het eerste
project met deze opzet in Zuid-Lim-
burg. De bedoeling is ongeveer 15
vrouwen op te leiden tot receptionis-
te. Het Steunpunt zet het project op
met het Regionaal Bureau Arbeids-
voorziening. Met werkgevers worden
afspraken gemaakt, zodat deelneem-
sters na een opleiding totreceptionis-
te verzekerd zijn van een baan.

MAASTRICHT - Zeshonderd zan-
gers treden zondag op in het nieuwe
theater aan het Vrijthof in Maastricht.
Met dit massale korentreffen onder-
streept Maastricht nog eens de inge-
bruikneming van het nieuwe muziek-
theater. Om 11.30 en om 14.45 uure
geven de koren, die allemaal uit
Maastricht en omgeving komen, con-
certen. In totaal komen 13 koren uit
de provincie hoofdstad op het nieuwe
concertpodium te staan. De toegang
is voor iedereen geheel gratis.

Maastricht zingt
in nieuw theater

VOEREN - De bouw van een
Vlaams hotel in Voeren kan van start
gaan. De Vlaamse minister van bin-
nenlandse zaken Theo Kelchtermans
heeft het beroep verworpen dat het
college van burgemeester en wethou-
ders van Voeren tegen de bouw had
aangetekend. De bouwvergunning
werd op 12 september vbrig jaaraan-
gevraagd. Het college, met uitzonde-
ring van de Vlaamse wethouder Huub
Broers, verzette zich tegen het pro-
ject en wees de aanvraag af. De ini-
tiatiefnemer ging vervolgens in be-
roep bij het college van Gedeputeer-
de Staten van Belgisch-Limburg, dié
op 23 januari jongstleden de bouw-
vergunning toekende. Tegen dat be-
sluit ging het college weer in beroep
bij minister Kelchtermans. Die ver-
klaarde het beroep niet ontvankelijk
wegens procedurefouten.

Vlaams hotel
in Voeren mag

Op verzoek van de Amerikaanse le-

Het handelt om een mihoenenin-
vestering. Uit concurrentie-overwe-
gingen wilde drs J. Goddery, direc-
teur Algemene Zaken van het
Laurentiusziekenhuis, niet zeggen'
hoeveel het ziekenhuis exact moet
betalen aan het Amerikaanse be-
drijf Pieker International. „Dan
zouden derden de hoogte van de
korting die we gekregen kunnen
berekenen", zegt Goddery.

■^-.J^nonze verslaggeverAKEN - De detailhandelstephen begint zich
ov as meer te ergeren
°r_er e* weren van auto's
St^aterdag in de binnen-
dap e a-tovrye zater-
ber Werc* VOI-ig jaar okto-
is j Proef opgestart en
v 0 n.middels onder aan-
gi-Q n 6 van de rood-
cje ®^e meerderheid in
dgf^ense gemeenteraad
V0] tief vastgesteld.
,ü

gens de winkeliers is
Voe °mzet sinds de in"
ge ring van het voetgan-
rnpf^iendelijke project
Vi ji. gemiddeld tien tot
geg en procent achteruit

tricht, veel beter in op de
internationale ontwikke-
lingen. „Wij kunnen al-
leen maar concurrentie
bieden als de voorwaar-
den daartoe aanwezig
zijn. Dat is nu niet het ge-
val."
Verkeersmaatregelen
wijzen de winkeliers ove-
rigens niet af. „Maar wij
vinden dat die maatrege-
len in overleg moeten

Voor wat betreft de toe-
komst richten de winke-
liers hun aandacht op
een intensievere samen-
werking met collega's
over de grens. Een even-
tuele vlucht van klanten
naar fiscaal aantrekkelij-
kere buurlanden kan
naar de mening van de
Akense detailhandelaren
alleen maar worden te-
gengegaan door in Eure-
gionaal verband de han-
den ineen te slaan.

worden genomen. In
plaats van een kaalslag
zijn er ook andere, intelli-
gentere oplossingen voor
het verkeersprobleem in
de binnenstad te beden-
ken."

„Wij moeten onze stem
meer laten horen," aldus
voorzitter Karl-Heinz
Stamm van het verbond
van detailhandelaren in
de regio Aken. „Terwijl
iedereen het heeft over
de voordelen van het
wegvallen van de Euro-
pese binnengrenzen,
moeten wij vaststellen
dat de positieve ontwik-
keling met Nederlandse

Stamm vreest dat de
Akense winkeliers straks
aan hetkortste eind trek-
ken in de concurrentie-
strijd met hun collega's
in Maastricht, Heerlen,
Kerkrade of Sittard. Vol-
gens hen. haken deze ste-
den in de Euregio Maas-
Rijn, en met name Maas-

enBelgische klanten zich
de laatste tijd niet voort-
zet."

aanlopen waarna ze tegen de grond
werd gegooid. De dader, een man
van vooraan in de twintig, verdween
met haar tas met daarin een geldbe-
drag en een buskaart. De dader
droeg een witte helm.

MAASTRICHT - Een 75-jarige in-
woonster van Maastricht is gistermid-
dag omstreeks half twee van haar
handtas beroofd toen zij van het
buurtcentrum Het Ruweel naar het
winkelcentrum van Malberg liep. Zij
hoorde iemand achter zich komen

Bejaarde van
handtas beroofd
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Van onze verslaggeefster

(ADVERTENTIE)

*CJS UH DRHSEH EEH RRMP l
ap^-IM-N HRRR DE.EHKRHP!

LAATSTE WEEK INSCHRIJVINGEN, ml. dagelijks.
DANSSCHOOL DEGENKAMP

Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

' Van onze verslaggever

Bekentenis 'diefstal'
wapens na 49 jaar

Gemeente Heerlen wil
meer kantoorruimte

nis. „De zaak is verjaard en het
goede doel heeft het 'slechte
middel' in dit geval geheiligd".

Burgemeester Van Zeil stelde
Leenders gerust na zijn bekente-

de staat Israël werden onder-
scheiden met de Vad Vashem
voor hun werk voor joodse on-
derduikers in de oorlog.

"EERLEN - Negenenveertig
Jaar na dato heeft TheoLeenders
S^termiddag de diefstal van een
Partij wapens bekend. „De poli-
l'e had die wapens aan het beginvan de oorlog verborgen in een
ftuis aan deKloosterkoolhof. Wijyan hetverzet wisten daarvan en
"ebben ze op 20 april 1943 uit dat
J*u .s gestolen. Ik durf dat nu wel

eggen; overigenszijn ze nooitSebruikt," aldus Leenders giste-ren in het Heerlense gemeente-
huis waar hij en zijn vrouw door

De verzetsman vertelde nader-
hand nog dat de diefstal hem

bijna noodlottig was geworden.
„Op deterugweg werd devracht-
wagen van de Staatsmijn Hen-
drik waarmee we die wapens
waren gaan" halen, aangehouden
door een Duitse patrouille. Ik
had een flesje jenever bij me en
heb die aan de soldaten gegeven.
'Ga de verjaardag van Hitler
maar vieren' zei ik. Ze zagen
toen af van verder onderzoek
van de wagen, waarin de gesto-
len wapens lagen en gingen trots
aan de haal met de 'schnapps'."

Mijnstreek evenveel kantoren ge-
ven als Heerlen. De gemeente
noemt dit niet redelijk, „omdat
Maastricht en Heerlen de twee be-
langrijkste kantoorsteden zyn met
een nationale of Euregionale uit-
straling."



t Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.
Hij wilde hier niet weg,
hij wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht.
Hij wilde graag nog verder
maar verloor dit gevecht.

Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
geroepen werd, berichten wij met droefheid het
overlijden van mijn lieve man, onze goede va-
der, schoonvader, opa, zoon, schoonzoon, broer,
schoonbroer, oom en neef

Heinz ter Haar
echtgenootvan

Trautje Hemen
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de leeftijd van 55 jaar.

De diepbedroefde familie:
Landgraaf: G.H. ter Haar-Heinen
Kerkrade: Heinz en Monique

Kevin
Landgraaf: Sjaak en Chantalle
Landgraaf: André

Familie ter Haar
Familie Hemen

6373 GE Landgraaf, 1 april 1992
Snijderslaan 18
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op
zaterdag 4 april om 12.00 uur in de St. Jozefkerk
te Waubach, gevolgd door de crematie in het
crematorium te Heerlen. Voor vervoer wordt
gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 11.40 uur
gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.
Vrijdagavond 3 april wordt de overledene om
19.00 uur bijzonder herdacht in een eucharistie-
viering in vorengenoemde kerk, vooraf om 18.40
uur rozenkransgebed.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkamer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Be-
zoektijd dagelijks tussen 18.15 en 18.30 uur.
Zn' die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Op 1 april 1992 overleed onze oud-collega,
de heer

H. Ter Haar
Zijn gedachtenis zal steeds bij ons voortle-
ven.

Dienst Verkeersongevallenregistratie
te Heerlen

~~
t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor zijn
gezin is heden, na een langdurigeziekte van ons
heengegaan, gesterkt door de h. sacramenten,
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en

"grootvader

Laurentius Johannes
Renders

huidarts
echtgenootvan

Lucretia Emma Louise
Maria Crobach

* te Valkenswaard op 10-4-1908
t te Heerlen op 31-3-1992

Heerlen: L.E.L.M. Renders-Crobach
Venray: M. Nota-Renders

J.A. Nota
Amsterdam: L. van de Ven-Renders

J.D. van Woudenberg
Frans
Torn - Hester
Michiel

Wilmslow, G.8.: J. Renders
H. Renders-Timp
Chantal
Nathalie

Voerendaal: Th. Renders
M.Renders-Ploum

Putgraaf 182, 6411 GT Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden
op zaterdag 4 april as. om 11.00 uur in de deke-
nale kerk St.-Pancratius te Heerlen, waarna
aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de algemene begraafplaats te Imstenrade.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in het Grand Hotel, Groene
Boord 23, Heerlen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

t
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het dapper gedaan.
Niemand weet hoeveel je hebt geleden.
Niemand weet hoeveel je hebt doorstaan ...
Rust nu maar uit.

Bedroefd om haar heengaan, maar dankbaar
voor hetgeen zij voor ons heeft betekend, geven
wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging
thuis is overleden, mijn lieve vrouw, onze goede
en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante, nicht en vriendin

Lies Speetjens
echtgenote van

Günther Schmeets
Zij overleed, voorzien van de h. sacramenten,
op de leeftijd van 64 jaar.

Schimmert: Günther Schmeets
Elsloo: Iris Spanjer-Schmeets

Peter Spanjer
Mandy, Shirley

Schimmert: Günther Schmeets
Hélène Lemmens
Familie Speetjens

6333 CW Schimmert, 31 maart 1992
St. Remigiusstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 4 april om 10.30 uur in de St. Remigius-
kerk te Schimmert, waarna crematie om 11.45
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof
1 te Geleen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Lies is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Vouershof 1 te Geleen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks 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.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat he-
den, moegestreden van ons is heengegaan in de
leeftijd van 80 jaar, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Henriette Steinpasz
weduwe van

Bertus Rutten
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Eygelshoven: H.C. Rutten
H. Rutten-Arends

Hoensbroek: J. Heuvelmans-Rutten
P. Heuvelmans
en haarkleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Steinpasz
Familie Rutten

Eygelshoven, 31 maart 1992
Corr.adres: Molenweg 48, 6471 HDEygelshoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 4 april
a.s. om 11.30 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht
tijdens de avondmis van vrijdag 3 april a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

■ f
Dankbaar voor de liefde en zorg die hij ons
heeft gegeven delen wij u met droefheid mede,
dat de Heer heden onverwacht tot Zich heeft
genomen, mijn lieve man, onze goede vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, opm en neef

Harry Wijnand
weduwnaar van

Wilhelmina Bustin
echtgenootvan

To Smeets
Na een kortstondige ziekte overleed hij, gezalfd
met de h. olie, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, op 74-jarige leeftijd.

Voerendaal: To Wijnand-Smeets
Bunde: Jules Wijnand

Lily Wijnand-Ramaekers
Helma

Geulle: Marlies Smeets-Wijnand
Math. Smeets
Bianca en llona
Familie Wijnand
Familie Bustin
Familie Smeets

6367 EK Voerendaal, 31 maart 1992
Keerberg 50
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 4 april as. om 11.00 uur in
de parochiekerk van de H. Laurentius te Voe-
rendaal, waarna Harry te ruste zal worden ge-
legd op de algemene begraafplaats te Bunde.
Gelegenheid tot schriftelhk condoleren achter
in de kerk vanaf 10.30 uur.
Avondmis tot intentie van de dierbare overlede-
ne op vrijdag 3 april om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Harry is opgebaard in een der rouwkamers van
de Begrafenis- en Crematievereniging „Voeren-
daal", Kerkplein 43, Voerendaal.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.30-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
In zijn 60ste levensjaar is plotseling van ons
heengegaan

Jo Koenen
Familie Koenen

Sittard, 1 april 1992
Vijverweg 93
Corr.adres: Haagstraat 17 t

6151 EC Munstergeleen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrij-
dag 3 april om 14.00 uur in het crematorium van
Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in het crematorium.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

f
Nooit klagend, nooit vragend
zijn lasten in stilte dragend
zijn handen hebben voor ons gewerkt
zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem pijn be-
spaard is gebleven, geven wij u kennis dat voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 61 jaarvan ons is heengegaan

Gerrit Haas
Susteren: Thei en Marion

Sittard: Peter en Lilian
Kelly

Berg-Urmond: Helga en Lei
Michel,Andy, Cindy

Sittard: Ad en Jo ,
Sittard: Herman en Sjan

Jacky, Chantal
Sittard: Huub en Kitty

Familie Haas
Sittard, 1 april 1992.
Klaverstraat 17
Corr.-adres: Tunnelstraat 39, 6135 BR Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden za-
terdag 4 april om 14.00 uur in de H. Hartkerk te
Overhoven-Sittard, gevolgd door de crematie in
het crematorium van Dela, Vouershof 1 te Ge-
leen.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake vrijdagavond om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, waar ge-
legenheid is tot afscheid nemen dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.

t
De zon scheen, de bloemen bloeiden,
de vogels floten en toen werd het stil.

In diepe verslagenheid geven wij kennis dat heden van ons is heen-
gegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van 80 jaar,
mijn dierbare man, onze goede en zorgzame vader, schoonvader en
opa

, Jan Simons
echtgenoot van

Gerda Boer
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: G.E. Simons-Boer
Hoensbroek: Gerbrand en Resi Simons-Bauwens

Roy

1 april 1992
Nieuwstraat 125, 6431 KR Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst plaatshebben op zaterdag 4 april a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de St. Jan Evangelist te Hoens-
broek, gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondwake van vrijdag 3 april a.s. om 19.00 uur in de Kleine St. Jan
aan de Markt te Hoensbroek.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijksvan 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.C0 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

AUTOBEDRIJF G.J.A. SIMONS
te Hoensbroek

zaterdag 4 april a.s. de gehele dag gesloten.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, maar
bedroefd om het scheiden, delen wij u mede dat heden, voorzienvan
de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd van 86 jaar, van ons is
heengegaan, mijn lieve moeder, onze tante en nicht

Paula Peerboom
weduwe van

Harry Bleylevens
Tiny Bleylevens
Familie Peerboom
FamilieBleylevens

6271 JB Gulpen, 31 maart 1992
Pr. Ireneweg 16
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 4 april a.s.
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus te Gulpen, waarna
bijzetting in het familiegraf op het r.k. kerkhof te Simpelveld.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Het rozenkransgebed, gevolgd door de avondmis, wordt gehouden
op vrijdag om 18.40 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De Weverziekenhuis
te Heerlen, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 16.00
tot 17.00 uur.
Voor vervoer naar het kerkhof is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

p-M-M_-a-_>a_-________«M_a_>a__Ba__M_--__-(»
In dankbare herinnering aan wat zy voor ons is ge-
weest, geven wij u kennis dat heden, na een liefdevol
le verzorging in het Bejaardencentrum Bunderhof f
Geleen toch nog onverwacht van ons is heengegaan!
mijn lieve moeder, schoonmoeder en onze oma

Anna Maas
weduwe van

Math. Gardeniers
Gesterkt door het h. sacrament der zieken overleed zil
op 82-jarige leeftijd.

Munstergeleen: Tiny Sieben-Gardeniers
Harry Sieben
Inge en Josef
Gitte en Jack

Geleen, 27 maart 1992
Europalaan 2, kamer 18
Corr.adres: Mairestraat 3, 6151 GX Munstergeleen.
De uitvaartdienst en crematie hebben in besloten
kring plaatsgevonden.1

i J

Dankbetuiging
Uw nooit aflatende steun en intens meeleven tijdens ziekte en over!
lijden en uw overweldigende belangstelling bij de begrafenis van
mijn man, onze papa, schoonvader en opa

John Brand
hebben ons daadwerkelijk getroost. U allen: familie, vrienden, colle-i
ga's en bekenden zeggen wij langs deze weg onze oprechte dank.
Wij zullen de goede herinneringen aan John levend houden.
Nuth, april 1992 Annie Brand-Meertens

Rob
Monique en Harry
Karlijn
Wouter

Wij gedenken hem tijdens de zeswekendienst op zondag 5 april a.s>
om 10.00 uur in de St. Bavokerk te Nuth.I

->'
Voor de blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij he
overlijden en de begrafenis van onze dierbare moeder, schoonmoe- ]
deren oma

Maria Elisabeth
Wauben-Stefes

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Wil enLeonce Wauben-Van de Wink*
Jo en Annie Wauben-Op het Veld
Fabiënne en Cherrin

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 4 april ore
19.00 uur in de kerk van de H. Joannes de Doper te Nieuwstadt.

Het is al weer een jaar geleden datwij afscheid hebben genomen van
mijn dierbare man, onze fijne vader, schoonvader en allerliefste opa

Paul Mannheims
Leny Mannheims-Starman-
Kinderen en kleinkind

Heerlen, april 1992
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehouden op zaterdag 4
april a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk St. Cornelius te Heerlen-
Heerlerheide.1

t
Tot ons grote verdriet is vlak voor zijn verjaar-
dag, na een kort ziekbed, plotseling in het St.-
Josephziekenhuis te Kerkrade, overleden

Antoon Gerhard
Leemreize

weduwnaarvan

Johanna Hubertina Lambie
* 3 april 1917 t 31 maart 1992
Hooge

Zwaluwe: Karel Leemreize
Nina
Charlotte

Nijmegen: JanLeemreize
Brunssum: Henriëtte Schings-Leemreize

Frank Schings
Carolien
Jenny
Familie Leemreize
FamilieLambie

Kerkrade, Rolduckerstraat 51
Corr.adres: Maastrichterstraat 113

6444 GC Brunssum
De plechtige uitvartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 4 april om 13.00 uur in de parochie-
kerk H.H. Jozefen Norbertus teRolduckerveld-
Kerkrade, waarna om 14.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in eerderge-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van het Streekmortuarium, gelegen
op het terrein van de Lückerheidekliniek, St.-
Pieterstraat 145 te Chevremont.
Gelegenheid tot rouwbezoek, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u indienwij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Voor de vele blijken van medeleven, de bloe-
men en de vele condoleances, zeggen wij aan
familie, bekenden en de buurt onze hartelijke
dank.
U gaf mijn man, onze vader, schoonvader en
opa

Hens Hendriks
een bijzonder afscheid.
Dit heeft ons diep getroffen en mede gesterkt
om dit verlies te dragen.
Tevens een speciaal woord van dank aan het
bestuur, de leden en damescomitévan Kon. erk.
Schutterij St. Sebastianus Spekholzerheide.

Anna Hendriks-Degens
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 5 april a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van St. Martinus te Kerkrade-
Spekholzerheide.

Tot onze grote droefenis is geheel onverwacht
van ons heengegaan, onze lieve vader, schoon-
vader en opa

Willem Gerritsen
weduwnaarvan

Hilde Gerritsen
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Oud Beijerland: J. Gerritsen
A. Gerritsen-Verhülsdonk
Leonie en Hans

Bunnik: E.W. Gerritsen
E. Gerritsen-Visscher
Familie Gerritsen

6371 GC Landgraaf, 29 maart 1992
Kakertsweg 18
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op vrijdag 3 april a.s. om 09.30 uur in de aula
van het crematorium te Heerlen, Imstenrader-
weg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het ere.
matorium om 09.15 uur, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t
Bedroefd, maar toch dankbaar voor wat zij voor
ons is geweest, geven wij kennis dat heden,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, in
het St.-Laurentiusziekenhuis te Roermond van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 66 jaar,
mijn dierbare vrouw, onze zorgzame mama,
schoonmoeder en lieve oma

Gerda Aarden
echtgenote van

Sjra van der Hork
Voor haar zielerust vragen Wij uw gebed.

Maasbracht: Sjra van der Hork
Echt: Anita van der Hork

Posterholt: Jessy en Mart
Simons-van der Hork
Torn
Familie Aarden
Familie Van der Hork

1 april 1992
Binnenweg 12, 6051 BZ Maasbracht
De eucharistieviering zal plaatsvinden op zater-
dag 4 april 1992 om 12.00 uur in de parochiekerk
van St.-Gertrudis te Maasbracht, waarna aan-
sluitend de crematie zal plaatshebben in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen.
Samenkomst in de kerk waar vanaf 11.30 uur
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag om 19.00 uur avondmis voor haar ziele-
rust, in voornoemde kerk.
Mochten wij iemand vergeten zijn, gelieve dan
deze annonce als kennisgeving aan te nemen.

+ Ir
T pi

Al heeft hij ons verlate1* jahij laat ons nooit allee"- 0
,

Wat wij in hem bezatefi §
is altijdom ons heen. r.

Tot onze grote droefheid, maar dankbaar vj c
het vele dat hij voor ons betekend heeft de. §
wjj u mede dat heden van ons is heengeg3?
mijn lieve man, onze goede en zorgzame va*1 g
schoonvader, opa, broer, zwager en oom t(

v
Laurens Schotanus j

echtgenoot van h
Mietse Bomhoff _

t
op de leeftijd van 75 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Mietse Sehotanus-Bomhoff j

Heerlen: Monique Schotanus
Trevor

Swalmen: Hannie en Harrie
Strijbos-Schotanus r
Nancy rKerkrade: Rens en Margo
Schotanus-Thill 1
Saskia, Martijn <Hoensbroek: Marlies en Ger i
Smeets-Schotanus i
Robert, Laureen ■ ]
Familie Schotanus !
Familie Bomhoff

31 maart 1992
Amstenraderweg 64
6431 EM Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben ,
vrijdag 3 april om 11.00 uur in de H. Hartkei*
Hoensbroek-Mariarade; gevolgd door decre^
tic te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkan1,
van De Universele, Hoofdstraat 100 Ü°ej
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van I*'
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te besd1"
wen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij j

overlijden en de uitvaart van mijn goede n 1
onze vader, schoonvader en lieve opa

Stephanus MartinuS
Charles Marie Drent

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uw warme belangstelling heeft ons diepg^
fen. Het was voor ons een grote steun.

R. Drent-Billmann fkinderen en kleinkindC*
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zo nCgi
5 april a.s. om 10.00 uur in de dekenalekerk
Pancratius te Heerlen. )1 =g

Vervolg familieberichten zie paginaJ^
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" Hans van Rijswick uit het Noordlimburgse Tienray met de bekende Amerikaanse
televisiepresentatrice Oprah Winfrey.

TIENRAY - De Limburger Hans vanRijswick uit Tienray is morgen te zien
°Ü RTL 4(14.15-15.05) in een speciale
aflevering van The Oprah Winfreyshow. Hij is één van de duizend Neder-landse vrijgezellen die reageerden opeen oproep van de Amerikaanse pre-
sentatrice. Zij zocht buitenlandse man-nen voor Amerikaanse vrouwen die
vinden dat de keus in de Verenigsestaten te beperkt is. RTL4heeft hon-derd brieven doorgestuurd naar de VS.°e uiteindelijke keuze viel op deNoordlimburger. Hans van Rijswiek
vertrok op 31 januari naar Chicago en
wacht daar drie dagen door in het ge-
zelschap van driehonderd vrouwen.Op 3 februari zijn.vervolgens opnamen
gemaakt voor de internationalematchmaking show' van Oprah, die

bij RTL 4te zien is.Vanavond is Hans te gast bij Henny
Huisman in de Surprise Show. Daarin
ziet hij zijn Amerikaanse vriendin Cat-
herine Presto terug, die hij in Chicago
'eerde kennen.

En burgemeester Van Zeil krijgt dan uiteraard ook het verwijt naar
zijn hoofd dat hij wèl een niet-besloten 'tippelzone' en 'afwerk-
plaats' voor heroïne-prostituées in zijn gemeente gedoogd.
Dat doet hij uit pragmatischeoverwegingen om te voorkomen dat
je een onbeheersbare wildgroei krijgt. '

Daarom werken richtlijnen voor zon optreden niet, zoals ook ge-
bleken is. De vraag is ook wie of wat de burgemeester met een
verbod in bescherming wil nemen. Minderjarigen mogen - terecht
- niet tot de optredens worden toegelaten, en het overige publiek
weet heel goed wat er te doen is. Sterker nog, men heeft daar blijk-
baar veel geld voor over.
Als het een besloten bijeenkomst blijft waarin niemand tot iets ge-
dwongen wordt en waar volwassenen vrijwillig aan deelnemen, is
niet duidelijk welke regel betreffende de openbare orde of goede
zeden er geschonden wordt.

Het ware beter geweest zo ook te handelen bij groepen als de
London Knights: beperk de show tot een gelegenheid waar jezicht
op hebt, beperk de toegang tot meerderjarigen, zorg dat niemand
onvrijwillig of onwetend met dit gebeuren geconfronteerd kan wor-
den en laat iedereen er dan maar het zijne van denken.
De burgemeester kan zich troosten met de gedachte dat zeden
door de loop der eeuwen heen nooit echt beheersbaar zijn geble-
ken. „There's nowt so queer as folk" zeggen ze in het Engelse
graafschap Yorkshire. „Niets is zo eigenaardig als de mens."

R.B.

Von onze Haagse redacteur

HAAG - Het kabinet
f 5l Pas in 1994 een besluitKunnen nemen over de

van de gelden
°0r de sociale werkvoor-

ziening (wsw) naar het
*°nds Sociale Vernieu-

lng. Daarmee wordt ooken efficiency-korting van*W tot tien procent (voor
Rimburg 21,5 tot 43 miljoen
«p-Uden) uitgesteld. Een
ventuele overheveling vane wsw-gelden naar het Ge-meentefonds, die in (Zuid-)
g'^burg maximaal ruim

U<JO banen zou kosten, isnelen_aal van de baan.
Dat "■

Uj
l z.n de uitkomsten van een

(j deling overleg over de wsw
Vo e Vaste Kamercommissie
de

°r S°c_a_e Zaken gisteren voer-
V "J16- staatssecretaris Elske ter
_a ;Pe bewindsvrouw kreeg het
bren steviB aan <*e st°k meteen

Kamermeerderheid be-ende uit CDA, WD, D66 en"^oen Links.

MAASTRICHT -De mannelijke stripgroep The Chippendales geeft in
oktober van dit jaar drie extra optredens in Maastricht. De eerste drie
shows van de groep in het Theater aan het Vrijthof op 28, 29 en 30 juli
waren in een mum van tijd uitverkocht. Buro Pinkpop heeft The Chip-
pendales voor drie extra shows weten te strikken, en wel op 25, 26 en 27
oktober. Voor de show in het Mccc zijn 3.000 kaartjes beschikbaar. I?evoorverkoop begint op 4 april, zowel bij de kassa van het Mccc (maximaal
10 per persoon) als bij de VW-bespreekbureaus in Limburg. Grote groe-
pen kunnen zich het beste wenden tot de organisator, Buro Pinkpop.

Extra optredens Chippendales

Basis Wildenrath
definitief dicht

„We zijn in zekere zin het slachtof-
fer van ons eigen succes," aldus
Wilson afgelopen dinsdagtijdens de
officiële sluitingsplechtigheid in
Wildenrath.

WILDENRATH - Vliegbasis Wil-
denrath, even over de grens bij Vlo-
drop, is de eerste Britse lucht-
machtbasis in Duitsland die defini-

spanning tussen Oost en West. Ook
andere NAVO-partners hebben het
besluit genomen hun troepen te
verminderen.

tief is gesloten. In Wildenrath waren
tot voor kort nog circa drieduizend
soldaten gestationeerd. Over een
nieuwe bestemming van het vlieg-
veld is nog niets bekend.

" Leden van de medezeggenschapsraad van het ziekenhuis delen soep uit. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

een uitgebreide salade-bar te bestaan. En als
de prijzen dan toch omhoog moeten, doe het
dan wat geleidelijker. We hopen dat de direc-
tie deze hint van ons heeft begrepen," aldus
Jo Bielders, voorzitter van de medezeggen-
schapsraad.

Tot de inkrimping van Britse troe-
pen in de Bondsrepubliek werd
besloten in het kader van de ont-

De opperbevelhebber van de RAF
in Duitsland, sir Andrew Wilson,
noemde afgelopen dinsdag de slui-
ting van de basis 'een historische
gebeurtenis.

De RAF-bases in Bruggen bh' Roer-
mond en Laarbruch bij Bergen blij-
ven vooralsnog open. Daardoor zal
in Noord- en Midden-Limburg spra-
ke blijven van vliegtuiglawaai en
blijven de beperkingen ten aanzien
van de woningbouw in tal van Lim-
burgse gemeenten van kracht.

Protest tegen
hogere prijzen

MAASTRICHT - Voor de medezeggen-
schapsraad van het Academisch Ziekenhuis
Maastricht is de maat vol. Met gratis toma-
tensoep en stokbrood probeerden ze gisteren
de personeelsleden ertoe te verleiden hun
normale lunch of warme hap niet in het res-
taurant te halen. Met deze milde actie wil de
MR protesteren tegen de prijsverhogingen
die de Raad van Bestuur wil doorvoeren.

De raad van bestuur was niet geïmponeerd.
„Deze actie komt natuurlijk niet onverwacht.
Het is een aardige, klantvriendelijke actie,
maar zal aan onze beslissing niets verande-
ren. De prijzen zullen, met de percentages
die we hebben aangekondigd, verhoogd wor-
den."

ledenworden gewoon weggejaagd. Als ze nu
eens, in plaats van de prijzen zo drastisch te
verhogen, deze luxe situatie zouden afbou-
wen. Het assortiment hoeft toch echt nietuit
verscheidene menu's, vier soorten toetjes en

„We worden weer gedwongen boterhammen
te gaan smeren. Het bestuur stelt prijsverho-
gingen van meer dan 50 procent voor. We
zijn hier toch niet in Rusland. De personeels-

ic .et van de discussie was het
van het kabinet

ia ,wsw-gelden (landelijk 3,2 mil-
ovp Per ->aar) zo mogelijk in 1994
Sq " te bevelen naar het Fonds

ciale vernieuwing of het Ge-
meentefonds. De Kamer heeft
grnf grote problemen mee. Een

'de p meerderheid (uitgezonderd
!ge,^rydA) is bang dat als het wsw-
t6r mdc pot socialevernieuwing
v ®chtkomt, dit ten koste zal gaan
v_o " Sebruikers' van de werk-
-0ok 2iemng' de üeh-ndicapten.
hev ,Wordt gevreesd dat de over-
ig „" ,nS ten koste zal gaan van de
2o|'° s met relatief veel wsw'ers,

Limburg, ten gunste van de

MoeiteTV

genaast hebben alle fracties
koir moeite met de efficiency-
-k iRg van minimaal vijf (lande-

nva ,0 miljoen gulden) en maxi-
me? H

tlen Procent (320 miljoen) die
2j; de overheveling gepaard gaat.
lip.^ezen dat dit tot banemver-
6r' «jdt. Volgens het CDA mag
-naaWel wat worden bezuinigd,
Wii veel minder dan het kabinet_i,L0e CDA-fractie zal zelf dek-
gatB aangeven voor het financiële
*___♦ at daardoor wordt veroor-<_ol De PvdA wilde zich op dit
ftiet jnt niet akkoord verklaren
tv de korting, die in Limburg
kat., de 550 en de 1100 banenn kosten.
naa r"_ eveling van de wsw-gelden
a_He j?etGemeentefonds was voor
Vern ,.acties onbespreekbaar. De

ing van gelden in dat fonds
H^del' met de huidige criteria zeer
barit Tg. uit voor regio's als Bra-
ger. ' Limburg, Twente en Gronin-

>l.en voordele van de Randstad.
-ii.t,I?lDurë z°u die verschuivingm 5000 banen kosten.

Studierichting belangrijker
dan niveau op arbeidsmarkt

Von onze versloggever

MAASTRICHT - De richting
van de gevolgde opleiding is
belangrijker dan het niveau
van de studie. Dit blijkt uit
een onderzoek van het Re-
searchcentrum voor Onder-
wijs en Arbeidsmarkt (ROA)
van de Rijksuniversiteit Lim-
burg.
Over het algemeen zijn er op elk ni-
veau opleidingsrichtingen met goe-
de arbeidsmarktperspectieven.
Vooral binnen het middelbaar en
hoger beroepsonderwijs bieden de
verschillende onderwijstypen gun-
stige vooruitzichten op de arbeids-
markt.

Bij het middelbaar beroepsonder-
wijs bieden de opleidingen verzor-
ging en verpleging, medisch labora-
torium, economisch-administratief
en bestuurlijk, politie en defensie
en haven en vervoer de eerstkomen-
de jaren de beste perspectieven op
de arbeidsmarkt.

Binnen het hoger beroepsonderwijs
zijn de verwachtingen het gunstigst
voor het vervoersonderwijs, het la-
boratoriumonderwijs, de heao, en
het technisch onderwijs.

Mavo
Binnen het lager beroepsonderwijs
worden goede arbeidsmarktper-
spectieven voorspeld voor de rich-
tingen haven en vervoer en verzor-
ging, maar ook voor de schoolverla-
ters van het mavo.

Ongediplomeerde schoolverlaters,
de zogenaamde 'drop-outs' maken
de minste kans op werk.

■ ____ mmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmt

Kdhnen
voor slapen en wonen

Brunssum - Kerkstraat 109 b
Tel. 045 - 253535

Ook ongunstig is de situatievoor de
studierichtingen mbo-agrarische en
mbo-sociaal-cultureel, hbo-verple-
ging en paramedische en hbo
kunstopleidingen, en voor school-
verlaters havo/vwo, zonder aanvul-
lende beroepsopleiding.

Universiteit
Binnen het universitair onderwijs is
er bij de economische en bedrijfs-
kundige richting sprake van een
omslag. Tot voor kort hadden stu-
denten van deze richtingen goede
mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
Het onderzoek van het ROA heeft
aangetoond dat dit de komende ja-
ren niet meer het geval zal zijn. Dit
is voor een deel het gevolg van een
explosieve toename van het aantal
studenten.

Nog steeds zijn de kansen voor de
kunst- en letterenstudentenzeer be-
perkt. Maar ook bij agrarische we-
tenschappen, sociale wetenschap-
pen, en rechten hoeven de studen-
ten vooralsnog niet te hoog van de
toren te blazen over hun meest di-
recte toekomst.

(ADVERTENTIE)

SYMFONISCHE
BLAASMUZIEK
IN DE MAASPOORT

3e concert
za. 11 april-20.00 uur
Harmonie St. Michael Thorn

0.1.v. Heinz Friesen
Soliste: Vera Beths, viool

Kleine Dreigroschenmusik
K.Weill

Vioolconcert
K.Weill

3e Symfonie
G.Mahler

(Eerste deel en Finale)
Entreeprijzen:

’ 20,00 Passen ’ 15,00
Passe-Partout/7,50

k§) "» pij
De Maaspoort Venlo

hetk ?Jd het al meteen weten dat
-_rv net gezien die 'gigantische
Qv_rhrdeeleffecten' afziet van
f°rid ling naar net Gemeente-
-_ht S' De staatssecretaris hield
vas.er tot op het laatste moment
bun aan overhevelingvan dewsw-
Ver g.etten naar het Fonds Sociale

in 1994.

Evaluatie
\.litnVVD, D66 en Groen Links
<nerit echter dat eerst het experi-
fu_n ,ni^ °*e buidige wijze van
g_tt_ *^ering van de wsw(met bud-
flfian " Wordt afgerond. Pas als die
kgjj leringswijze is geëvalueerd,
Qver en besluit worden genomenv_r, en eventuele overheveling

c wsw-budget naar hetop zj.s Sociale Vernieuwing.Dat is' .n vroegst in 1994.
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(ADVERTENTIE)

Mc\ i\ »M
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

Ruiten moskee
Maastricht
ingegooid

Limburgse
vrijgezel

bij Oprah

Striptease
Vanaf het moment dat de
mens kleren is gaan dragen,
is de 'striptease' als vorm
van vermaak geboren.
Hoewel wij daarbij kennelijk
wat meer gewend zijn aan
de gedachte dat vrouwen
daarbij hun kleren uittrekken
voor een mannelijk publiek,
komt het verschijnsel van de
mannelijke stripper die op-

treedt voor een vrouwelijk publiek steeds vaker voor.

Sinds kort is de mannenstriptease in sommige kringen populair
geworden door groepen als de 'Chippendales' en de 'London
Knights'. Zij voorzien blijkbaar in een behoefte, en je kunt daarbij
hooguit verzuchten dat smaken blijkbaarzeer kunnen verschillen.
Burgemeester Van Zeil begeeft zich met zijn verbod op het optre-
den van striptease-groepen in Heerlen danook in een moralistisch
mijnenveld. Zijn drang om in te grijpen is, gezien zijn verantwoor-
delijkheden, best begrijpelijk. Maar er valt geen eer aan te beha-
len.
De taferelen die zich tijdens zon optreden (kunnen) afspelen, kan
hij als burgemeestervan Heerlen stuitend vinden, maar dat is niet
zomaar te vertalen in een algeheel verbod op striptease.
Bovendien ontleent een optreden van de London Knights zijn aan-
trekkingskracht (op sommigen) juist aan de gedachte dat het een
losbandig zootje kan worden met contact tussen strippers en' pu-
bliek.

MAASTRICHT - Een nog onbe-
kende persoon heeft twee ruiten
van het schoolgebouw aan het Re-
cessenplein in Maastricht, dat als
moskee dienst doet, ingegooid. Er
werd bovendien op de muur geklad.
De Maastrichtse politie heeft de
Turks-Islamitische gemeenschap
verzocht de beheerder van het ge-
bouw in gezelschap van een tolk
naar het bureau te laten komen
voor nadere informatie.

Zoals bekend verhuist de moskee
met ingang van 1 januari naar de
voormalige sportzaal in de wijk
Malpertuis. De Turkse gemeen-
schap heeft het gebouw gekocht
van de gemeente. Bewoners van de
naburige Sterflat hebben het ge-
meentebestuur laten weten niet zo
gelukkig te zijn met die transactie.
In de nabijheid van de sportzaal be-
vindt zich al een Marokkaans-Isla-
mitische moskee. Vooral als de
vastenmaand Ramadan in dezomer
valt, heeft een bewoners in de nacht
geluidsoverlast van moskeebezoe-
kers, zo luidde de klacht.

'Boycot' restaurant AZM

Staatssecretaris Ter Veld ziet afvan ergste scenario voor Limburg

Uitstel besluit werkvoorziening

Limburgs dagblad"^ Limburg
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Bijna drie ton voor opleidingscentrum in Heerlen

Ook provincie steunt
grafisch instituut

Nieuwbouw Bonnefanten
loopt forse vertraging op

Massale belangstelling aannemers verrast provincie

Van onze verslaggever( Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De start van de
bouw van het nieuwe Bonnefanten-
niuseum op het Sphinx-Céramique-
terrein in Maastricht is met byna

halfjaar vertraagd. Volgens hetdagelijks bestuur van de provincie
js dat hoofdzakelijk te wijten aan
het onverwacht groot aantal (17)
bouwfirma's uit binnen- en buiten-
land, dat de mihoenenklus in Maas-
tricht dolgraag wilden klaren.

Het gevolg van die massale belang-
stelling uit de bouwwereld was een
ongebruikelijk lange aanbeste-
dingsprocedure, die uiteindelijk
door de lokale bouwcombinatie
Cremers uit de provinciehoofdstad
ln zijn voordeel is beslecht. Daar-
naast noemen GS als vertragende
factor de grote 'complexiteit' van
het Bonnefanten-project, dat zoals

bekend deels uit nieuwbouw en
deels uit restauratie (van de Wie-
bengahallen) bestaat.
Inmiddels verwachten GS dat de
bouwwerkzaamheden in de loop
van volgende maand kunnen begin-
nen.

Opmerkelijk genoeg heeft de fikse
vertraging volgens GS geen enkele
nadelige invloed op het totale 'kos-
tenplaatje' (f 40 miljoen) van de
nieuwbouwvan het provinciaal mu-
seum. Tegenover een rentewinst
van negen ton staat een ongeveer
even groot financieel nadeel als di-
rect gevolg van hoger uitgevalllen
bouw- en legeskosten.

Rekening houdend met de nu ont-
stane achterstand rekenen GS erop
dat het nieuwe museum, dat een in-
ternationale allure wordt toege-
dacht, in december 1993 zijn poor-
ten kan openen.

MAASTRICHT - Het dagelijks be-
stuur van de provincie wil maxi-
maal 273.000 gulden uittrekken als
bijdrage aan de geplande vestiging
van een regionaal praktijkcentrum
voor de grafische industrie in Heer-
len. Met hun besluit onderkennen
Gedeputeerde Staten het schrij-
nend tekort aan geschoolde en erva-
ren druktechnici in deze provincie.
Het te vestigen opleidings- en bij-
scholingsinstituut, dat nauw gaat
samenwerken met het Grafisch Ly-
ceum in Eindhoven, moet in die
behoefte gaan voorzien.

De totale investeringskosten van
het project bedragen een kleine mil-
joen gulden. Eerder al had zowel de
grafische bedrijfstak als de Europe-
se Gemeenschap, in het kader van
het Europees Fonds voor Sociale
Ontwikkeling (EFRO), een financië-
le bijdrage toegezegd. Als Provin-
ciale Staten binnenkort akkoord
gaan, zullen GS het nog resterende
tekort van 273.000 gulden voor hun
rekening nemen.

Verlies vermoedelijk nog groter dan in 1990

Aanzienlijk minder
Volvo's vorig jaar

Overigens is ook de exploitatie-
opzet van het grafisch praktijkcen-
trum inmiddels zo goed als rond.
De kosten in de eerste drie aanloop-
jaren worden gedragen door het
Europees Sociaal Fonds (ESF), de

Cao bij Enci:
4,25% erbij

Ingerukt ?
MAASTRICHT - Een 41-jarige in-
woner van de Maastrichtse wyk
Mariaberg is gisteren in de vroege
ochtend door twee overvallers in
zijn eigen wagen meegenomen. Op
de Sint Annalaan moest hij uitstap-
pen en zijn de daders met zijn Maz-
da type 626 ervan door gegaan.
De man was net bij zijn woning ge-
arriveerd toen een gemaskerde man

Dieven nemen
auto mee

inclusief man
BORN - In Bom zijn vo-
rig jaar aanzienlijk minder
Volvo's gemaakt. Slechts
85.000 auto's rolden van
de lopende band, ruim
35.000 minder dan in het
jaar daarvoor. Dat is giste-
ren door een woordvoer-
der van NedCar (de nieu-
we Nederlandse naam
voor de Volvo-fabriek) be-
vestigd.

Boekte Volvo in 1990 al een verlies
van ’ 76 miljoen, na de sterke pro-
duktiedaling wordt vermoed dat
het resultaat vorig jaar nog beroer-
der was. Of dat klopt zal pas in juni
blijken, als NedCar bij de Kamer
van Koophandel in Eindhoven een
beperkt jaarverslag indient. Nu het
bedrijf voor tweederde in buiten-
landse handen is, hoeft het zyn re-
sultaten niet meer uitgebreid open-

Akkoord over
verwerkuren
bij Overmaze

{J^ASTRICHT - De overuren van
'ir' ?e.soneel van de penitentiaire
tyJ^ting Overmaze in Maastricht
üith voor de eerste vier perioden
Vg^taald. De verlofgaranties blij-
t" gehandhaafd. Dat is het resul-
iw.J Van een overleg tussen de di-

tle van Overmaze en AbvaKabo.

- De directie van
vak-k

0' in Maastricht heeft met de
a*bonden een principe-akkoord

is "^'^ over een nieuwe cao. Daarin
onder meer bepaald dat de werk-

erriers per 1 maart van dit jaar4,25
°cent meer loon krijgen. De nieu-e cao geldt tot eind februari vol-«endjaar.

hn ■Ve e procent loonsver-
j ng krijgen de werknemers van

Enci in junivan dit jaar ook nogn eenmalige uitkering van 1,5
£j°cent. Die uitkering komt in de
yaats van de winstdelingsregeling.

erder is overeengekomen dat heteventiebeleid gecontinueerd
°rdt en dat de vakorganisaties in-

jJ^atie krijgen over het mileube-,, dat door de Enci gevoerd£°rdt.g^h^UT voor 61-jarigen wordt uit-
jg^Feid tot en met het geboortejaar
vj«. Dat wil zeggen dat de menseng.e ln dat jaar geboren zijn, zeker op

Jarige leeftijd in deVUT kunnen.

baar te maken

Foto: FRANS RADE

Van Ry: 'Wij geven tenminste ook aan hóe

Kamerfractie VVD
voor behoud LSO

Von onze verslaggever

MAASTRICHT/DEN HAAG -
Ook de Tweede Kamerfractie
van de VVD gaat onder geen be-
ding akkoord met de door Raad
voor de Kunst voorstelde ophef-
fing van het Limburgs Symfonie
Orkest. Dat heeft het liberaleKa-
merlid Jos van Rey uit Roer-
mond laten weten. Eerder al
hebben ook de regeringsfracties
van CDA en PvdA alsmede D66
nadrukkelijk te kennen gegeven
hetLSO onder alle omstandighe-
den te willen behouden.

Van Rey wyst er overigens fijnt-
jes op dat zijn oppositiefractie,
als enige partij in de Tweede Ka-
mer, óók een financiële dekking
heeft aangegeven voor de 'red-
ding' van het zuidelijk orkest. In
dit verband pleit de WD voor
een andere verdeling van de gel-
den voor de omroeporkesten..
Over de wijze waarop Opera
Zuid, dat in de ogenvan de Raad
voor de Kunst enkel nog inci-
dentele subsidies van het ryk
zou moeten krijgen, vanaf 1993
moet worden gefinancierd, heeft
de liberale Kamerfractie zich
nog geen oordeel gevormd.

DOOR THEO SNIEKERS

2e directie heeft eveneens toege-
(W at zij het ziekteverzuim mid-
M]

S een Pan van aanpak jaarlijks
b^ re duceren met ten minste één
u °cent.
va

_ vindt het resultaat
,je net overleg bevredigend omdat
t>er°nrust een gro°t deel van het

Soneel nu is weggenomen.

" Het gebouw van Dienstplichtzaken inKerkrade

De produktiedaling in 1991 had een
aantal oorzaken. In het jaar daar-
voor waren relatief veel auto's van
het nieuwe model 460 geprodu-
ceerd om de dealers van voldoende
auto's te voorzien. Dat was in 1991
niet meer nodig. Het bedrijf werd
vorig jaar bovendien geconfron-
teerd met achteruithollende verko-
pen in Engeland en Scandinavië.

Oorzaken

poortactie FNV
Caia Kerkrade

B^^KRADE - De Industriebond
bij 1, s tart vandaag om half twaalf
6oq a m Kerkrade-West met een
ve j factie. By Leunissen in Simpel-
Wh n FeÜen Staalservice in Maas-
_t_n worden kantinebijeenkom-
pj/j gehouden. Op nog 27 andere
so_r.Sen m Nederland worden

acties ondernomen.

Vervolgens koos het management
ervoor de ontstane enorme voorra-
den weg te werken door een aantal
weken niet te produceren. En ten-
slotte werd de fabriek geconfron-
teerd met een staking bij motoren-
leverancier Renault, waardoor de
produktie opnieuw enkele weken
stil lag.

Mogelijke afschaffing dienstplicht kan grote gevolgen hebben

Onzekere toekomst defensiekantoor
overnemen - Reijnierse zou daar
niet verrast over zijn - duurt het nog
geruime tijd voordat die afschaffing
daadwerkelijk een feit is. De vak-
bondsbestuurder vermoedt echter
dat de bewindsman niet echt aan
afschaffing van de dienstplicht wil
en er alleen om taktische redenen
(minder bezuinigen met juist be-
houd van de dienstplicht) over heeft
gerept.

Kerkrade. Volgens een woordvoer-
der van Defensie is het echter nog
veel te vroeg om daarover iets te
kunnen zeggen. Eerst nog moet een
speciaal ingestelde commissie (de
commissie Meijer) adviseren over
de diensplicht. Indien dat in sep-
tember uitmondt in een advies tot
afschaffing van de dienstplicht,
moet Ter Beek altijd nog een be-
sluit daartoe nemen en moet ook de
Tweede Kamer het ermee eens zijn,
zegt de defensie-woordvoerder.

Ook bestuurders van de vakbonden
voor het burgerpersoneel bij Defen-
sie hebben zich nog niet echt gebo-
gen over de consequenties van een
afschaffing van de dienstplichtvoor
het Defensiekantoor in Limburg.

„In de wandelgangen heb ik echter
gehoord dat als dat gebeurt, de ge-
volgen voor Kerkrade groot zullen
zijn", zegt CFO-bestuurder J. van
der Kooij. Volgens de bestuurder
van de christelijke bond zal afschaf-
fing van de dienstplicht echter een
ramp betekeken voor de werkgele-
genheid bij het gehele ministerie.
Het resultaat zal het verliesvan dui-
zenden arbeidsplaatsen zijn, voor-
spelt Van derKooij.

AbvaKabo-bestuurder J. Reijnierse
is (voorlopig niet erg onder de in-
druk van de rede van Ter Beek.

Zelfs als de commissie-Meijer af-
schaffing van de dienstplicht advi-
seert en Ter Beek en de Kamer dat

_e
Hjjv°nderhandelingen in de metaal-
(ie_errieid overeen nieuwecao wer-
afg °P 19 maart jl. door de bonden
v^_ broken wegens het ontbreken
lt0_ een perspectief op een overeen-
k-w' en ag *ater zonden de
rwden aan de werkgevers een ulti-
'°b_i.rn at woensdag 8 april af-
Ojj j " Als de werkgevers daar niet
)?-.V ëaan begint de Industriebond
djV met stakingen. Als 'opwarmer'
"_>~en de nu geplande poortbijeen-msten.

„één mogelijkheid waarmee ik ern-
stig rekening houd", zei minister
van Defensie Relus Ter Beek dins-
dagavond.

DEN HAAG - Het Nederlandse le-
ger, vooral de landmacht, zal in de
toekomst nog sterker worden inge-
krompen dan vorig jaar in de De-
fensienota werd aangekondigd. In
die flexibele, technische hoogwaar-
dige en snel inzetbare krijgsmacht
van de toekomst zal mogelijk alleen
plaats zijn voor beroepsmilitairen.
Afschaffing ■ van de dienstplicht is

Bureau Dienstplichtzaken in Kerk-
rade zal verdwijnen", zegt het Lim-
burgse Kamerlid. Maar een beroep-
sleger brengt ook nieuwe werk-
zaamheden met zich mee die in
Kerkrade zouden kunnen worden
uitgevoerd, merkt hij op. Dan gaat
het bij voorbeeld om taken op het
gebied van de werving en selectie.
„We moeten dan kijken of we met
die nieuwe taken de schade in
Kerkrade kunnen beperken. Dat zal
in ieder geval mijn inzet zijn. Je
moet ook dan echter niet de illusie
hebben dat in Kerkrade alles by' het
oude blijft."

Er zullen bij afschaffing van de
dienstplicht hoe dan ook arbeids-
plaatsen wegvallen in Kerkrade,
met andere woorden. Als het inder-
daad die kant opgaat moet Defensie
daar in zijn personeelsbeleid al
vroeg rekening mee houden, zegt
Paulis. Geen nieuwe mensen meer
aannemen en zittende personeelsle-
den omscholen bij voorbeeld.

Volgens het Kamerlid is er echter
geen reden tot paniek. De toekomst
van het Defensiekantoor lijkt echter
na de rede van Ter Beek toch een
behoorlijk stuk onzekerder te zijn
geworden.

Ondertussen steunt een Kamer-
meerderheid van CDA en PvdA het
idee van een kleinere landmacht en
is afschaffing van de dienstplicht
een bespreekbare optie. De woord-
voerder ambtenarenzaken van de
CDA-fractie en tevens lid van de
Vaste Kamercommissie voor Defen-
sie, Walter Paulis, houdt in ieder
geval serieus rekening met de mo-
gelijkheid van een beroepsleger.

Ik denk dat dan uiteindelijk hetfM______________E_3_S_Z_7

Een boodschap die voor Zuid-Lim-
burg op termijn nog bijzonder on-
aangename gevolgen kan hebben
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De Directie Dienstplichtzaken van
het ministerie van Defensie is na-
melyk in Kerkrade gevestigd. Het
overgrote deel van de 350 werkne-
mers van het Defensiekantoor in
Kerkrade (over enige jaren zyn het
er nog maar 300 als gevolg van af-
slanking) houdt zich met dienst-
plichtzaken bezig.

SPD voor
uitwisseling
ambtenaren

HEERLEN - Duitse gemeente-
ambtenaren zouden tijdelijk in Ne-
derlandse en Belgische steden moe-
ten gaan werken. Dat idee heeft de
SPD-fractie van de Akense gemeen-
teraad bij het stadsbestuur gedepo-
neerd.
Naar de mening van de sociaal- de-
mocraten is de uitwisseling van
ambtenaren noodzakelijk, omdat
steden en regio's in Europa steeds
intensiever met elkaar zullen gaan
samenwerken. „In dat verband is
het onontbeerlijk dat ambtenaren
uit de diverse landen op de hoogte
zijn van eikaars systemen en werk-
wijze," aldus de SPD.

,e _B.eris de bonden is de aangebo-
ge lo°nsverhoging in een tweejari-
die a° ver beneden de maat. Boven-
Hw willen de werkgevers de
bij r*°sten voor de vut uitsluitend
w?e werknemers neerleggen. De
*ieK ëevers willen ook dat bij een
ii^g gelding een vakantiedag wordt
°t> 9n ere* en ac uitkering bij ziekteBU% wordt gesteld.

Afschaffing van de dienstplicht
heeft dan ook rechtstreeks gevol-
gen voor de werkgelegenheid in

k^^ (ADVERTENTIE)

[V7<!^ KONTAKTLENZEN
[J\_____r STUDIO

r°menade 27A, Heerlen, 045-742295; Wilhelminastr. 33, Bocholtz, 045-444342

Lachte sportlenzen do. 9,0) ’ 87,-
-per paar

Lachte lenzen (+/.6.o)p.rPW »A ’ 157,-
-*ACHTE 40% ZUURSTOF DOORLATENDE

(tot-7) per paar ’ 277,"
p5.uk9,75 per Paarl9,oo

controle, schoonmakenaltijd gratis. Aanpassing door gediplomeerd kontaktlenzenspecialist/opticien

Wedvlucht
Modave
ingelast

HEERLEN - De CLBvP heeft
voor volgende week woensdag
een oefenvlucht vanaf Modave
ingelast in een beperkt aantal in-
zetlokalen. De eerste officiële
wedvlucht vanuit Marche gaat
zondag gewoon door.

Donderdag 2 april 1992 " 15

# Zo zal het nieuwe Bonnefantenmuseum op het Sphinx-Céramique-terrein in
Maastrichter uiteindelijkuit gaan zien. Foto: GRUMMER/VAN sloun

branche-organisatie en de speciale
Bijdrageregeling Bedrijfstakgewij-
ze Scholing (BBS). Op grond van de
gunstige ontwikkelingen in de gra-
fische bedrijfstak verwachten de
initiatiefnemers ook na deze perio-
de geen exploitatieproblemen.

Ruim twee jaar
cel voor poging

tot doodslag
MAASTRICHT - Wegens poging
tot doodslag heeft de rechtbank te
Maastricht woensdag de 30-jarige
Geleendenaar L.D. veroordeeld tot
een gevangenisstraf van twee jaar
en vier maanden. De officier van
justitie had drie jaar geëist. Op 10
december van vorig jaarvuurde D.
met een revolver vier kogels af op
de deur van een flatwoning aan de
Burgemeester Lemmensstraat in
Geleen. Achter die deur bevond
zich J.D., die echter niet werd ge-
raakt. Het motief voor de schietpar-
tij kon niet worden achterhaald,
mede doordat de verdachte zich tij-
dens de terechtzitting op zijn zwijg-
recht beriep. Volgens getuigen zou
het handelen om een wraakneming
in het drugcircuit.

op hem toesprong en hem een klap
in het gezicht gaf. Vervolgens
dwong de overvaller de man op de
achterbank in de auto te gaan zit-
ten. Een tweede overvaller, even-
eens met een bivakmuts op het
hoofd, stapte in waarna de wagen
wegreed en het slachtoffer onder
schot werd gehouden. Op de Sint
Annalaan moest de man uitstappen.
Hy zag de overvallers wegrijden
richting Koningin Emmaplein.

Wat de aanleiding is geweest van de
kortstondige vrijheidsberoving is
nog niet duidelijk. Het slachtoffer is
zijn wagen kwijt en heeft bovendien
een forse zwelling onder zijn rech-
ter oog opgelopen.

" ■ mmmmmmmmm
iimburgs dagblad Limburg



Ontslagen conservatoriumdocent naar rechter

'Muziekonderwijs wordt
puinhoop in Limburg'

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.
Cape Fear, wodo 21 uur, wo ook
14.30 uur. De Johnsons, wo en
do 21 uur. Babar, wo 14.30 uur.
Bugsy, wo en do 21 uur, wo ook
14.30 uur. JFK, dag. 20 uur, wo
ook 14 uur. Ciné-K: Frankie &
Johnny, dag. 21 uur. Cinema-
Palace: The last boyscout, dag.
19 en 21.30 uur, wo ook 14.30
uur. The prince of tides, dag.
18.15 en 21.15 uur. Dead again,
wo en do 19 en 21.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
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. Deavonturen 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
Koyal: Dead again, dag. 20.30
uur. De Notekraker, wo 14.30
uur. Royaline: The Addams Fa-
mily, woook 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:- vr. 3/4 en za. 4/4: nieuw solopr-'
grammavan Paul van Vliet.
- vr. 3/4: 'Alles in de familie', kluch 1
vanThei Dols (20.30 uur).- za. 4/4: Paul Clark met het solopro
gramma 'What' (20.30 uur).- zo. 5/4: pianorecital Liliya Zilber
stem.
- ma. 6/4: Djazzex Modern Jazz DaP'
ce Company met 'Jazzetch'.- di. 7/4 en wo. 8/4: de rockmusic»1
'Hair'.

KERKRADE:- do. 2/4: Beppie Blankert met _e
moderne dans 'Ives'.- vr. 3/4: Heerlens Salon Orkest 'D*
Capo __ MarcoBakker __ Katrien Gal'
lez.
- za. 4/4: Youp van 't Hek met z."
cabaretprogramma 'Alles of nooit.- zo. 5/4: Harmonie/fanfare-conceP
St.-Pancratius & Ste. Marie (11 uur).
- zo. 5/4: kamerconcert, Quartett"
Beethoven di Roma.- zo. 5/4: de popgroep BZN met h»
programma 'Congratulations' (20.3'
uur).- wo. 8/4: Mechels Jeugd Theater me}
'De Vuurvogel' voor kinderen van*
zes jaar (14 uur).

MAASTRICHT:- do. 2/4en vr. 3/4: de musical 'RevU*
Revue'! met JosBrink en Frank San-
ders.- za. 4/4: HaFaßra, concerten doof,
harmoniekorps, fanfarekorps, drum'
band en majorettenkorps (14.30 uur)- '- 'Porgy and Bess', opera met de vi_r
Amerikaanse solisten Berry, Swif-
Emerson Bodtles en Martin.- zo. 5/4: 'Korendag',koffieconcert efl
matinee-concert met diverse koren
(11.35 uur en 14.50 uur).- zo. 5/4: Limburgs Symphonie Or-
kest met de soilisten Güher en Sühe'
Pekinel, piano. Programma Mahler's I
eerste Symphonic.- di. 7/4: 'Hoog Tijd', komedie me'
mary Dresselhuys en John Kraay" 'kamp.- wo. 8/4: World beat IV (19 uur).

SITTARD:- do. 2/4 en vr. 3/4: Youp van 't He"
met zijn soloprogramma 'Alles °'nooit.- za. 4/4 en zo. 5/4: 'Josephine', musl'
cal over het leven van Josephine B*'
ker.
- di. 7/4: 'Vijf hoog het raam ui*'f
JohnLantings Theater van de Lach-

ROERMOND:- vr. 3/4: 'Qn the Razzle', blijspel va"
Torn Stoppard door Lamda Compafw
Londen (Engelstalig toneel).
- za. 4/4: finale van de Limburgs*
Soundmix Kampioenschappen ("
uur en 19.30uur).- zo. 5/4: HaFa concert met medew_r'
king van Fanfare St.-LaurentiuS'
Leeuwen en PTT-Harmonie M-LiH1'
burg (11.30 uur).
- ma. 6/4: Sharon Quartet en DmiO 1
Ferschtman, cello kamermuziek.- di. 7/4 en wo. 8/4: de nieuwe on^
man show van Paul vanVliet.

WEERT:

- vr. 3/4: derde soloproduktie v»?
Luk Wijns getiteld 'Vuil spel' (20.''
uur). .- za. 4/4: Stichting Orpheus brenfs
Die Fledermaus, operette van Johar^
Strauss (20.15 uur).- wo. 8/4: Nederlands toneelstu^'Goed/Fout' van Haye van der W?
den (20.15 uur)

AKEN:
- do. 2/4: Der Leuchtturm, Pet*1
Maxwell Davies (19.30 uur). .- do. 2/4: Sympnonieconcert, Rob-^
Schumann/Theodor W. Adorno.- vr. 3/4: Der Besuch der altenDam*
Gottfried von Einem.
- za. 4/4 en wo. 8/4: Tosca, Giacort1"
Puccini (19.30 uur).
- ma. 6/4: Vincent,Einojuhani Raut*"
vaara (19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginne
alle voorstellingen om 20 uur. >2

exposities

" HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuispl6'
19. De Collectie, keuze uit de kunSJj
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open *t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 ua>'
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf *Expositie van fotografe DominiO^
Panhuysen. T/m 26/4. Open za enf
14-17 uur. Thermenmuseum , CoriJvallumstraat 9. Zoals de ouden bouw-
den. T/m 17/5, open di t/m vr 10-'
uur, za en zo 14-17 uur. " __a

De rust - voorzover daar sprake van was - is weer
flink verstoord op het Maastrichtse conservatorium.

De directieheeft bij de invoering van een nieuw
financieringssysteem door deoverheid moeten

concluderen dater bezuinigd moet worden en zet het
mes in derichtingen waar nog maar weinig studenten

op afkomen: schoolmuziek en het onderwijs in
enkele 'historische' instrumenten. Begrijpelijk, zo
luidt alom het commentaar. Ernstige zorg wordt

echter uitgesproken over het tweede directieplan: het
snijden in het lesprogramma didactiek en het

ontslaan van onder andere de stagecoördinator.
Directeuren van Zuidlimburgse muziekscholen

schudden het hoofd. Enkele kwalificaties die zij in de
mond nemen: merkwaardig,pijnlijk, zeer spijtig,

kwalijk, slecht.
Hans van Dijk, een van de docenten die ontslagis

aangezegd, gaat zijn zaak in ieder geval voor de
ambtenarenrechter brengen. Dat wordtvoor hem de
tweede keer, in 1989 werd hij al eens ontslagen. De

rechter bepaalde toen echter dat hij weer moest
worden aangenomen.

in het nieuws
DOOR GEERT DEKKER

MAASTRICHT - „Op deze ma-
nier gaat een instelling teloor
door haar eigen toedoen. Als
men zaagt aan de poten van de
kunst van het lesgeven, vermin-
dert de waarde van deze oplei-
ding, waarmee men uiteindelijk
de concurrentiepositievan de ei-

-1 gen afgestudeerden ondermijnt.
Dat is een kwalijke zaak."
Peter Weinstock, directeur van

Ide Heerlense muziekschool, is
'helemaal niet te spreken over de

1 manier waarop het Maastrichtse

" conservatorium haar financiële
■problemen wil oplossen. Eén

1 van de drie didactische vakken,
algemene muziekdidactiek, staat
op de nominatieom geschrapt te
'worden, terwijl de coördinator
van de stages, Jos Stalmeijer, is

" voorgedragen voor ontslag.
Weinstock daarover: „De organi-

satie van de proeflessen op de
muziekscholen begint de laatste
jaren nu juist te lopen. Als dit
doorgaat, kunnen we weer op-
nieuw beginnen."

Weinstocks collega Leo Pustjens
van de Sittardse muziekschool is
even duidelijk. „Als de redenatie
luidt dat men de kunst maar van
de eigen hoofdvakdocent moet
afkijken, krijgen we alleen maar
leraren die individueel les kun-
heii geven. Dat sluit helemaal
niet meer aan bij de praktyk. Het
komt immers steeds meer aan op

groepslessen en daar zyn heel
andere technieken voor nodig."

Voor alternatieven wyst men in
de richting van de veertig hoofd-
vakken diehet Maastrichtse con-
servatorium aanbiedt. „Ze moe-
ten maar met de andere opleidin-
gen afspraken maken over de
verdeling van specialismen,"
zegt Weinstock. Met andere
woorden: waarom moet men
overal in Nederland oekelele
kunnen studeren?

Inkomsten
Waarnemend conservatoriumdi-
recteur Harry Custers blijft by
de argumentatie dat de ophef-
fing van algemene muziekdidac-
tiek de kwaliteit van het onder-
wijsaanbod het minste schaadt.
Hij moest kiezen, zegt hy, en
heeft gekozen voor de richtingen
die niet direct in de vorm van
extra studenten extra geld ople-
veren. Want daar gaat het in het
nieuwe systeem van financiering
om: elke student betekent extra
inkomsten.
In totaal gaat het om bijna vier-
honderdduizend gulden dat het
conservatorium tekort komt: dat
komt overeen met vier volledige
banen, maar het aantal ontslagen
zal misschien twee keer zoveel
zijn. Veel docenten werken part-
time.
De slachtoffers zijn er niet geluk-
kig mee, dat spreekt vanzelf.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
# ,Jn een gespecialiseerde muziekwereld kan er geen sprake zijn van omscholing."

conservatorium graaft daarmee
op lange termijn zijn eigen graf."

Ook zy' vechten de argumenten
van de directie aan. Eén van de
betrokkenen zegt zeker te weten
dat er andere dan inhoudelijke
argumenten zyn om hem te ont-
slaan, ('Ze willen van me af, ik
weet te veel') maar hy" wil zyn
naam niet in de krant hebben.

hij ontslagen, maar zijn protest
bij de ambtenarenrechter had
succes. Op grond van zijnrechts-
positie moest hij in maart 1990
weer aangenomen worden. „Ik
ganu weer naar derechter," zegt
hij.

ven, maar in deze gespecialiseer-
de muziekwereld kan er geen
sprake zijn van omscholing."
Custers wil de komende maan-
den in het overleg met de mede-
zeggenschapsorganen die rechts-
positie aan de orde stellen.
„Want over een tyd zitten we met
hetzelfde probleem. De jazzrich-
ting loopt nu uitstekend en daar
zullen we mensen voor moeten
aannemen, maar over tien jaar
heeft diezyn top ook weer gehad
en dan zitten we weer met teveel
docenten en weinig studenten."

Ook inhoudelyk kan hij het
directiestandpunt niet begrij-
pen: „Het is een van de stomste
dingen die je kan doen. Als dit
doorgaat wordt het met het mu-
ziekonderwijs in de regio Lim-
burg weer een puinhoop. Het

Rechtspositie
Voor didacticus en muziekhisto-
ricus Hans van Dijk dreigt een
tweede, langdurige ontslagpro-
cedure. In augustus 1989 werd

'Holle' uren
Maar er zit niets anders op, zegt
Harry Custers: „Het grootste
probleem is juist die rechtsposi-
tie. Als een leraar eenmaal een
aantal uren les geeft, kunnen die
uren hem niet meer worden af-
genomen, ook niet als er ineens
een stuk minder leerlingen zijn.
Dan gaat hij in die 'holle' uren
weliswaar extra begeleiding ge-

Beschermheren
nemen afscheid

BRUNSSUM

" Het Harmonie Orkest Bruns-
sum geeft zondag om 19.30 uur
het Gouden paren/voorjaarscon-
cert in dr Brikke-oave. Gratis
entree

SCHINVELD

" In het Fasila-lokaal, Ter Hal-
len 10, wordt zondag om 14 uur
een kindervoorstelling verzorgd
door Theater Gnaffel. Entree is
f15,-. Kaarten zijn in de voorver-
koop voor fl 3,50 verkrijgbaar
aan de Schinskoel of bij Nelly
Quaedvlieg, Eindstraat 19. EYGELSHOVEN

" Gemengd koor St.-Jozef
geeft zondag om 11 uur een voor-
jaarsconcert in zaal A genne,
Komm aan de Laurastraat. Me-
dewerking verlenen muziekver-
eniging Accordia Eygelshoven
en kinderkoor De Lentebloemp-
jesuit Margraten. Entree f15,-.

KERKRADE

" In de Botanische Tuin in Ter-
winselen wordt zondag om 11.30
uur het eerste zondagsconcert
van dit seizoen uitgevoerd door
fluit- en tamboerkorps Odeon.
Tevens is er dan open dag in ver-
band met de heropening van het
theehuisje. Abonnementen wor-
den zondag verkocht met een
feestkorting.

NUTH

" In het kader van de landelijke
vastenaktie houdt de betreffende
werkgroep van PLONS zondag
een sponsortocht met een mani-
festatie. Start om 13 uur in het
scouting-home Nirve in Nierho-
ven. De tocht duurt ongeveer
twee uur.

" Kinderen, die willen deelne-
men aan de teken- en schilder-
groep in De Holz, kunnen zich
aanmelden bij L. Wever,
__M59278.

Burgemeester Henk Riem en de-
ken Kleinen nemen de functies
van het tweetal over. Het af-
scheids- en installatieprotocol
vindt zaterdag om 20 uur plaats
op het plein van de St.-Grego-
riuskerk. Daarna is er een feest-
avond in het Unitas-gebouw.

BRUNSSUM - Oud-burgemees-
ter Louw Hoogland en pastoor
Louis Cordewener nemen zater-
dag 4 april officieel afscheid als
respectievelijk beschermheer en
geestelyk adviseur van schut-
tersvereniging St.-Gregorius de
Grote in Brunssum. De vereni-
ging is zeer tevreden over de in-
zet van beiden heren. Hoogland
loodste de schutterij het vorig
jaar door het OLS, terwyl Corde-
wener voor ditzelfde evenement
goed weer afdwong door middel
van een bedevaart naar Wittem.
Herinnert u zich die tropische
temperaturen?

HEERLEN

" De oudervereniging van ba-
sisschool De Horizon houdt za-
terdag 4 april de jaarlijkse blik-
semloterij ten bate van de bui-
tenschoolse activiteiten.

" Broeder Fer van der Reijken
geeft vanavond om 20 uur een le-
zing over Franciscus van Assisi
in de kapel van het Bernardinus-
college. De volgende lezingvindt
plaats op 7 mei.

" De Stichting Ouderenwelzijn
en de SSOVH houden deze
maand op 8 en 24 april fietstoch-
ten voor 55-plussers. Vertrek om
13.30 uur aan De Spuiklep. De
tocht is 30 km lang. Deelname
kost één piek.

Duitse scholieren te
gast in Voerendaal

VOERENDAAL - 24 leerlingen
uit Bischofswerda in het voor-
malige Oost-Duitsland, zijn deze
week te gast bij de gemeente
Voerendaal. De scholieren bren-
gen deze week grotendeels door
met leerlingen van het Sinter-
meerten-college in Heerlen, 's
Avonds en 's nachts verblijven

zij in gastgezinnen, overdag is er
een afwisselend programma sa-
mengesteld zoals een sportmid-
dag, een feestavond en bezoeken
aan Brussel en Maastricht.
De studenten werden maandag-
avond in het Voerendaals ge-
meentehuis ontvangen door de
gastouders. Ze zijn erg onder de

indruk van hun verblijf in 'het
Westen. „Heerlen is een mooie
stad, er is hier vanalles te bele-
ven. De Nederlanders zijn ook
erg gastvrij. Jammer dat we
maar een week kunnen blijven,"
aldus één van de leerlingen.

„Het verschil tussen de Neder-
landse en de (Oost-)Duitse sa-
menleving en cultuur is erg
groot. Een vreemde gewaarwor-
ding is bijvoorbeeld dat er hier
aan de grenzen niet gecontro-
leerd wordt, dat zijn we niet
gewend," besluit de Duitse scho-
lier. Vrijdagavond gaan de leer-
lingen weer naar huis.

Gouden paar
LANDGRAAF - Het echtpaar
Supheert-Boxma, uit de Arthur
van Schendelstraat 35 in Land-
graaf, viert vandaag het vijftig-
jarig huwelijksfeest. De familie
houdt dit feest in besloten kring.

De gouden echtelieden hebben
twee kinderen, drie kleinkinde-
ren en ook al een achterklein-
kind.

KERKRADE - Het SCEW in
Kerkrade gaat starten met
een hobbycursus voor jonge-
ren vanaf 13 jaar. In groepen
wordt aandacht besteed aan
onder andere boetseren, ori-
gami, bloemschikken en zy-
deschilderen. Andere wensen
kunnen eventueel ook wor-
den ingewilligd.
De activiteiten beginnen op
13 april en vinden telkens
plaats in gemeenschapshuis

Hobbycursus
voor jongeren
Kerkrade
Holz aan de Lambertistraat
op maandagmiddag- of avond
(afhankelijk van de voorkeur)
en op dinsdag van 14 tot 17
uur en van 19 tot 22 uur. Aan-
melden via _?045-462444.

" Sjef Smeets, altijd opgewekt aan het werk

Zilveren
jubilaris

Een teken- en schildergroep
voor kinderen van 8 tot en
met 13 jaaris reeds begonnen.
Deze is woensdag van 14 tot
17 uur in gemeenschapshuis
Holz. Er zyn nog enkele plaat-
sen vrij.
In het SCEW-gebouw vindt
momenteel ook een teken- en
schildercursus plaats op dins-
dag van 9.30 tot 12.30 uur en
van 19 tot 22 uur. Ook hier is
nog plek.

De zilveren jubilarisen zijn fami-
lie krijgen een receptie aangebo-
den in het bedrijfsrestaurant
Van 16.30 tot 19 uur is er gelege-
heid tot feliciteren.

HEERLEN - Sjef Smeets uit
Übach over Worms viert morgen
zijn 25-jarig dienstjubileum bij
het Limburgs Dagblad. Smeets
is als lay-out-coördinator aan de
krant verbonden.
In het begin van zijn loopbaan
werkte hy achtereenvolgens op

de handelsdrukkerij en de op-
maakafdeling van het LD. Hier
was hy nauw betrokken bij het
opstarten van Wall Street Jour-
nal Europe, de Amerikaanse
krant die bij het LD wordt ge-
drukt.

" De leerlingen uit Bischofswerda zijn in het kader van een uitwisselingsprogrammamet
Voerendaal op bezoek in hetSiritermeerten-college. Foto: DRIES LINSSEN

Donderdag 2 april 1992 t16
iimburgs dogblad Limburg

streeksgewijs

journaalkort



Het nieuwe citybad had meteen
achter de Geleenhof moeten ko-
men, maar de gemeente slaagde

van een nieuw zwembad in het
stadscentrum, maar dat plan
stagneert.

De gemeente laat onderzoeken
of bij de verbetering van Ter
Veurdt meteen ook de bouwvan
een nieuwe sporthal tot de mo-

Heerlen privatiseert
zwembad Ter Veurdt

Een ambtelijke werkgroep advi-
seerde toen om het zwembad in
het pas aangekochte Geleendal
te situeren, waar een uitstekende
mixture zou ontstaan met de wo-
ningen die daar waarschijnlyk
gebouwd worden. Ook de lig-
ging aan de autoweg wordt als
pluspunt genoemd.
Het college heeft echter nog
geen besluit genomen over een
nieuwe lokatie. Wel is over de
zwembadproblematiek inmid-
dels overleg gevoerd met buur-
gemeenteKerkrade.

gelijkheden behoort. In dat geval
zou de overdekte accommodatie
De Deyl gesloopt en sporthal
Voltalaan afgestoten worden.

Von onze verslaggever

HEERLEN - De gemeente
Heerlen gaat het Hoensbroekse
zwembad Ter Veurdt afstoten.
Er wordt gezocht naar externekandidaat-exploitanten. Dit'heeft het college besloten.
Al eerder maakte wethouder JoEvers bekend dat begonnen
wordt met het opknappen vanTer Veurdt, iets waar vooral de
Groepering Heerlen-Noord
steeds op heeft aangedrongen.
Heerlen wilde Ter Veurdt eerst

aanpakken met de bouw

Tracé moet zuidelijker verloop krijgen

Heerlen wil snellere
aanleg Mijnspoorweg

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Heerlense college
zal zelf besluiten op welke manier
de afslanking van het ambtenaren-
korps plaats heeft. Het verzoek aan
de diverse ambtelijke diensten om
zelf met voorstellen te komen, heeft
nauwelijks iets opgeleverd.

Het college besloot een paar maan-
den geleden tien miljoen te bezuini-
gen door het verminderen van het
aantal ambtenaren. Die sterke be-
zuiniging is nodig vanwege een
sterke afname van rijkssubsidies.
De gevraagde afslankingsvoorstel-
len door de hoofden van de negen
gemeentelijke diensten hebben ech-
ter slechts 'een schijntje' opgele-
verd van de beoogde tien miljoen.

Vacatures
„Dat is ookwel logisch", vindt Hans
Paulissen namens de ambtenaren
in het georganiseerd overleg. „We
hebben momenteel al 91 vacatures,
die voor een groot deel niet inge-

vuld mogen worden. Dat is al moei-
lijk genoeg. Een directeur die dan
nog extra ambtenaren gaat inleve-
ren, wordt door zijn. mensen voor
gek verklaard."

Bossche model
Burgemeester en wethouders heb-
ben nu besloten om zélf de knoop
door te hakken. Het college voelt er
veel voor om het zogenaamde 'Bos-
sche model' te hanteren. Dat zou
betekenen dat hét aantal diensten
terug wordt gebracht van negen
naar vijf.

Deze sectoren zouden als kern ach-
tereenvolgens de huidige diensten
Openbare Werken, Stadsontwikke-
ling, Welzyn. Sociale Zaken en Fi-
nanciën/Bestuurlijke Informatie
hebben.
De vijfde sector wordt gevormd
door het bundelen van de diensten
Personeel & Organisatie, Interne
Zaken, Burgerzaken en het orgaan
voor Coördinatie & Planning. Dit
idee wordt nog nader uitgewerkt.

Landgraaf herdenkt
in woord en beeld

Geld speelt geen rol
C Van onze verslaggever

«HEERLEN - Rijkswaterstaat1 moet de Mijnspoorweg inHeerlen veel eerder aanleggen
U aan in 1998. Bovendien zal dei weg een zuidelijker tracé diê-

| nen te krijgen, zodat hij aan-sluit op de nieuwe Landgraaf-se randweg. DOOR RIK VAN DRUTEN

J~Btvindt de gemeente Heerlen, dieeen deel van het geld voor de afge-_ h »en Zwartl wil gebruiken voor

Ïi
«e Mijnspoorweg. Het heeft Rijks-
waterstaat tevens gevraagd om de
aanleg ervan aanzienlijk te vervroe-gen. Rijkswaterstaat heeft de Mijns-
Poorweg gepland voor 1998, met het

wartl-geld kan dat volgens Heer-
tii gn jaren eerder.e gemeente ontkomt er bovendien
"■ 'et aan een zuidelijker tracé voor
t-

e *eg te verzinnen. Dat is nodign_dat buurgemeenteLandgraaf vo-
»■ ,'S jaar besloot dat de huidige

"oofdweg naar Heerlen, de Heerlen-s>eweg, ontlast moet worden.. de huidige Heerlense plannen
!. Ne de Mynspoorweg parallel tesgen aan de nu zeer drukke. vei_?esbergerweg- Het doorgaande

sd
r zou voortaan via de Mijn-

" La"^68 naar de Heerlense weg inndgraaf moeten doorstromen.

LANDGRAAF - Twaalf gedichten
en 24 foto's vormen samen het boek
Dichter by Landgraaf, waarmee de-
ze gemeente het tienjarig bestaan
herdenkt.

Volgens de samenstellers van Dich-
ter bij Landgraaf dienden de foto's
slechts als 'zijdelingse inspiratie-
bron', maar de gedichten van onder
meerFrans Budé (Martin was here),
Stefan Hertmans (Landgraaf) en
Schierbeek (zonder titel) laten zich

De foto's stammen uit de door An-
tony van Lieshout gemaakte serie
'Landgraaf, van dorpsgemeenschap
naar groeigemeente', waarmee Van
Lieshout een jaar geledenexposeer-
de in het Landgraafse raadhuis. De
foto's brengen overblijfselen van
het Landgraafse verleden en sym-
bolen van het heden in beeld.
Van Lieshout legt daarbij een uitge-
sproken voorkeur voor details aan
de dag: de afdruk van een varen-
blad in een stuk steenkool, een
smeedijzeren klopper op een ver-
weerde houten deur, het door hout-
worm aangevreten tandrad van een
molen, graffiti op een muur.

duidelijk herleiden tot de door Van
Lieshout vastgelegde Landgraafse
beelden.
De bundel had daarom aanmerke-
lijk aan waarde gewonnen wanneer
niet eerst alle gedichten waren afge-
drukt en vervolgens Van Lieshouts
foto's. Dichter bij Landgraaf bestaat
daardoor nu feitelijk uit twee bun-
dels in één kaftje.

Dat laat onverlet dat het Landgraaf-
se herdenkingsboek grif over de
toonbank gaat. Al tweederde van de
eerste druk van 1.600 exemplaren is
verkocht, terwijl Dichter bij Land-
graaf pas afgelopen vrijdag werd
gepresenteerd.
Het boek is verkrijgbaar bij de WV
Landgraaf en in het raadhuis. De
gebonden versie kost f139,90, de pa-
perback-uitvoering is een tientje
goedkoper.

/ recensie ]

Elf dichters - onder wie Rutger
Kopland, Wiel Küsters en Bert
Schierbeek - droegen een aantal
versregels bij, geïnspireerd door
een tiental foto's uit Van Lieshouts
serie.

Van onze verslaggever

Heerlen en
Kerkrade op
één podium

Ambulances voor Malawi

" Vierhonderd objecten die allemaal met geld te maken hebben, vullen zes vitrines in de
halvan het CBS. Foto: dries linssen

1 Dj® gemeente Landgraaf gaat de
" wi_- nse weg echter alleen voor
< '"»keer bestemmen. Het door-» ca verkeer moet straks gebruik«aan maken van de Einsteinstraat.} j. or de Mijnspoorweg een zuidelij-

-or .r verloop te geven, sluit hy aanUP de Einsteinstraat.

Inpassen
da__" gaat bekijken of het tracé
het k

erke"jk in te passen valt in
jj.' bestemmingsplan De Kissel. De
korr. Sp°orweg zou dan onder meer
Von ?te bgge11 °P de plaats van de

°r sloop bestemdeVossekuilflats.

Kijken naar geld
Honderd Jaar muntkunde In Nederland eenlopende parafernalia op het

gebied van geld. Chocolademun-
ten, de decadente wc-rol bedrukt
met snippen, bedrieglijke en
lachwekkendekopieën van geld-
briefjes trekken meer de aan-
dacht.

nootschap voor Munt- en Pen-
ningkunde honderd jaar. Het
Genootschap wil de munt- en
penningkunde verbreiden door
middel van lezingen, publicaties,
tentoonstellingen, en dergeüjke.

Oud papier in
Heerlen vaak
naar vuilstort

HEERLEN - Slechts twintig pro-
cent van het oud papier in Heerlen
wordt momenteel bij de mensen op-
gehaald.Dit antwoordde wethouder
Jeroen van Gessel op een vraag van
Groen Links-raadslid Harrie Winte-
raeken tijdens de commissie Open-
bare Werken.

Heerlen heeft tijdelijkeen subsidie-
regeling ingesteld om verenigingen
en andere groepen te stimuleren tot
het verzamelen van oud papier. Er
zijn 23 vergunningen uitgegeven
aan inzamelaars, die drie cent subsi-
die krijgen per ingeleverde kilo.
Dat was nodig, omdat de oud pa-
pier-handelaren in Nederland sinds
vorig jaargeen vergoeding meer ge-
ven per kilo oud papier. Ze vragen
er zelfs geld voor.
In principe loopt de Heerlense sub-
sidie af in juli, want dan zou er een
landelijke regeling moeten zijn.
Daarover wordt echter nog over-
legd.

Ook de voorwerpen uit verre
continenten bekoren. Omdat
geld op die plaatsen vaak alleen
als ruileenheid wordt gebruikt,
neemt het in onze ogen weinig
praktische vormen aan. Uit
Oceanië komt bijvoorbeeld de
kauri, een schelpenketting die in
waarde stijgt als de schelpen
groter en witter zijn. Zaïre levert
een bronzen kruis, dat goed was
(is?) voor vijf tot vijftien vrou-
wen.

Het aardigst zijn de dicht-bij-
huis-voorbeelden, zoals een fout
geslagen muntstuk van vijf gul-
den, dat lijkt op een gesmolten
chocolade-muntje. Maar de
hoofdmoot van de expositie be-
staat uit echt geld. En dat moet
je uitgeven, daar moet je niet
naar kijken.

HEERLEN - Een koe is zwaar-
der dan een varken. Maar hoe-
veel zwaarder? Toen in de oud-
heid de kwelling van deze vraag
de Europese boeren te groot
werd, voerden zij het graan in als
rekeneenheid en zie: de voorlo-
per van ons briefje van 250 gul-
den was geboren.

De Limburgse tak van het ge-
nootschap heeft zich aangesloten
bij de festiviteiten. Voor de gele-
genheid hebben de 'muntologen'
een tentoonstelling in de hal van
het CBS-kantoor ingericht.

Roestig
In de krullen van Spinoza op het
briefje van duizend zit een een
vingerafdruk van ontwerper R.
Oxenaar verwerkt. Dezelfde

Oxenaar heeft ergens op het ou-
de briefje van vijf zyn bijnaam
Ootje verstopt.

HOENSBROEK - Drie Limburgse ambulances en een tandartsenwagen
met twee volledig ingerichte units zijn aangekomen in de TanzaniaansehavenstadDar es Salaam. Het materieel is bijeengebracht door de Hoens-broekse stichting Dokter Harrie van den Brekel en bestemd voor zieken-huizen in Malawi (Oost-Afrika).

h£fKRADE - Het komt niet zo
raad Vaak voor dat een puur Kerk"
enj ?e en een zeer Heerlense ver-
Knr. lng samen concerteren. Op
dat _?lnnedag- 30 april, gebeurt
racL ter- Een toporkest uit Kerk-
koor ei? Heerlens trots op mannen-
Wün d treden samen op in het
_.jngrachttheater in Kerkrade.
KaiÏÏ onie-orkest St.-Jozef vanlent _!rde en het Koninklijk Heer-"T.i\ Mannenkoor St.-Pancratius,
bekli gs koor van het jaar 1991',rrw.mmen die Oranje-avond geza-

het podium.

De expositieruimte meet nog
geen twintig vierkante meter en
telt zes vitrinekasten. Toch staan
er meer dan vierhonderd objec-
ten uitgestald. Om te voorkomen
dat de bezoekers slechts roestige
munten en verfrommelde bank-
biljetten onder ogen krijgen zijn
de vitrines aangevuld met uit-

Het zyn enkele van de vele we-
tenswaardigheden waar de Nu-
mismatischeKring Limburg ons
op wil wijzen. Dit jaar bestaat
het Koninklijk Nederlands Ge-

De expositie is te bezoeken tot
16 april op werkdagen van 9 tot
16.00 uur.

De stichting kocht de gebruikte ambulances voor 7.000 gulden van de
GGD's in Heerlen en de Westelijke Mijnstreek en van het Rode Kruis. De
tandartsenwagen komt van de tandartsendienst in Doetinchem.
Binnenkort vliegt een aantal mensen van de stichting, onder wie de zoon
van de vorig jaar overleden huisarts Van den Brekel, naar Tanzania om
de voertuigen zelf naar Blantyre in Malawi te rijden.

Podium
" Country Promotion Limburg
houdt zondag 5 april een open
podium. Beginnende en gevor-
derde muzikanten kunnen van-
af 15 uur hun kunsten vertonen
aan het publiek en zo podium-
ervaring opdoen. Bluegrass
heeft devoorkeur, maar ook an-
dersoortige countrymuziek is
van harte welkom. Er is een
professionele p. a. beschikbaar.
Enkele deelnemers hebben zich
al aangemeld, maar er is nog
plaats voor meer aanstormend
talent. Opgeven via

Podiumadres: ca-
fé Zum Blauen Bock, Romei-
nenstraat 84, Kerkrade-West.

Zonnebril
" Groep acht van de Broeder-
school in Heerlen is de afgelo-
pen week op bezoek geweest bij
de Sterrewacht. Gisteren werd
het project afgesloten met een
diavoorstelling in de klas.
Vooraf waren de leerlingen ge-
waarschuwd voor de dia's.
Omdat er plaatjes van de zon
vertoond zouden worden, werd
iedereen gesommeerd een zon-
nebril mee te nemen. „En dan
nu allemaal de zonnebrillen
op", zei de onderwijzer toen de
stralende dia zijn opwachting
maakte. „Wie geen zonnebril
heeft moet zich maar om-
draaien of de ogen beschermen
met dit donker vel, waarin
slechts een klein spleetje zit", zo
luidde het advies van de leer-
kracht. Toen de gevaarlijke
prent voor het dialampje ver-
scheen, lachte een getekend zon-
netje de leerlingen toe, met
daaronder uiteraard de tekst '1
april. ,Er was er eentje die het
door had", aldus de onderwij-
zer.

Balkon
" Muzikanten die in Kerkrade
op straat willen spelen moeten
altijd veertien dagen van tevo-
ren een vergunning aanvragen.
.JLariekoek, onzin", noemde
Hans Bosch, fractievoorzitter
van de PvdA, deze passage uit
de APV. Ja, toen de burgemees-
ter en andere fractievoorzitters
even nadachten, vonden zij dat
ook. Want hoekan een rondrei-
zende muzikant nu twee weken
van tevoren weten dat hij in
Kerkrade zal spelen? Boven-
dien past dit amuzikale voor-
schrift niet bij een stad, diezich
Klankstad noemt, hooguit bij
een zwarte-kousengemeente.
Schrappen dus, vonden de
Kerkraadse raadsleden en bur-
gemeester Mans. „Nu kunt u
eindelijk gitaar spelen onder
uw eigen balkon", zei Bosch te-
gen CDA-confrater Toon Wil-
lems. En nu maar hopen dat
naast gitarist Willems vele an-
dere muzikanten de Klankstad
gaan opfleuren. *

1april
0 Laten we het maar meteen
toegeven: we zijn er met twee
voeten tegelijk ingetrapt. Om-
roep Landgraaf zou gister-
avond tegelijk met de tv-uitzen-
ding van het programma 't
Dorp telemagazine een paral-
lelle radio-uitzending verzorg-
den. Daarop zou dan het Neder-
landstalige geluidzijn te horen.
Want op tv werd voorql dialect
gehanteerd. Niet dus. Op de 107
FM viel wel een mededeling
van Omroep Landgraaf te be-
luisteren, maar die had betrek-
king op de datum van het 'ex-
periment': 1 april. „We zouden
het graag willen, maar daar*
voor hebben we de mogelijkhe-
den nog lang niet", liet Omroep
Landgraaf de teleurgestelde ar-
geloze luisteraar weten. Beet!

Voeten
" Hoe staat het met uw voeten?
Of liever gezegd: hoe stddn uw
voeten? Orthopedisch schoen-
technicus J. Smeets in Geleen
weet uit hoofde van zijnfunctiealles afvan de 'voetgezondheid'
en hij weet ook dat veel mensen
nauwelijks of geen aandacht
schenken aan het welzijn van
hun voeten. Met alle gevolgen
vandien. Want we lopen metzn
allen wat af in ons leven. Weet
u dat elk mens in zn leven ge-
middeld vijf keer de wereld
rondloopt? Enfin, meneer
Smeets heeft een aardige titel
bedacht voor de lezing die hij
morgenavond om 19.30 uur
geeft in de Geleense volksuni-
versiteit over de 'voetgezond-
heid'. De lezing heet namelijk
'Wie de schoen past trekke hem
aan. Tenzij u vrijdagavond
natuurlijk aan handen en voe-
ten gebonden bent en reeds een
andere afspraak hebt...

Woning Leenders was doorgangshuls voor onderduikers

'De angst voor het
geluid van laarzen'

Van onze verslaggever

" De cultureel-attaché van de Israëlische ambassade, Frieda Yovel reikt de Vad Vashem
uit aan Theo Leenders. Geheel rechts Tilla Leenders en in het midden Greta Duis.

Foto: DRIES LINSSEN

Duitsers een huiszoeking verricht-
ten. Simon Duis en zyn vrouw
Greta waren aan het werk en ook
hun zoon Rob was niet in huis.
„Tilla, jij was de sterke figuur op
dat moment. Jij hebt alle sporen
die op onderduikers wezen snel
weggeruimd en je heel moedig op-
gesteld, want ik had het toen niet
meer. Ik dachtecht.'nou zyn we er
gloeiend bij'", aldus Leenders gis-
teren tegen zijn vrouw. Tot de
bevrijding in september 1944 bleef
de familie Duis op het vertrouwde
onderduikadres.

8eSLEN - -Ik heb het nooit
hadrf ' maar ik zeê het nu. We
we_rei„ angst Elke keer weer als
straa?'datenlaarzen hoorden in de
het h _T .sloeg ons de schrik om
mof_r _raar we deden wat we
Pen n en dat was het hel-
M-ir. Van Joodse onderduikers,
nooit OUW en ik hebben elkaar
één LVan die angst verteld. Als
hebben _ns dat toen eedaan zou
stont t. waren we ermee ge-
wat va "aarom zeiden we er nooit

viel de in Weiten woonachtige
echtelieden ten deel omdat ze in
de oorlog veel joodse onderdui-
kers hebben geholpen. De familie
Duis namen ze zelf in huis.
„In december 1943 kreeg ik een
seintje dat een joodse familie su-
biet een nieuw onderduikadres
moest hebben. Mijn vrouw en ik
woonden in Treebeek en ons huis
was een 'doorgangshuis' voor on-
derduikers. We dachten dat ook
deze familie na één nacht weer
verder zou gaan". Maar er waren
geen adressen meer en zodoende
besloot het echtpaar Leenders de
familie Duis op te nemen. Ze ver-
huisden er zelfs voor van Tree-
beek naar de Akerstraat-Noord in
Hoensbroek omdat ze in een gro-
ter huis beter verborgen konden
worden.
In juli 1944 ging het bijna mis toen

Thda_.°tLeenders zei dat gistermid-
Let.,.?en hlJ en zijn vrouw Tilla
huk ers"Derks in het gemeente-
schi_ilan Heerlen werden onder-De^'t met de Vad Vashem.

Israëlische ondersheiding

Gisteren dankte Greta Duis-Sajet
op ontroerende wyzé in het open-
baar de mensen die haarzelf, haar
inmiddels overleden man en haar
zoon, zo moedig onderdak ver-
leenden. Na bijna vyftig jaar wer-
den in de Heerlense raadzaal die

moeilijke en zo gevaarlijke dagen
nog eens samen, beleefd, met na-
bestaanden van verzetsvrienden
en enkele familieleden en vrien-
den.
De reeds overleden mannen van
het verzet rond Brunssum, vrien-
den van het echtpaar Leenders,

een periode geweest dat we daar
niet genoeg aan gedacht hebben.
Nu bestaatnog de gelegenheid on-
ze dankbaarheid te tonen daar
moeten we gebruik van maken",
zei burgemeester Piet van Zeil in
zijn welkomswoord tijdens de so-
bere plechtigheid.

werden herdacht meteen moment
van stilte.
„In die oorlogsjaren waren er
mensen die toch bewust waren
van hun verantwoordelijkheid ten
opzichte van de medemens. De
kwaliteit van de samenleving uit
zich op dat soort momenten. Er is

Donderdag 2 april 1992 " 17

er niet in de grond teverwerven Ambtenarenreductie
zaak van college

Limburgs dagblad oostelijke mijnstreek
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EUROPACUP

LANDSKAMPIOENEN
Groep A
Panathinaikos-Anderlecht 0-0.
Rode SterBelgrado-Sampdoria 1-3 .
Stand:
Sampdoria 5 3 117 9-4
Rode Ster 5 3 0 2 6 7-7
Anderlecht 5 12 2 4 5-7
Panathinaikos 5 03 2 3 0-3

Rode Ster-Sampdoria 1-3 - 19. Mihajlovic 1-0, 34. Katanec 1-1, 41.
Vasilievic 1-2 (eigen doel), 77. Mancini 1-3. Scheidsrechter: Rosa
Dos Santos (Por). Toeschouwers: 35.000.

Panathinaikos-Anderlecht 0-0 - Scheidsrechter: Worrall (Eng).
Toeschouwers: 20.000.

Groep B
Benfica-Dinamo Kiev 5-0
Sparta Praag-Barcelona 1-0

Stand:
Barcelona 5 3 117 8-3
Sparta Praag 5 2 2 16 7-6
Benfica 5 13 15 7-3
DinamoKiev 5 1 0 4 2 2-12

Benfica-Dinamo Kiev 5-0 - 25. Brito 1-0, 62. Brito 2-0, 71. Soares
3-0, 83. Yuran 4-0, 87. Yuran 5-0. Scheidsrechter: Van der Ende
(Ned). Toeschouwers: 10.000.

Sparta Praag-Barcelona 1-0 - 66. Sigl 1-0. Scheidsrechter: Karls-
son (Zwe). Toeschouwers: 27.374.

BEKERWINNAARS

AS Monaco-Feyenoord 1-1
Club Brugge-Werder Bremen 1-0
Returns op 15 april

Club Brugge-Werder Bremen 1-0 - 5. Amokachi 1-0. Scheidsrech-
ter: Spassov (Bul). Toeschouwers: 21.000 (uitverkocht). Gele
kaart: Booy (Brugge), Otten (Werder).

UEFABEKER

Genua-Ajax 2-3
Real Madrid-Torino 2-1
Returns op 15 april

Real Madrid-Torino 2-1 - 57. Casagrande 0-1, 60. Hagi 1-1, 65.
Hierro 2-1. Scheidsrechter: Forstinger (Oos). Toeschouwers:
93.000. Rode kaart: Policano (Torino, 2x geel). Gele kaart: Ventu-
rin (Torino) en Hagi (Real).

Overwinning van 3-2 beloning voor betoverend optreden in Genua

Ajaxmet een been in finale
DOOR JAN MENNEGA

JENTJA - Ajax heeft een
|f«-t uitzicht op het bereiken
fr0 de finale in het Uefacup-

ernooi. De Amsterdammerstfoefden in de eerste wedstrijd
irll de halve eindstrijd Genuaypt 2-3 af. Zij deden dat op in-T^wekkende wijze, met■*his haast betoverend spel,
fl achtige individuele acties en

h ,teamdiscipline om als
J°ach van te watertanden. Dat
frd Louis van Gaal dan ook
CT^n. „Het eerste uur," stel-
gt hij na afloop rustig analyse-
|rn d vast, „hebben wij fantas-■t,ch gespeeld. Heel volwas-ffn ook. Daarna werden we
__UhKn°edig ' maar uiteindelijk

te i
n we toch noë weer

neerkracht getoond. We staaniet een been in de finale."

Real nog niet veilig

f is het maar net.Voetbal mag dan
h 0 onyoorspelbaar spel zijn, de bal_ lal heelraar rollen wil Ajax de
iisch°cer twee weken in het Olym-
L ft Stadion nog laat glippen. Het
ïühV°°r het eerst in het 92-jarige
Rn_neStaan zi^n dat A-iax door-

K n t
to^ de emdstrijd van hetst Prestigieuze Europese beker-

tuk?01' De Europacup I (drie
kerW jen de Europacup II (één
Nnd* r) staan reeds trots g.lim-L . ln de vitrinevan de uitpuilen-
Ij^msterdamse prijzenkast uitge-

Bryan Roy
Je^o33l had Johnvan Loen buiten

m v_asi!>
format-ie gelaten ten faveu-

m W ryan Rov" Dat Rov -«"dag
lo 'e,' competitieduel tegen Sparta
vas slechtste man van het veld
fte ti^Tw'3*' de linkerspits al gerui-
ecu'J. hopeloos uit vorm is, liet de

Éijn ySch directeur van Ajax byRL gassende keuze niet meewe-
■__t" kvind >" verklaarde Van Gaal,ELa

Wy van eiSen kracht moeten
33tV En wij zijn op zijn sterkst

lic g'J net veld breed houden, pres-
.^tten" 6n de tegenstander vast-

Torrente tot een minimum beper-
ken. Aan de andere kant moest
John van 't Schip Claudio Branco
afstoppen. Van Gaal: „Hadden wij
met twee spitsen gespeeld, dan. had-
den wij Genua in de kaart gespeeld,
Torrente en Branco hadden dan
steeds via de buitenkanten kunnen
opkomen."

Genua-Ajax 2-3 - 1. Pette,rsson 0-1, 60.
Roy 0-2, 73. Aguilera 1-2, 80. Aguilera
2-2, 89. Winter 2-3. Scheidsrechter: Niel-
sen (Den). Toeschouwers: 42.000 (uitver-
kocht). Gele kaart: Ruotolo en Aguilera
(Genua), Kreek, Menzo en Jonk (Ajax)
Genua: Braglia, Eranio, Torrente (85. lo-
rin), Signorini, Branco, Ruotolo, Carico-
la, Bortolazzi, Onorati (58. Ferroni),
Skuhravy, Aguilera.-
Ajax: Menzo, Blind, De Boer, Jonk,
Kreek, Winter, Alflen, Bergkamp, Van 't
Schip (73. Vink), Pettersson,Roy. punten. Hagi maakte twee minuten

na de openingstreffer gelijk op een
süm passje van Michel. Kort daarop
kopte Hierro het tweede doelpunt
langs Manchegiani. In de laatste
twintig minuten raakte Torino nog
twee spelers kwijt. Centrale verde-
diger Cravero door toedoen van
Hagi, diehem een trap verkocht. De
Italiaan werd afgevoerd met moge-
lijk een gebroken scheenbeen. Poli-
cano werd kort daarop door
scheidsrechter Forstinger wegge-
stuurd na zijn tweede gelekaart.
Voor het begin van de wedstrijd
zorgden Madrids gevreesde vanda-
len, de Ultra Sur-groep, voor rellen.
Een grotekei werd door een van de
ruiten van de spelersbusvan Torino
gegooid. Talrijke Italiaanse suppor-
ters werden door ledenvan dezelfde
Madrileense supportersgroep gemo-
lesteerd. Vijf van de gewonden zijn
in het ziekenzaaltje van het Berna-
beu-stadion behandeld.

MADRID - Real Madrid zal nog
een tweede keer tot op de bodem
moeten gaan om tegen Ajax de fina-
le van het toernooi om de Uefabe-
ker te kunnen spelen. In de eerste
halve eindstrijd, in het eigen bom-
volle Bernabeustadion namelijk,
haalde de Spaanse club slechts een
magere 2-1 overwinning op Torino.
Real Madrid beheerste de wedstrijd
en zelfs het strafschopgebied van de
tegenstander, maar in het eerste uur
van het soms harde duel, werd door
het elftal geen kans verzilverd.Knap 1-1 gelijkspel " Rob Witschge weer goud waard

Feyenoord temt Monaco
AS Monaco-Feyenoord 1-1 - 9. Wit
schge 0-1, 26. Valery 1-1. Scheidsrech
ter: McGinlay (Sch). Toeschouwers
12.000. Gele kaart: Blinker (Feyenoord)
AS Monaco: Ettori, Valery, Mendy
Thuram, Sonor, Dib (75. Gnako), Puel
Passi, Barros, Weah, Fofana (60. Djor
kaeff).
Feyenoord: De Goey, Van Gobbel, Met
gpd, Fraser, Heus, Scholten, Troost
Witschge, Taument,Kiprich (75. Griga)
Blinker.

Het wedstrijdbeeld werd een klein
kwartier na rust volledig op zijn
kop gezet door een kinderlijke
blunder van doelman Buyo. De Bra-
ziliaan Casagrande liet de kans niet
aan zich voorbijgaan: 1-0 voor Tori-
no dat niets anders leek te begeren
dan een gelijkspel zonder doelpun-
ten.
Real kreeg tenslotte toch zijn doel-

Vooral de aanvallende uitstapjes
van Branco werd in het Ajax-kamp
gevreesd. Niet in het minst doorMinimum

ietr. °_y de kolkende arena vanil t£rachtige Stadion Luigi Ferraris
fan p ge,n' sneed in de optiek van
|tyee k het mes voor Ajax aanfen p 3nten- De aanwezigheid van■lieve hnkerspits zou de offen-
-.i.

expedities van rechtsback

Het tactische strijdplan van Van
Gaal klopte als een zwerende vin-
ger, al zal ook de technisch direc-
teur van Ajax niet hebben kunnen
bevroeden welk een 'waanzinnige'

Van Gaal, die zijn manschappen op
het hart had gedruktom vooral toch
maar geen overtredingen te begaan
in de buurt van het eigen straf-
schopgebied. Want vanaf die positie
weet de Braziliaan niet zelden de
bal met dodelijke precisie tussen de
palen te mikken. Branco kwam wei-

geteld één keer in vrije schietposi
tic, maar knalde over.

begin zijn pupillen voor hem in pet-
to hadden. Zelfs niet in zijn stoutste
dromen. Na 42 seconden al, geen
Italiaan had de bal nog beroerd,
kopte Stefan Pettersson uit een
voorzet van John van 't Schip de
bal voorbij de vergeefs graaide kee-
per Braglia: 0-1.

De Amsterdamse bluf werkte een
half uur optimaal, toen waren de
Italianen van de eerste schrik beko-
men en ontwikkelde zich een fasci-
nerend cupgevecht. Ajax leek op
rozen te zitten toen het een kwartier
na de rust zelfs een 2-0 voorsprong
nam. Bryan Roy, één van de elf
Amsterdamse uitblinkers, met Aron
Winter in een koninklijke rol, teken-
de met zijn zwakke rechterbeen
voor de treffer. Genua weigerde het

moede hoofd evenwel in de schoot
te leggen en knokte, fanatiek aange-
moedigd door de eigen supporters-
schare, onstuimig terug. Twee doel-
punten van Aguilera brachten Ajax
zowaar nog aan het wankelen.

Heerlijk
Maar Winter, natuurlijk hij, zorgde
met een prachtig stiftballetje na een
knappe pass van Dennis Bergkamp
er toch nog voor dat de ploeg won,
die daarop ook het meeste recht
had. De finale is nu binnen handbe-
reik. „Wat een heerlijk gevoel om de
beslissendetreffer te maken," jubel-
de Aron Winter na afloop. „Ik ben
echt uit mijn dak gegaan. Met deze
2-3 zege op zak kan er bijna niets
meer mis gaan."

DOORMARCEL VAN DER KRAAN
Daarmee verdween meteen Feye-
noords voorsprong, die het al zo
vroeg in de wedstrijd dankzij Rob
Witschge had opgebouwd. De Am-
sterdammer, die kans ziet om in
bijna alle belangrijkewedstrijden te
scoren, schoot in de achtste minuut
de bal van twintig meter langs de
blunderende keeper Jean-Luc Etto-
ri.

hoek. Doelman Ed de Goeij was
kansloos.

" Gaston Taument, met de voet aan de bal, passeert Monaco-verdediger Luc Sonor. Foto: ANP

de baas. Over de grond had hij meer
moeite met de balvaardige Afri- ikaan. ,
:
Dekking
Wim Jansen had tijdens zijn spipna-
getrips naar Frankrijk gezien dat "een complete man tegen man-bewa-
king te veel risico's zou inhouden

tegen de onberekenbare en voort-
durend zwervende Fransen. Daar-
om paste Feyenoord in de achterste
linie een zone-dekking toe.

Voor Metgod en Troost, die te elfder
ure de selectie kwam versterken na-
dat hij 48 uur voor de wedstrijd zijn
vader had begraven, geen pro-
bleem. De vleugelverdedigers Van

Gobbel en Heus hadden aanmerke-
lijk meer moeite met dit systeem.
Hoewel de gelijkmaker van AS Mo-
naco niet helemaal in de schoenen
van Van Gobbel mag worden ge-
schoven, was het geen toeval dat de
opgekomen Patrick Valery de bal
van Feyenoords donkere loopwon-
der mocht ontvangen. Valery
schoot de bal snoeihard in deverste

.rin „fCO ~ Als Wim Jansen
*et l. gt over veertien dagen
Surnr. yenoord definale van hetacup H-toernooi te halen,
.ich ~een jaar nadat de club
Sn ... Jren P°el van financiële*>orlSleve ellende heeft ge-
Ule x. ' zal ziJn faam die van
-aar, ge trainers in De Kuip3e_L.-Ve

_. reffen- De kans datCTJdammers °P 6 mei hun
fort„„ tlng mogen maken in de
is dnn?eue hoofdstad Lissabon,
'aat M i .e* voortreffelijke resul-
len ag ln_de uitwedstrijd te-
erden a°° heel groot

Met een beetje geluk en wijsheid
van JozsefKiprich hadden de Rot-
terdammers voor rust al een riante
uitgangspositie bedongen. De wi-
spelturige Hongaar kreeg halverwe-
ge het eerste bedrijf de bal op een
presenteerblaadje aangeboden van
de sterk acterende Regi Blinker,
maar zijn rollertje met het linker-
been was een gemakkelijke prooi
voor Ettori. Zo gemakkelijk als Ki-
prich het net vindt in internationale
wedstrijden van Hongarije, zo moei-
zaam scoort hij voor zijn Rotter-
damse werkgever.

Ag

_.£_w0 kondigde dit seizoen
liin sw. tamtam aan dat het metenploeg wel eens even ver-
tje. Fpv! zou brengen in die situa-

: w°°rd was volgens trainertegen<fta^fnger de gemakkelijkste
*°u HP i. ur ln de halve finales enb van Prins R-inier van
*aar T onm°gel_k van een trip

Sf?bon kunnen afhouden,
.?. u3nsen maakten hun am-
i. het met 18000 toeschou-

-ouis tt Jna uitverkochte Stadels> " geen moment waar.

Uitgefloten

In de tweede helft werd hij dan ook
gewisseld voor de Tsjech Stanislav
Griga. Deze kon in aanvallend op-
zicht geen heldendaden verrichten,
maar dat werd ook nauwelijks van
hem verwacht. Griga diende zich te
beperken tot het afstoppen van de
Fransen voor het strafschopgebied
van Ed de Goeij, die kon terugzien
op een uitstekende wedstrijd en
met recht een plaats in de selectie
van het Nederlands elftal mag blij-
ven claimen.

Wissel

BRill^ __■
K^^t__ii___^_____l
■■-_-__! Srfl !**’_. n /r\ r M*^_^T_T*_jj^B "-—~^B

VOO*»*1 1 «* / W
SMAP A P \________Ji IjHlïilgjöpl V" op»» ■ p_PHH -.T-pL-KXA-^O^

■" vs& 14 \ ■
kef.me* voC* __U-^H^^

* 1O \ J____________________

u%eflrft_? aie werd Monaco zelfs
ei» _on_T_ d°_r het ei§en P-bliek

i, f .Rotterdamse legioen«saai het 'Hand in hand, kamera-
de 3fwezÜheid van

«iet on „ ulf' loan Sabau, die zelfs
en _*„ u3nk kon Plaats nemen,
Velr. . geschorste Peter Bosz in hetnj treffelijk op. Henk _____J
vaarliu. bewakmg van de levensge-
en deine_S?lts Georêe Weah op zich
de l_o„* at met onverdienstelijk. In

ULnt was hij hem voortdurend

Het gelijkspel tegen AS Monaco zal
Feyenoord voor de zoveelste keer
dit seizoen een volle Kuip opleve-
ren. De kaartverkoop was al aardig
op gang gekomen, maar na gister-
avond weet de club zeker dat de
loketten van het Feyenoordstadion
zullen worden bestormd voor de
resterende plaatsbewijzen.

v Vreugde na het derde doelpunt van Ajax. Vlnr: Petterson, Jonk, Winter, Alflen en Vink. Foto: ANF
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In 2B ontvangtPSV'3S de ploeg
Susteren. De nummers elfen f
van de ranglijst spelen een n
streeks degradatieduel. De res'
het programma (alle wedstri
beginnen om 18.30 uur) luid'
Quick'oB-Haslou; 4D SVE-»
(rest 23 minuten, stand 2-2);
Linne-Thorn, SVH'39-IVS,
drop-Holtum; 4F RKVB-IW
(rest 40 minuten, stand 0-0).

In Praag leek Barcelonaeen dik uur
in de opzet te slagen. Nadat het ope-
ningsoffensiefvan Sparta routineus
was verwerkt, kreeg de Spaanse
ploeg greep op de wedstrijd. Onder
impuls van Koeman en Witschge
werden enkele kansen afgedwon-
gen. De geschorste Bulgaar Stoitsj-
kov werd node gemist als goaltjes-
dief.

Na derust kon Barcelona een kwar-
tiertje domineren, evenwel zonder
te scoren. Sparta schakelde voor het
laatste half uur naar een hogere ver-
snelling. De Spaanse kampioen

werd zo overspeeld dat de uitslag
van 1-0 als uitermate mager kon
worden gekwalificeerd.

Alvorens Sigl scoorde, trof hij paal
en lat van het doel van Zubizareta.

Na de treffer bleef Sparta aandrin-
gen. Sigl trof nogmaals de lat in een
periode dat de ontredderde defen-
sie van Koeman volkomen gedesor-
ganiseerd was. „Voor rust hebben
we de kansen gehad," analyseerde
Cruijff. „Toen hadden we de wed-
strijd kunnen beslissen. Logisch
dat Sparta profiteerde."

Beniica lonkt
naar Schuster
MADRID - Bernd Schusted
aan het einde van het seizoen
letico Madrid en Spanje verW
Het contract tussen de c\m
de Duitse oud-internattf
loopt af. Hij verhuist mo_.
naar Benfica, dat grote bel1
stelling heeft voor de Duitse 1
een televisie-interview ver*
Schuster, dat hij niet van pi*
het contract bij Atletico te
lengen en dat hij na twaalf
Spanje ook niet bij een an'
Spaanse club, na BarceM
Real en Atletico Madrid, zal i
spelen.Luypers droomt

van volle Kuip

Roda JC'er hoopt op snel herstel

Van onze sportredactie

Lastig
In het eerste van twee duels tegen
Zweden voor deelname aan de
Olympische Spelen in Barcelona
zat hij bij de selectie. „En nu hoop
ik ook maar dat ik me nog in de kij-
ker kan spelen voor de twee beslis-
singswedstrijden tegen Australië.
Het zal lastig worden, maar ook
voor die klus hoop ik op tijd hele-
maal fit te zijn".

sport in cijfers

„Nog nooit eerder heb ik zo gebaald
als woensdagavond", verbeet Luy-
pers gisteren nog maar eens depijn.
„Ik ben ook niet meer op stap ge-
gaan na afloop van de wedstrijd.
Daar had ik absoluut geen zin meer
in". Nog erger waren de 87 minuten
die Luypers vanaf de wisselbank
moest toekijken hoe zijn teamgeno-
ten het eraf brachten tegen Telstar.
„Ik heb me behoorlijk zitten te ver-
bijten, want tot die 1-0 liep het alle-
maal niet zo vlotjes".

" Mare Luypers: ,J.k heb me
behoorlijk zitten te verbijten."

spierblessure het veld verlaten en
kon daardoor het Roda JC-feest
slechts van afstand meemaken.

Het zou voor Mare Luypers de be-
kroning zijn van een prima seizoen.
De 21-jarige verdediger slaagde er
niet alleen in een basisplaats in het
team van Adrie Koster te verove-
ren; ook het oog van Jong Oranje-
trainer Nol de Ruiter viel op Luy-
pers.

Het strafschopdoelpunt van Michel
Boerebach, waardoor Roda JC na
een uur spelen eindelijk op voor-
sprong kwam, deed zonodig nog
meer pijn. „Ik wilde het veld in ren-
nen en meejuichen, maar dat kon
natuurlijk niet. Ik moest me beheer-
sen. Ik vond dat zo jammer,want je
bereikt niet elke dag een bekerfina-
le".

KERKRADE - Terwijl de meeste
Roda JC-spelers gisteren thuis in al-
le rust konden nagenieten van de
bekertriomf tegen Telstar en het be-
reiken van de finale van de KNVB-
beker, lag Mare Luypers bij de fy-
siotherapeut op de behandeltafèl.
Als er iemand met wel zeer gemeng-
de gevoelens terugdenkt aan het
duel tegen de Noordhollanders, is
het wel de 21-jarige verdediger. Al
na drie minuten moest hij met een Sampdoria schiet Rode Ster voorbij zyn naam

Martin Rodrigue
ernstig gewond
MEDELLIN - De Columbi-4
oud-wielrenner Martin rWJguez is ernstig gewond gen
bij een verkeersongeluk inj
dellin. Hij werd in het zie*
huis direct aan het hoofd gejj
reerd. Zijn toestand was gist^
kritiek. Martin Rodriguez ifl
bekend onder de bijnaam j
chise' wegens zijn India*!
uiterlijk. Hij was vooral |
meesterlijk baanrenner. In \werd hij in Varese wereldM
pioen achtervolging bij de A
teurs. Een jaar eerder bracb'l
Columbiaan in Mexico hetI
relduurrecord voor amateurs

Eén troost heeft Mare Luypers in
elk geval. Zijn blessure is niet van
dien aard dat hij volgende maand
ook bij de finale in Rotterdam ver-
stek moet laten gaan. „Ik zal de
komende twee tot drie weken rustig
aan moeten doen, maar in de Kuip
ben ik er zeker weer bij. Ik kan heel
moeilijk stilzitten, maar er zit voor-
lopig niets anders op".

„Het lijkt me fantastisch om die fi-
nale in een volleKuip te spelen. Dat
is voor elke voetballer een prachtige
belevenis. Bovendien zijn we zeker
niet kansloos tegen Feyenoord. We
hebben dit seizoen niet van ze ver-
loren, ook niet in Rotterdam. Feye-
noord is een tegenstander dieRoda
JC goed ligt. Ik zou niet weten
waarom we niet in de Kuip ook die
beker kunnen pakken".

Belevenis
Hoe paradoxaal het ook moge klin-
ken, Mare Luypers hoopt dat Roda
JC in de finale op Feyenoord stuit.

SOFIA/ATHENE - Sampdoria is
Rode Ster met grote passen voorbij
gelopen in groep A van de Europa-
cup I. De Europese bekerhouder
werd in Sofia met 3-1 verslagen.
Sampdoria speelt op 20 mei de fina-
le op Wembley bij een gunstig re-
sultaat in de laatste groepswed-
strijd, thuis tegen Panathinaikos.
De Grieken maakten in vijf wed-

strijden van de kwartfinale nog
geen enkel doelpunt. Woensdag
speelde Panathinaikos in Athene de
derde 0-0 tegen Anderlecht. Rode
Ster gaat over twee weken op be-
zoek bij Anderlecht.
De ploeg uit Belgrado, door de bur-
geroorlog in Joegoslavië het gehele
Europacup-seizoen door de Uefa

verbannen naar het buitenland, kon
in Sofia de finaleplaats zeker stel-
len. Winst, of wellicht een gelijk-
spel, was voldoende geweest.

Sampdoria moest perse winnen en
was bereid daar risico's voor te ne-
men. Zeker nadat, in de 19e minuut,
Mihajlovic Rode Ster op voor-
sprong zette.

Het tegenoffensief van Sampdoria
resulteerde in de 34ste minuut in de
gelijkmaker door (de Joegoslaaf)
Katanec. Een cruciaal moment
deed zich vier minuten voor rust
voor toen Vasilievic in eigen doel
schoot: 1-2. Sampdoria ging die
voorsprong na rust verdedigen en
deed dat op zijn Italiaans.Bekwaam
dus. In de 76ste minuut besliste
Mancini bij een uitval de wedstrijd:
1-3.

Geusselt bijna
uitverkocht
MAASTRICHT - De voo-f-
-koop voor het duel MW-Pjj
dat morgenavond om 20.00 ""in De Geusselt plaatsvindt, T
loopt uiterst voorspoedig. 0%
teur Ron Weyzen van MVV %
gisteren op de Boschpoort-tfjC
ne en de hoofdtribune nog r%
respectievelijk 500 en 700 -4C
ten in de aanbieding. „Alsi<
voorverkoop zo doorgaat, zit %
vol tegen PSV," aldus Weyze^

Verwonderlijk
Anderlecht, zeer op schot in deBel-
gische competitie, kon in Athene
het laatste kansje op een finale-
plaats niet benutten. Het bleef 0-0
tegen Panathinaikos. Die uitslag
was verwonderlijk, want het was
een snelle open partij. De beide
doelmannen kregen veel werk.
Wanzcik en Maes hadden negentig
minuten schroeiende handschoe-
nen en verdienden iedereen tien. In
de 25ste minuut kreeg Apostolakis
de mooiste kans. Hij stond voor een
leeg doel, maar schoot de bal naast.
Dezelde speler trof in de slotfase de
paal.

KNVB moet
Zwolle betalen
UTRECHT - FC Zwolle
150.Ö00 gulden tegemoet :
van deKNVB. De eerste-divj
club werd door de rechtbaOJ
Utrecht in het gelijk gestel'
de zaak die was aangespaü
tegen de voetbalbond. Die
derhalve ton had de KNVB :
in de ogen van FC Zwolle
onrechte toegeëigend uit het
lissement van het toenntf
PEC Zwolle.

Vroege treffer
Club Brugge

BRUGGE - Club Brugge heeft
zijn voorlaatste stap naar de eind-
strijd var. het toernooi van de
bekerwinnaars in de eerste minu-
ten van de thuiswedstrijd tegen
Werder Bremen gezet.

" VOETBAL - Het jongenst*
onder 15 jaar van de Afde
Limburg KNVB verloor in W
bracht met 4-0 van de sel*1
van Noord-Brabant.

Duitse Mittwochslotto. Trekkinj
15-21-29-34-42-48; reservegetal: 19.
king B: 2-11-16-18-42-45; reserv-l
43. Spiel '77: 3285267.

Binnen vijf minuten leidde de
Belgische bekerhouder met 1-0
door een doelpunt van de Nige-
riaan Amokachi. De middenmo-
ter uit de Bundesliga was niet
bestand tegen de bliksemstart
van de Belgen. „Het vroege doel-
punt was een ramp," constateerde
coach Otto Rehhagel.
De Belgische storm, lange ballen
in de richting van het voortdu-
rend bewegende duo Amokachi-
Booy duurde voort tot de twintig-
ste minuut. Pas daarna nam Bre-
men werkelijk deel aan de wed-
strijd.

Challans. Driedaagse van de Vendée,
vrouwen; eerste etappe. La Roche sur
Yon-Challans: 1. Knol 84 km in 2.18.Ó5,
2. Monique de Bruin, 3. Van Moorsel, 4.
Oren, 5. Haga.

Singapore, 500.000 gulden, mannen, en-
kelspel, eerste ronde: Siemerink-Wood-
bridge 6-3 4-6 6-4, Fitzgerald-Connell 6-4
6-3; tweede ronde: Haarhuis-Stolten-
berg 6-1 6-2, Woodforde-Schapers 6-1
6-2, Krishnan-Black 6-3 6-0, Carlsen-
Damm 6-4 6-1.

Ronde van de Vaucluse. Eerste etappe
La Palud - Pertuis: 1. Pereira 175,7 km
in 4.16.14, 2. Bouwmans, 3. Rous, 4. Her-
vé, 5. Forest. Algemeen klassement: 1.
Rous 4.17.21, 2. Pereira 0.04, 3. Zdanov,
4. Forest, 5. Hervé 0.06.

TENNIS
Hilton Head. Vrouwen, 900.000 gulden,
eerste ronde: Frankl-Gigi Fernandez 6-7
6-2 6-1, Martinek-Szabova 6-1 6-0, Kel-
ler-O'Reilly 5-7 6-1 6-3, Grossman-Paz
6-3 2-6 6-2, Graham-Garrone 6-3 6-4,
Gorrotchategui-Fendick 7-5 6-3, Temes-
vari-Brjoekovets 6-0 6-2, Hack-Bowes
6-3 6-1, Kohde-Kilsch - Fulco 6-4 6-4,
Cecchini-Adams 6-2 6-0, Zvereva-Shiflet
7-6 6-1, Stafford-Collins 6-2 7-6, Faber-
Harvey-Wild 6 . 3-6 6-2; tweede ronde:
Martinez-Daniels 6-0 6-2.

WIELRENNEN
Driedaagse van De Panne. Tweede
etappe, Herzele-Koksijde: 1. Cipollini
231 km 5.37.25 (10 sec. bon.), 2. Mu-
seeuw 0.05, 3. Baffi, 4. Jalabert, 5. Ab-
doesjaparov. 6. Wust (Dvi), 7. Raab. 8.
Moncassin, 9. Capiot, 10. Dauwe, 17.
Akkermans. 20. Cornelisse, 23. Van
Poppel, 25. Wijnands. Algemeen klasse-
ment: 1. Maassen 8.19.57, 2. Ekimov
0.24. 3. Marie 0.44, 4. Nijdam 1.03, 5. Ca-
piot 1.05, 6. De Wolf 1.06, 7. Raab 1.16,
8. Aldag, 9. Vanderaerden 1.28, 10. Lu-
dwig 1.34, 12. Schurer 1.43, 16. Harme-
ling 1.56, 18. Cordes 1.58. 22. Van den
Akker 2.03.

Munro (Subaru) 8.54 eerste van N-
groep. WK-stand na vier rally's: 1.
Kankkunen en Sainz 47, 3. Alen 28, 4.
Auriol en Jonsson 20. Merkenklasse-
ment: 1. Lancia 57, 2. Toyota 51, 3. Ford
29.

Brugge kreeg in de tweede helft,
na een overtreding op Amokachi,
van de Bulgaarse scheidsrechter
Spassov niet de strafschop, die
het elftal heftig begeerde. Twintig
minutenvoor tijd verspeelde Wer-
der zijn laatste mogelijkheid een
extra-aanvaller in te zetten, toen
doelman Reek na een botsing met
Amokachi vervangen moest wor-
den.

VOETBAL
Damesvoetbal, Afdeling Limburg;
Rimburg-Vaesrade 0-3, GSV '28-Haslou
2-5, WDZ-Haanrade 7-0.

Ronde van Columbia; proloog: l.'Her-
rera 5.2 km 6.26, 2. Alberto Camargo
0.04, 3. Angel Camargo 0.06. Eerste etap-
pe Pereira-Palmira: 1. Marin 196 km
4.05.44. 2. Caggio, 3. Rosado. Algemeen
klassement: 1. Herrera 4.12.10, 2. Alber-
to Camargo 0.04, 3. Angel Camargo 0.06.

Estoril, 900.000 gulden, mannen; eerste
ronde: Arrese-Azar 6-2 6-3, Novaeek-
Marques 6-2 6-2, Gomez-Couto 6-3 7-6,
Riglewski-Miniussi 7-6 1-1 afgebroken.

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIE ëJ

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten v_*
industrieen bouwwereld

Doelman Reek van Werder Bremen
was het mikpunt van Brugse sup-
porters. Hij werd bekogeld met een
fles, sinaasappels en een bierblik.
De Uefawaarnemer heeft de bewijs-
stukken van het wangedrag verza-
meld.

Bekogeld

" Graeme Rutjes van Anderlecht moet tot het uiterste gaan om aanvaller Saravakos van
Panathinaikos de vrije doorgang te beletten. Foto: EPA

AUTOSPORT
Nairobi. Safara Rally, eindstand: 1.
Sainz/Moya (Toyota) 2 uur en 35 minu-
ten straftyd, 2. Kankkunen/Piironen
(Lancia) 3.27, 3. Recalde/Christie (Lan-
cia) 3.34. 4. Ericsson/Grist (Toyota) 4.13,
5. Alen/Kivimaki (Toyota) 5.40; 8. Njiru/

Beloftencompetitie; SV Heerlen-MW
2-6.

Competitie Engeland. Eerste divisie:
Everton-Southampton 0-1, Tottenham
Hotspur-West Ham 3-0.

PRAAG - In Praag greep Barcelona mis tegen Sparta Praag.
Een gelijkspelletje was genoeg geweest om de finaleplaats van
het Europese bekertoernooi voor landskampioenen zeker te
stellen. Sparta (met Chovanec) won met 1-0 door een doelpunt
van Sigl in de 66ste minuut. „Ik had in de maand april alles op
het Spaans kampioenschap willen concentreren," treurde
Cruijff na afloop. Barcelona moet in de Europacup het laatste
punt nu over twee weken halen in de thuiswedstrijd tegen
Benfïca.
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Barcelona kluts kwijt
Sparta Praag profiteert van defensieve ontreddering " Michael

Laudrup,
gehinderd door
Vaclav Nemecek,
probeert namens
Barcelona gevaar
te stichten voor het
doel van Sparta
Praag.

Foto: REUTER

Meerssen vree
counters SV

HEERLEN - Meerssen-SVN i
papier het meest in het oog >
gende duel van de wedstrijdè
vanavond in het amateurvo
worden ingehaald. De thuij
versloeg afgelopen zondag EÏ
Hoensbroek met 4-1 en doet
volop mee in de race om del
„Het wordt tegen SVN enorm'
lijk," voorspelt trainer Piet
Dijk. „SVN is een verdedigenl
gestelde ploeg die de counter
fect beheerst."

sport

sportkor

lotte



Gearresteerd
wegens fraude
BRUGGE - Oud-wielerploeglei-
derFrancois Lambert is in Brug-
ge gearresteerd. De Belg, wiens
ADR-equipe met Greg Le Mond
in 1989 'de Tour won, wordt ver-
dacht wegens fraude, het uitge-
ven van ongedekte cheques en
ontduiking van de btw ter waar-
de van ruim anderhalf miljoen
gulden. Lambert heeft al een
proces lopen wegens een failisse-
ment.

Voetbalsters
tegen Griekenland
ZEIST - Het Nederlands vroa-
wenvoetbalelftal kan zaterdag
weer een stap zetten opweg na£r
de kwartfinales van het toernooi
om het EK. Oranje, dat met Grie-
kenland en Roemenië is inge-
deeld in kwalificatiegroep '5,
speelt op het veld van De Valk in
Valkenswaard (14.30 uur) voor
de tweede keer tegen Grieken-
land, nadat de 'uitwedstrijd met
3-0 was gewonnen. De Roemeen-
se voetbalsters kwamen daar
niet verder dan 0-0.

Anderlecht wil
Rob Rensenbrink
BRUSSEL/HEERLEN - Oud-
international en ex-Anderlecht-
speler Rob Rensenbrink is de
voornaamste kandidaat om bij
RSC Anderlecht trainer van de
reserves te worden. Het voorma-
lige 'Slangemens' Rensenbrink
heeft voor die functie concurren-
tie te duchten van Per Frimann,
ook een oud-speler van Ander-
lecht.

Van Zoghei
assistent Berger
ZUTPHEN - Nico van Zoghei
wordt de assistent van Han Ber-
ger, die onlangs aangetrokken
werd om SW/Dordrecht in de
eredivisie te houden. De 48-jari-
ge oud-doelman van onder ande-
re De Graafschap en Go Ahead
Eagles, de club waar hij ook oe-
fenmeester was, is momenteel
nog trainer van de amateurveF-
eniging RKHW te Huisseö.
Daarnaast verzorgt Van Zoghei
de keeperstraining bij FC Twen-
te en De Graafschap.

Geslaagde safari
Carlos Sainz
NAIROBI - De Spaanse aut<J-coureur Carlos Sainz is onbe-
dreigdwinnaar geworden van <_J_
vierde editie van de Safari Ralry
in Kenia die meetelt voor hat
wereldkampioenschap. Sainfc
had op de streep, na 4.387 kilo-
meter door deAfrikaanse wilder-
nis, een straftijd van 2 uur en 3fminuten achter de naam. De Ma-
drileen bleef de Fin JuhaKanK-
kunen, die tweede werd, 52
minuten voor.

Kimbria oefent
tegen Den Bosch
MEERSSEN - BC Kimbria en
Pro Specs/Den Bosch, de lijst-
aanvoerder in de eredivisie bas-
ketbal, spelen morgen een oeferi-
wedstrijd in sporthal Marsana te
Meerssen. De wedstrijd staat in
het kader van het tienjarig be-
staan van de club Dunatos
Meerssen. Kimbria wordt voor
deze gelegenheid versterkt met
Paul van Maren, de 2,10 meter
lange center van eredivisionist
De Schiestreek, en Erik Kroos-
hof, de 1,95 meter lange forward
van Docshop. Pro Specs/Den
Bosch treedt aan met zijn volle-
dige selectie, dus met internatio-
nal Jos Kuipers en de Amerika-
nen Brian Pollard en Carl Lort.
De wedstrijd begint om 20.00
uur.

Top motorcross
in Valkenswaard
VALKENSWAARD - Op het
Eurocircuit in Valkenswaard
wordt zondag de Grand Prix 250
cc motorcross verreden. Er staan
drie manches op het programma.
De eerste start is om 13.00 uur.
De complete wereldtop met
Trampas, Parker (USA), Mike
Healy (Frankrijk) en de Italiaan
Pusar verschijnt aan de start.
Nederland brengt de specialisten
Edwin Eversen, Teus Visser e$
Gert-Jan van Doorn op de baan.
Honderdtwaalf coureurs hebbes
ingeschreven voor de zesender-
tig startplaatsen bij deze GP. '

V&L en Sittardia
op bekerjacht
GELEEN - Nu de WK-kwalifi-
catie in Oostenrijk achter de rug
is, gaan de Nederlandse handbal
lers zich weer richten op de na»-
tionale beker- en competitief
strijd. In de strijd om de NHV-
beker kunnen de herenvan V&L
en Sittardia, in navolging van de
damesteams van Swift Roer-
mond en V&L, er een Limburgf
onderonsje van maken. Maar
dan zal zaterdag (20.00 uur) wel
gewonnen moeten worden bij
respectievelijk landskampioen E
en O in Emmen en Hermes iri,
Den Haag. In de eredivisie bij de
dames wordt zondag, alvorens
de play-offs van start gaan, de
laatste competitieronde afge»
werkt. Om 13.30 uur speelt Swift
Roermond in de Jo Gerrishal tej-
gen Aalsmeer en moet V&L op
bezoek bij Quintus.
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RudyDhaenens
[_h moment dat de Limburger
F_v°Pmaa-.-e voor de huldiging,_ i.eerde een vloekende en tieren-
jam ■ y Dhaenens. De oud-wereld-
_t"Pioen droeg kapotte kleding enE.n rechterknie sijpelde bloed.

ken. „Alles loopt weer perfect. Ik
mag niet klagen over de vorm. Die
gaat in stijgende lijn. Ik hoop, dat ik
snel kan bewijzen, dat ik nog steeds
dezelfde Dhaenens ben als twee jaar
geleden. Ik heb vorig jaar de pech
gehad, dat pas na drie maanden on-
derzoek aan het licht kwam, dat ik
door een virusinfectie getroffen
was. Daarom presteerde ik niet
zoals het hoorde, en niet omdat ik
wereldkampioen was. Als ik vorig
jaar de regenboogtrui niet had ge-
dragen, had ik ook niets gepres-
teerd. Die virusinfectie was de oor-
zaak van alles. Je valt als wereld-
kampioen wel extra op als je geen
prijs rijdt."

'Plotseling vlogen de renners voor mijn neus door de lucht'

Frans Maassen met de schrik vrij

door

BENNIE
CEULEN

i_| a SIJDE - Zijn gebruikelijke voorzichtigheid heeft Frans_
ij ass^n gisteren wellicht van een zware val weerhouden. Omdat

;n'r:ü e dagen voor de Ronde van Vlaanderen geen enkel risico
er nemen, mengde de dragervan het witte leiderstricot zich aan

j
,ein de van de tweede etappe in de Driedaagse van de Panne

h ln de levensgevaarlijke massasprint, die op de Zeelaan in bad-1. i Koks-de door de Italiaanse kamikazesprinter Mario Cipolli-. werd gewonnen. Frans Maassen kwam geruime tijd later over
J eindstreep, omdat hij een driehonderdtal meter tevoren door
tri Valpartrj was opgehouden. Niettemin werd Maassen even later
dtT w -ls klassementsaanvoerder gehuldigd. Hij kreeg regie-re ntair dezelfde tijd als de winnaar, omdat devalpartij in de laat-2);* Kilometer plaatsvond.

" Ondanks het turbulente slot van de tweede etappe ziet het er glanzend uit voor Frans Maas-
sen in de Driedaagse van De panne. Foto: DRIES LINSSEN

Rudy Dhaenens houdt niet van
grootspraak. Nu hij opnieuw ge-
zond is en de problemen met de
ploegleiding opgelost zijn, gaat hij
niet van de daken schreeuwen, dat
hij bijvoorbeeld de Ronde van
Vlaanderen zal winnen. „Het wordt
een belangrijke maand voor me. In
de Ronde van Vlaanderen en Parij s-
Roubaix heb ik vaak sterk gereden.
Zondag start ik als een van de be-
schermde renners in de Panasonic-
ploeg. Ik heb het liefst, dat ik er
zoals nu niet bovenuit steek, be-
schermd ben en de koers kan rijden
zoals ik ze aanvoel. Wie weet, kan ik
dan zondagvoor een verrassing zor-
gen."

Beschermd

„Ze zijn gek," foeterde de veel ge-
plaagde Panasonic-coureur. „Ik
reed ongeveer in vijftiende stelling,
toen driehonderd meter voor de fi-
nish plots een andere renner in een
binnenbocht me nog voorbijflitste.
Levensgevaarlijk. Ik kon de valpar-
tij niet meer ontwijken en derderde
eroverheen."

Rudy Dhaenens kwam er met enke-
le schaafwonden nog goed vanaf.
„Een ernstige blessure zou in deze
fase een ramp voor me betekenen,"
jammerde de bijna 31-jarige Vla-
ming.

Na een ellendig jaar van tegenslag
en ziektes zag het er enkele weken
geleden opnieuw niet goed uit voor
hem. Dhaenens werd immers twee
dagen voor Milaan-Sanremo door
zijn ploegleider Walter Planckaert
uit de selectie gewipt. „Hij rijdt
slecht en leeft niet honderd procent
voor zijn vak," meende Planckaert.

2_k'^h-k Verhes door die valpartij toch
JW.r niet mÜn leidertrui?" was zijn
_bnT reactie- ..Ik had het zien aan-

_Vv n' Die 1-atste kilometer wass gevaarlijk. Bochtig, een
,&l «..heuvel en een gevaarlijke
rUpeversmalling. Daar doe ik niet
laf" njee, nam ik me voor. En ja"lt^r' het was prijs. Plots vlogen zeled m^n neus door de lucht. Ik
m k

m ongeveer zestigste stelling
*n 't? °p l^d in de remmen kniJ-
__,' üaai"door finishte ik met enigeKaging."
L .ei9ersPositie van Frans Maas-
r 's in de tweede etappe, waarin
Erenners een negental pittige

*-_cSee Se heuvels voor de wielen
B °en» geen enkel moment in ge-
telH-geweest- "De Ploeg heeft êe"jlerr!g VOOr me ëewerkt- Ze hebbena*? "laai hun best gedaan. Niemand

i__s i?ntsnaPpen. Onze enige zorg
fp F_.Ct peloton DÜ elkaar houden.
'_W.n "twinst hadden we ons niet.^gesteld. Alleen de eindzege telt."

■*JL jnoS een etappe voor de boeg,
Te pag van De Panne terug naar
afran a„ne over 195 kuorneter. heeft
Pndh assen de eindzege binnenije e bereik. „Normaal gezien kan

wMd.. rSte P^ats me niet meer ont-
_\_. ■ Niettemin mag je nooit teaf OeS juichen."

De aangeslagen Dhaenens was het
daar helemaal niet mee eens en
vroeg een gesprek met Planckaert

Gesprek
Volgens Rudy Dhaenens werden in
dat onderhoud met Post en Planc-
kaert alle plooien weer gladgestre-

Favorieten zijn er volgens Dhae-
nens genoeg. „Zeker tien namen
kan ik noemen. Daar zet-ik mezelf
niet bij. Laat Kelly, Argentin, De
Wolf, Van Hooydonck, Museeuw,
Sergeant en Maassen maar favoriet
zijn. Wellicht kan ik daarvan profi-
teren."

en Peter Post. „Vorige week woens-
dagavond zijn Peter Post en Walter
Planckaert bij me thuis op bezoek
geweest. Ik was teleurgesteld, om-
dat ze me hadden gepasseerd voor
Milaan-Sanremo. Dat gesprek is

verhelderend geweest. Nu begrijp
ik waarom ik niet werd opgesteld.
Ik paste gewoon niet in het systeem
van de ploeg voor Milaan-Sanremo.
In het voetbal gebeurt het zo vaak,
dat een trainer in het belangvan het

tactische concept een speler voor
een keer aan de kant zet."

Handhaving schorsing kost mogelijk zelfs vijf miljoen gulden

Katrin Krabbe loopt ton mis
cratieve indoorevenementen. Ze
miste daardoor ' honderdduizend
gulden aan startgeld en moest toe-
zien hoe het sponsorverdrag met
Isostar, waarin een vergoeding van
zes cijfers voorkwam, op het laatste
moment afketste.

C-staal bleef in Neubrandenburg
achter. „Bij ons ingevroren," aldus
bestuurslid Heiner Jank van de
plaatselijke sportvereniging. De an-
dere twee urinestalen werden extra
verzegeld met een vingerafdruk van
de atletes erop. Andere voorwaar-
den waaraan werd voldaan: apart
transport van de A- en B-stalen en
een analyse, die niet in Keulen mag
plaatsvinden.

NEUSS - Katrin Krabbe is van de
barre werkelijkheid naar de droom-
wereld van de fantasie gevlucht.
Tijdens de acht zware weken sinds
het begin van de fraude-affaire op 7
februari verzette de 22-jarige sprint-
wereldkampioene haar zinnen met
het vervaardigen van surrealisti-
sche schilderwerkjes. Het legen van
de brievenbus vormde eveneens
een dagelijkse opmontering. Dat
was hard nodig, want naast het ge-
deukte imago betekent haar start-
verbod ook een forse financiële
aderlating.

Bij een eventuele veroordeling ko-
mende zaterdag ziet haar toekomst
er financieel gesproken slecht uit.
Manager Jos Hermens bevestigde
tegenover Bild nog eens, dat hand-
having van de vierjarige schorsing
Krabbe vijf miljoen gulden gaat
kosten.

Ruim duizend opmonterende brie-
ven van fans vonden hun weg naar
haar huisadres. Er was er zelfs een
bij van Hans Modrow, de voorlaat-
ste minister-president van de DDR.
Vergeten werden Krabbe en haar
collega's Breuer en Möller ook niet
door de dopingcontroleurs, die tot
haar verrassing de afgelopen week
in Neubrandenburg opdoken. Het
werd een hele ceremonie.

haar toelage van de Sporthilfe
kwijt. Krabbe zelf was voorheen al
uitgesloten van deze bron van in-
komsten, omdat zij te veel verdien-
de. Desondanks raakte het ook
haar. „Een brutaliteit, want het is
nog niet rechtskrachtig," verdedig-
de zij haar vriendin, die met haar in
hetzelfde huis woont.

Vriendin en medeveroordeelde Grit
Breuer raakte nog vóór de tucht-
commissie van de Duitse atletiek-
bond uitspraak heeft gedaan - dat
gebeurt zaterdag in Darmstadt -

Sponsorverdrag
Voor Krabbe zelf had het startver-
bod dat op 15 februari inging, dras-
tischer gevolgen. De tweevoudige
wereldkampioene van Tokio ont-
brak noodgedwongen bij twee lu-

De drie geschorste atletes wilden
wel meewerken, maar dan drie fles-
jes met urine in plaats van de ge-
bruikelijke twee. Die zogenaamde

Flesjes

Zaterdag aanstaande zal Krabbe
opening van zaken geven. Althans
volgens Dr. Reinhardt Rauball, ad-
vocaat van de drie geschorste atle-
tes. „Ze zullen praten," aldus de
expert in het sportrecht. Veel kans
dat hij succes zal hebben met zijn
pogingen procedurefouten aan te
tonen, lijkt er niet te zijn. Mocht dat
inderdaad het geval zijn, dan zal
Rauball zich waarschijnlijk al de
komende week wenden tot de arbi-
tragecommissie van de atletiekwe-
reldbond of een civiele rechtzaak
aanspannen.

Praten

Van onze sportredactie

Ook PSV volgt de verrichtin-
gen van de Nigeriaan al vier
weken op de voet en zal mor-
gen bij de rechtstreekse con-
frontatie MW-PSV weer waar-
nemers op de tribune hebben.

Eerste gesprekken met MVV-doelman al gevoerd

Ook Gent wil Alloy Agu" Katrin Krabbe (met armbandje), zwaar gedupeerde wereld-
kampioene. Foto: REUTER

Oranje op glad ijs
Van Wieren optimistisch ondanks tegenwerking

Poro mogelijk
nietnaar Italië

__«IST ~ Anton Biloro van
d. u.r<- onds zal wegens een bles-
ï _iet„ "hogelijk het WK-kwalifica-
fc, "ern°oi zaalvoetbal in Italië
.f-n en. De sPeler raakte tijdens
Jtaie enduel in Spanje aan de
_2 tr,?eWond" Oranje strijdt van

tlfeel j
_ 1? april tegen Portugal,

L"1 Joegoslaviëen Italië voor
L"ats in het WK te Hong-
Jfejl' Nederland start op 12 april_Pen portugal.

Borg houdt stug vol
Wee^STON ~ Björn Borg maakt
tetin: eens een come-back in het

jP_,n t?-' n het invitatietoernooi
r6gen Ver °aks won hij van zijn

J_?ar Jongere landgenoot
!.>ÈlkI bvensson: 6-2 6-7 6-3.>Urit

e Partij die ik speel, en elk
"" ik maak, zijn belang-|~» vond Borg.

Zitplaatsen voor Roda JC-Ajax
iiijle ?KRADE - Roda JC geeftSet*°Pers van een zitplaats voor
ri )_M el Roda JC-FC Twente, za-
pcVooifJB °m 2000 uur- tevens het4on. ,eursrecht op een zitplaats
S L r«e confrontatie op Kaalhei-tlL tegen Ajax, aanstaande
s _. an sdag- Roda JC wil op deze.0 !er Qe trouwe aanhang tege-

_aan komen, omdat het door-
"erk m°eilijk is in de losse
l___0oP n°g zitplaatsen voorPWedstrijden te verkrijgen.

ploeg: Nederland. De organisatie
deed er dan ook alles aan om de
beoogde rivaal het leven zuur te
maken. „De indeling is niet in ons,
maar des te meer in Oostenrijks
voordeel," constateert Van Wieren.

MAASTRICHT - Nu bekend
is dat MW niet in staat is om
aan de financiële eisen van
keeper Alloysius Agu tege-
moet te komen en hem voor
komend seizoen vast te leggen,
staan de clubs voor de Nige-
riaanse nationale doelman in
de rij. Naast de al eerder ge-
melde belangstelling van FC
Luik, zijn ook nog AA Gent,
PSV en een Engelse club in de
markt voor Agu. Met name de
interesse van het AA Gent van
trainer René Vandereycken
zou zeer concreet zijn, want
een delegatie uit Gent heeft al
met Agu gesproken.

Ook qua trainingsmogelijkheden
werd Nederland niet netjes behan-
deld. „We moeten vier keer 's och-
tends om zeven uur trainen. Nou,
dan maar niet. Ik hoop dat we die
arrogantie kunnen afstraffen." De
directe kans daartoe is pas op zater-
dag 11 april aan de orde.

KLAGENFURT - Het Nederlands
ijshockeyteam moest bij de laatste
B-wereldkampioenschappen stee-
vast genoegen nemen met een bij-
rol. Voor de editie 1992, dievandaag
in deOostenrijkse plaatsen Klagen-
furt en Villach begint, is bonds-
coach Larry van Wieren heel wat
meer van plan. Hij wil een medaille.
De kleur is van ondergeschikt be-
lang. Van Wieren baseert zijn opti-
misme vooral op een ingrijpend
besluit van de internationale ijshoc-
keyfederatie. Vier tegenstanders
van vorig jaar in Ljubljana, toen
Oranje als zevende eindigde, zijn er
nu niet meer bij. De B-poule is ont-
hoofd, want de topvier (Italië, Noor-
wegen, Frankrijk en Polen) werden
overgeheveld naar de tot twaalf
ploegen uitgebreide hoogste klasse.

De benedenhelft (Oostenrijk, Joe-
goslavië, Nederland en Japan)
kreeg gezelschap van de betere C-
landen Denemarken, China, Roe-
menië en Bulgarije. Die acht lan-
denteams strijden tot en met 12
april in Karinthië. „Voor ons geen
onaangename ontwikkeling," weet
Van Wieren op voorhand. Maar dat
is dan ook het enige pluspunt.

Voor de eerste plaats, die recht
geeft op promotie, is gastland Oos-
tenrijk de uitgesproken favoriet.
Coach Ken Tyler zegt rekening te
houden met slechts één andere

Van Wierenkreeg in eigen landwei-
nig medewerking voor een grondi-
ge voorbereiding. „De meeste ijsba-
nen gaan al in maart dicht. Er zit nu
een te groot gat tussen het slot van
competitie en dit WK." De spelers
van landskampioen Utrecht en run-
ner-up Meetpoint Eaters hielden
dankzij hun play-offwedstrijden het
gewenste ritme vast. „Maar de spe-
lers van de andere clubs stonden
vijfweken stil."

De openingswedstrijd, vandaag in
Klagenfurt tegen China, acht Van
Wieren van cruciaal belang. „Als we
die goed doorkomen en we winnen
zaterdag ook de sleutelwedstrijd te-
gen Denemarken, zitten we goed.
Dan gaan we richting een medaille."

Eaters

Keeper Agu mag zich boven-
dien verheugen in een groeien-
de belangstelling van de me-
dia. Filmploegenvan de tv-sta-
tions RTL-4 en het Belgische
VTM waren gisteren in de
Geusselt om opnames te ma-
ken van de trainingvan Agu en
zijn opvolger bij MW, Edward
Ansah uit Ghana. Het manage-
ment van MW stelt inmiddels
pogingen in het werk om Aan-
sah vast te leggen voor de
Maastrichtse club. " Alloy Agu verruilt het MVV-shirt mogelijk voor een Bel-

gisch exemplaar. Foto: DRIES LINSSEN

(ADVERTENTIE)
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t
uiterlijk onbewogen
innerlijk angstig
dragend haar pijn

Na een leven dat getekend was met zorgzaam-
heid en hulpvaardigheid is vrij onverwachts van
ons heengegaan in de leeftijd van 80 jaar, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Gretel Klein
weduwe van

Hans van Elssen
Sittard: Gerda en Louis Cremers-van Elssen

Marga en Arno
Sittard: Boeb en Trees van Elssen-Hoekstra

Nicole en Bert
Pascale en Leon

Sittard: Armelies van Erp-van Elssen
Peet en Son ja

Sittard: Stan en Marjo Griens-van Elssen
Joep
Lonneke

Sittard: Ka the en Lambert Ehlen-van Elssen
enkinderen

31 maart 1992
Corr.-adres: Pater Chevalierstraat 49
6136 AV Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 4 april
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joseph te Stadbroek-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondmis van vrijdag 3 april
a.s. om 18.30 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.__ .
tJan Vaes, oud 63 jaar, echtgenoot van Lies Roo-

sen. 6245 EH Eijsden, Breusterstraat 51. De cre-
matie is heden donderdag 2 april in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen om 14.00
uur.

tGerardus Kuiper, oud 80 jaar, echtgenoot van
Mina Groot. 6224 AH Maastricht, Meerssener^

weg 269. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 3 april om 14.00 uur in de parochiekerk van
de H. Familie, Old Hickoryplein te Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

t Nicolaas Thoma, oud 71 jaar, echtgenoot van
Anna Kerkhofs. Maastricht, corr.adres: Walburg

7, 6225 CM Maastricht. De uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op zaterdag 4 april om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Antonius van Padua te
Nazareth-Maastricht. Schriftelijk condoleren ach-
ter in de kerk.

Dankbetuiging
Wij willen u onze oprechte dank betuigen voor
de belangstelling en het medeleven bij het over-
lijden en begrafenis van mijn lieve moeder,
schoonmoeder en onze oma

Wislawa
Mendel-Pluska

Het medeleven en de aanwezigheid, persoon-
lijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen
heeft ons diep getroffen. Het was en is voor ons
een grote steun.

Familie Mendel

De zeswekendienst wordt gehouden op zater-
dag 4 april 1992 om 19.00 uur in de St. Corne-
liuskerk te Heerlerheide.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wh'
met droefheid kennis, dat heden van ons is
heengegaan, in de leeftijd van 71 jaar, mijn lieve
man, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der en opa

Hubert Joseph de Wijs
echtgenoot van

Valentine Emma van der Wal
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: Valentine deWijs-van der Wal
Landgraaf: Corrie de Wijs

Jess de Wijs-van der Heyden
Kerkrade: Herman de Wijs

Lies de Wijs-Steins
Herzogenrath: Bertha Sauren-de Wijs

Hans-JosefSauren
Kerkrade: Fiennie de Wijs

en zijn 7 kleinkinderen
Familie de Wijs
Familie van derWal

6471 BA Eygelshoven, 1 april 1992
Dautzenbergstraat 16
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 4 april a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Joannes de Doper te
Eygelshoven, waarna aansluitend crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Er is geen condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht
tijdens de avondmis van vrijdag 3 april a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van deLüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Daar het ons onmogelijk is eenieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blij-
ken van medeleven, die wij mochten
ontvangen bij het overlijden van mijn
lieve man, onze vader en opa

Stefan Szymkowiak
betuigen wij hierbij onze hartelijke
dank.
Speciale dank aan het personeel van
Verpleegkliniek Invia afd. 31 te Sittard.

Mevrouw H. Szymkowiak-Nauts
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 4 april om 19.00 uur
in de parochiekerk Fatima te Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken, willen we hierdoor allen, speciaal
de familieleden, personeel van het St. Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, buurtbewoners, vrienden
en kennissen, hartelijk dankzeggen voor uw
zeer gewaardeerde blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen in de vorm van condo-
leances, bloemen en begeleiding bij de crematie
van onze onvergetelijke, lieve vader en grootva-
der

Hein Hahnraths
U heeft ons het afscheid nemen verlicht en ons
getroost, omdat we het samen met u mochten
doen.
Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de zes-
wekendienst, die zal worden gehouden op zon-
dag 5 april 1992 om 10.00 uur, in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Spekholzerheide.

Kinderen en kleinkinderen
Kerkrade-West, april 1992

Met «verslagenheid vernamen wij op 31 maart
dat ons zeer gewaardeerd erelid en mede-
oprichter is overleden

Rufus (Chris)
Marcellis

Hij zal steeds in onze herinnering blijven voort-
leven.

Bestuur en leiding
t van Jeugdclubs St. Antonius

in Heerlen

Dankbetuiging
t

Voor uw blijken van medeleven na het overlij-
den en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart-
dienst en de crematie van onze zorgzame moe-
der, grootmoeder en overgrootmoeder

Theresia
Smeets-Pluymen

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Kaalheide.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, vader, grootvader
en overgrootvader

Frans Joseph Maria
Geurts

betuigen wij u allen onze oprechte dank.
Meyrouw M.E. Geurts-Gielen
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 5 april a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bek-
kerveld-Heerlen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van medele-
ven, ondervonden bij rjet overlijden en de be-
grafenis van

Sjef Janssen
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Landgraaf, april 1992
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk Maria Hulp der Christenen te
Nieuwenhagen.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn lieve vrouw en zorgzame moeder

Truus
Kathagen-Gulpers

hebben ons getroffen.
Al deze blijken van medeleven en de weten-
schap dat zij door zovelen werd geacht, hebben
ons gesterkt dit verlies te dragen.

Toon Kathagen
en kinderen

Landgraaf, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de deke-
nale kerk van de H. Petrus'en Paulus te Land-
graaf-Schaesberg.

Het is vandaag al een jaar geleden,
dat je ons plotseling verliet.
Nog steeds staan we met lege handen,
en in ons hart intens verdriet.
Wij waren zo gelukkig samen
en dan opeens ben jeer niet meer.
Waarom kan niemand ons vertellen,
maar we missen je elke dag telkens weer.
Een fijne man en lieve vader,
een geweldige broer en vriend is
van ons heengegaan.
En nu na een jaar vloeien nog steeds tranen.
Heer, waarom heb je dit verdriet
ons aangedaan.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Frans Simons
zal worden gehouden op zaterdag 4 april a.s. om
19.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te Wau-
bach.
De dienst zal worden opgeluisterd door de Kon.
Fanfare Eendracht Waubach.

Fini Simons-Lenssen
Patrick, Alice, Michel

Dankbetuiging
Het belangstellend medeleven bij het overlijden
en de crematie van

Hubert Cobben
hebben wij zeer gewaardeerd.
Dit zal ons troosten en sterken, wij danken op-
recht hiervoor.

Mevr. L. Cobben-Knubben
kinderen en kleinkind

Landgraaf, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 4 april om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Michael, Eikske-Schaesberg.

|
Voor het betoonde medeleven bij het
onverwachte heengaan van mijn lieve
man, vader en schoonvader

ZefBaggen
zeggen wij u allen onze oprechte dank.

E.J. M. Baggen-Roumen
Marianne Janssen-Baggen
SjefJanssen

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst wordt ge-
houden op zaterdag 4 april a.s. om 19.00
uur in de St. Corneliuskerk te Heerler-
heide.

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moesten
nemen van onze zorgzame vader, schoonvader
en lieve opa

Frans Ramakers
U kunt hem samen met ons gedenken tijdens
de h. eucharistieviering welke wordt gehouden
op zaterdag 4 april a.s. om 18.00 uur in de paro-
chiekerk De Blijde Boodschap te Kerkrade-
Chèvremont.

Kinderen enkleinkinderen

Kerkrade, april 1992

De doden zijn niet dood.
Ze zijn in de lichte plek in de schaduw
en in de schaduw die dichter wordt.

Het is een jaar geleden, dat wij afscheid moesten
nemen van

Frans Kamzol
De plechtige eerste jaardienst zal worden gehou-
den op zondag 5 april om 11.00 uur in de
St. Barbarakerk te Treebeek-Brunssum

José Kamzol-van Lierop
Corina enRon

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscb 'moesten nemen van mijn lieve man en vadet

ZefLimpens
Op zondag 5 april a.s. om 11.00 uur, tijden!
eucharistieviering in de St. Stephanuskert
Wijnandsrade, willen wij hem nog eens herd
ken.
Nogmaals willen wij u bedanken voor de stf'en het medeleven in het afgelopen jaar.

Elly Limpens-Mee.
Gerard -6363 AD Wijnandsrade

Hellebroekerweg 36__
Hl_^_^_H
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Het is een jaargeleden dat wij afscheid moes*
nemen van

Annemie
Simons-Reumkens

De plechtige eerste jaardienst zal worden I
houden op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uuf
de parochiekerk van de Heilige Joseph te Vfi
bach.

H.J. Simons
kinderen en familie

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn dieft
re man, onze vader en opa

Winand JozefPaffen
zal worden gehouden op zaterdag 4 april 1$
om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Petrf
Maria ten Hemelopneming te Kerkrade-CheV
mont.

Mevr. K. Paffen-Herbst .
Kinderen enkleinkind

De plechtige eerste jaardienst voor mi
man, onze vader en grootvader

Sjeng Heutz
zal plaatsvinden op zondag 5 april 1992 o'
10.30 uur in de parochiekerk Gerardus M
jellate Heksenberg.

Mevr. Heutz-Rutte
kinderenen kleinkinderen

Heerlen, april 1992

Het is alweer een jaar geleden dat wij afsche'
moesten nemen van hem die ons zo dierW'
was

Dries Otermans
De plechtige eerste jaardienstwordt gehoud'
in de St.-Laurentiuskerk te Spaubeek op z°'
dag 5 april as. om 10.00 uur.

B. Otermans-Jaspar
kinderen en kleinkinderen 1

-4
Op 30 maart was het een jaar geleden datwij l
scheid moesten nemen van onze moeder e
oma

Mia Bekkers-BuyserS
De eerste jaardienst zal gehouden worden c
zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de H. Gre_>
riuskerk te Brunssum.

Kinderen en kleinkindere'

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn vroUv
en lieve moeder

Mia Ploum-Welting
zal worden gehouden op zaterdag 4 april a.s. "'19.00 uur in de parochiekerk van O.L. VroU*
Onbevlekt Ontvangen teKerkrade-Terwinsele'1

JanPloum
Ger

J

Spreekuren voor
(ex-)pendelaars tussen
Nederland en België of Duitsland.
Pendelaars, ex-pendelaarsen andere
belanghebbenden die informatie wensen over de op
hen van toepassing zijnderegelingen betreffende de
socialezekerheid en de bijzondere regelingen voor
grensarbeiders, kunnen elke eerste vrijdag van de
maand terecht bij de Sociale Verzekeringsbank district
Maastricht, Gaetano Martinolaan 75.

Medewerkers van hetBureau voor Belgische Zaken te
Breda en van hetBureau voor Duitse Zaken te
Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot 14.00 uur
aanwezigom u alle gewenste inlichtingen te
verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke problemen dient
u alle bewijsstukken en andere papieren mee te
brengen.

Voor het spreekuur kunt u een afspraak maken:
tel. 043-821600. ram

"Fe, MOEILIJK
jJL TER BEEN?
_EiS! W Moeiteloos

'wandelt' u met de

'WALK-BIKE'
van de NEMI Geleen

Handelsweg 8. tel. 046-753485
b.g.g.: 046-742710

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

vifk Modehuis Baks
Mlïii %?mm\ Uw adres voor exclusieve damesmode

Onze collectie communie-
en feestkleding is binnen

Onze collectie bestaat o.a. uit: regenmantels, regenjacks, japonnen,
deux piéces, mantelpakken, blazers, blouses en rokken etc.

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Sittard, Walstraat 37, tel. 046-580314
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 m_,«

Jp Apotheek MC Putstraat
Putstraat 32 - Landgraaf - 045-327888

is geopend
per 30 maart 1992

Alle verzekerden, zowel particulier als
ziekenfonds,kunnen van onze diensten
gebruikmaken. Overschrijving kan in de
apotheek plaatsvinden.
Uw EXTRA Apotheek is geopend van maandag
t/m vrijdag van 8.30 uur tot ) 8.00 uur.

Buiten deze openingstijden geldt het dienstrooster
1992 voor de apotheken van Landgraaf.

V.G.F. Bouwmeester, apotheker dim.

"e_ne
'gtLztusetJcen

dames-heren
VOORHEEN: Stokstraat 16, Maastricht

NIEUW ADRES:
Reistraat 9

Neerharen/Lanaken (B)
_3* 09.32.11.711212

DOE MEE MET
KRUIS + MUNT.

SPEEL MEE MET
JE FAVORIETE

NEDERLANDER!

TTTstügf
[ + ]

BEL 06-300400.
KOSTEN F. 1.- PER MINUUT TGV 12b JAAR NED RODE KRUIS

■ A

officiële mededeling
r.MFFUTF FPUT ■>. het bestemmingsplan 'Berk'ucmccnic c_.ni laarsweg' voor wat betreft W

VOORBEREIDINGSBESLUITEN perceel kadastraal bekend alsrfj
De burgemeester van de gemeente " meente Echt, sectie M nr. 6*
Echt maakt ingevolge artikel 22 van gelegen aan de Abeelstraat «£de Wet op de Ruimtelijke Ordening Maasbrachterweg, e.e.a. ten <*
bekend, dat de Raad der gemeente hoeve van het oprichten v*

in zijn openbare vergadering van 26 woningen.
maart 1992 besloten heeft te verkla- _ ~. „.
ren, dat partiële herzieningen wor- De betreffende voorbereidings^
den voorbereid van de volgende sluiten treden in werking op 3 ap».
bestemmingsregelingen: 1992 en "ggen met bijbehorende *

tuatietekening vanaf laatstgenoei'
1. het bestemmingsplan 'Buitenge- _e datum voor eenieder ter inza»

bied'voorwat betreft een gedeel- op kamer 2.09 van het Stadse,
te van het perceel kadastraal toori Nieuwe Markt 55 te Echt 'bekend als gemeente Echt, sectie wel op de dagen dat het kantoj
AC nr. 172, gelegen aan de Slek- voor publiek geopend is van O-."
kerstraat, e.e.a. ten behoeve van uur tot 12.30 uur.het oprichten van een tuinbouw-
ioods; Echt, 2 april 1992 ,

9 i,_t , _______ , ,_._.",_. De burgemeester voornoem"\v bestemmingsplMi 'Schilberg L.H F.M. Janssen >Li en het Uitbreidingsplan in -S
Hoofdzaken' voor wat betreft ge-
deelten van de percelen kadas-
traal bekend als gemeente Echt, GEMEENTE BORNsectie K nrs. 3563 en 3869, gele- Jgen aan Kleefstraat en Oude De burgemeester van Bom m»^Baan, e.e.a. ten behoeve van het bekend dat Gedeputeerde Sta»»;,
realiseren van de le fase Kleef- van Limburg bij hun besluit va"/
veld; maart 1992 goedkeuring heb»^verleend aan het bestemmingsp''

3. het bestemmingsplan 'Echt-een- „Schipperskerk".
trum' voor wat betreft de perce- r.-_u , " !_■■ j_t^
len kadastraal bekend als ge- Dit bestemmingsplan is b«raadsj,
meente Echt, sectie M nrs. 962 en ■Ju* van 25 november 1991 vast.
1509 (gedeeltelijk), gelegen aan steld-
hoek Bovenstestraat-Peijerstraat, Gedeputeerde Staten hebben 5
e.e.a. ten behoeve van het oprich- hun beslissing aangegeven dat "ten van commerciële ruimte met goedkeuring onherroepelijk is.

Het besluit van Gedeputeerde Sn
4. het bestemmingsplan 'Maria- ten alsmede het bedoelde beste^j

Hoop' voor wat betreft de perce- mingsplan liggen met ingang vaP
len kadastraal bekend als ge- april 1992 ter gemeentesecreta»1

meente Echt, sectie X nrs. 56, 57 kamer 1.35, ter inzage.
en 58 (gedeeltelijk), gelegen aan Bom, 2 april 1992de Vlaskuilseweg, e.e.a. ten be- J?
hoeve van de bouw van een De burgemeester voornoen
loods- P.L.H. Creemers

>
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Combineer zon sportieve
ochtend wande ling eens met

het bezorgen van het
Limburgs Dagblad.

Dat levert vele extra's op!
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

Limburgs Dagblad

_/# ALARM /gi^(,06-11K
ALSELKE SECONDE TELT

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectieve
inhanden betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max jaarrente

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 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 elf jaarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16.5 80

250superstores inEurope
vieren wemet enorme

Jtortingenin Nederland
WOONKAMER TAPIJT Het succes Is niet te stuiten! Carpet-land opende haar 250ste MODERN VINYL
Er_.mvoordeligwoonkan_rtap.tmetmatern superstore in Noorwegen, dat betekent dus nog slimmer en «_jfi| S^^S^ei^^tt^i
Per strekkende meter JÊ^ÊÊMM iage inkoopprijzen Spelen We dOOr naar Onze klanten. Per strekkende meter

GELEG^AN M^ J|^ Kom dus snelkijken en vier mee dat voordeelfeest jjjj Mr A&t AW W-J-JS-T |b M met die enorme feestkortingen. J! ?m ____Z^_f ___F _^Qrimf jÉaB
LUSSENTAPIJT iJM fl KINDERKAMER VINYL ,
Fraai bouc_tapi|t van 100% synthetsche garens. M M WÊmWÈiO^ Schrtterend kwalrterts vinyl 31,.!^
ki o__zfc/eren antraciet. Geschikt voorwan- en _____fl M. Uk WËMmÈ _____ Dé oploss.ng voor ljvv ravottende kroo-rt.
s.__pkamer.Foamrug. Breedte 400 cm. ____■_■ 11 H ü BS» _____

a_a_l» deerd een succes n elke kinderkamer. Bree^
Per strekkende rreter mMJ^ —Mg |g§ WSM |gj£ S "*

uy jfl ~fr....^_fffejg |^ jü^h ____________ I
<_Éilü HNi B___P_. '"iiij!ujpWa I mMMMM

_
JSternfrsétapijt voor woon- en skapkarrer. k. Jl jNjjfl lS! Fc Sfeervol gedessineerdvir^an een utetekej ■rrcoe zachtekleuren o__ zalm, grip en .oor. |§ ____■& ü kw*« E«__sef or_wcxpen.yoorC»p^
AntstatschFoamrug. Breedte 400 cm. „ffl-_E E__P_i __f_M_fl Verkngbaar in oa. roze- en gripn__nces. Bre_
Per strekker_e meter MÊÊAf^ ÊÊÊM °n __^^__T

>___É__li ______! __________S _ü______________i_i l_tf

STERKE BOUCLE
, ..gij _;T_ti_«>

Sfeervol gemêleerd woonkamertapijt. Geschikt _#Él W T^ tT^J/voor vloerverwarming en verkrijgbaar in meer- JÉËÉI &wfifi| H' ____^^. / JrV iTdererustige tintea Jute-rug. Breedte 400cm. || _^'_P_df*/ r '_ JuPer strekkende meter |gap_A _________ lf ~ ____^>i ’ W" ■ ,

MWMMWmMfM* fl l/f/#V > "** -^-l-P^yfCQ __f B^fW _«_«*<§_ ______■____ V "6e__r _ .7^"_L____'*_f M__________r____________________iP_"> . H Ér "f _/__»"" ■ °f___r__' M-Mrjpt p||Sltf| H fl„ *fe lil/- ' \
r""*— *^£ l^^^ipli^^ük Jat V UvraSen ('nNede°i^er erken' /

\ ___t^ " %^ll!il^» JÉ It^^J^ / i
\ SrrN__^o\^o.(^wof»!.- .__. "'^ " ______ ME_^; _7^1----P
X^WS&S*?? 3f-?MFI ML KLASSIEK KARPET,HM «>*.^VviOtf^nOl^- __ _ü.^lw « m, DHraaiek_ssiekekarrjetgerr__3ktvanlC)o*
\ o° g,tee*e \1( _^É _fl^^É ::'%ësr W? fflL zuiverscheerwollengarenssexclusief ontwoJP\(ü%-R,er_erOe __■____.________ _8 _______ voor Carpet-land. In drie uitvoeringen verkrijgt*;

\ -cvfGo^___/ fl-fc JÉ 160^250cm. k^^^^MmW\ cjc\J- mm ■ um^^M — Ml, ~-~, ~,,,,,,.,...,,.,,,,,

\i__Kf z^^^Wiw&fwisitff^K^^Ê^KÊ^M ■ni_-__9!!__FHl 795\ \twmWm^. _L__I Heuga I #^*^*^ ~^~^^~~^

wm I FMFRI .FTAPIIT ___. 'K- = m¥^^¥^l^^ mW^fff^M^Ê^^^ÊÊÊ^ÊiÊ^W KINDER-KARPET
c_: L. ■ *__-_f^7a,_,. B'l ■If.-fl'.'mi-i .ly^.lW EmEJEEmmM BVllji Ml Wlïl_lTT|Ba_i_pt >(■ Vrolijk gekleurd kuxier-karpet met een speeb

sffifc*<*g^S-__s___. \mmmmM m£* ___T__s3 " iv> tot_x_srms^_i«
strekkerxle meter ___"#■ W i_____^ V _W ___^^ .1 ■ m^mVH* M Mm** I _■ _■ VAN fl Ifl J
gelegen J*\VÊ WffiÊiF^T"B ¥ m\\v^A _^T \^f 1/ÊCS _*_r__s

______k,_lfi H. ;^^^^^^t Merkartikelen van Desso, Bergoss, Bonaparte, Louis de Poortere, Forbo Krommenie, Heuga en Lano, ook uit voorraad leverbaar. (■^^^Y^^l^l.ll

vcarpet-land^B
PPP EUROPA'S MGROOTSTE TAPIJTSPECIALIST
| I ■___*_ I HEERLEN I JrJ__saS_T_U---// 1 HEERLEN i JAM Iëj MAASTRICHT OOK IN:Almekx Amersfoort,Amsterdam (5), Apeldoorn

:^^^<~^t!L-y-^-~. Heerierbaan2iaa mt^T^^^^^^~^ m denCramer 152 ~%_x fT /£_?.^f9'00"20 Arnhem,Assen Beverwijk, Capelle a/d IJssel,Den Bosch
"\W~~^-~ te_T««ro TeTiït^ÏÏA jStfTsA Den Haag(2), Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede,___ Hlf ceoptndMccndogt/^vnidog i^^T »> c__p-__/____s«oo-iaoouur \\ V^lSr^ i^T ce<v^Moandogt/mv^dog Groningen, Haarlem, Hoofddorp, Hoogeveen, Hoorn, ,

<*"£. qj|Ljj___a__i „oHßmum -___^_r,d,'| I—//# ateaoHammi _\\ \\ dffl[\ .JL ""f*001" Leeuwarden Muidea Nijmegen Purmerend, Rotterdams
1 _..--■_?-_! f.PTr-, Zatadog9W.l7Muur. - voeten-j. -A761/ /Af Zotef-dg 9.00 (700 uur ""^E-ST T_S___ -.ISERW8 T Zofenfcg 9.00-1700uur. Pnnconrlnnl <:n/l„-_nfCCP / ltrpcht f?) VPRnpnHanl-_^%s____jy__^eq'K_H Koopend,* 2\wuur. J /^ 1 KgyZui M 2IM*~ I ~««8-—~»-^ Vnf—vrTTj Koopavond,« nopuu,. Roosenoaai, -p/y/censse, _/rrecnr (_;;, veenenaaai.

I

- - — -—----------—-_ -..—.— ——— _______________________ Als u ons voor 12 uur n ■
—i LimburgsDagblad __F4_.___S___m f*i#%f*f>|/YC 's ochtends belt, staat uw DCB
"^___^^fsf!_ PICCOLO de volgende dag al 045-71 QOf%f%in het Limburgs Dagblad. w^*_# # I m w\J\J

_______________________________________»__^^ ;



Limburgs Dagblad Donderdag 2 april 1992 " I25
"v i _L imburys Dagbladgpiccolo's

|f> -e Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlenpostglro: 1035100Bank: ABN 57.75.35.935Fax: 045-739364
Piccolo'spver 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed enBedrijven 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 enWustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte perKolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met deacceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en métlegitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in defegel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven

i Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag"-30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandaggeldt donderdag 17.00uur.
WiJ kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaardenoor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,n|et tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
Met Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen doormeer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.«i _«___ Sommo Sc_nr_«) 079

"""~~^_______»-____________________■__■■

__ f̂soneel aanbod

Rn?,-. 45 jr. WAO-er zoekt
Tele-

£>"" balie of thuiswerk,«o.nr. B-1203 LD., Post-___S2_lo, 6401 PC Heerlen.

Vrouw, 38 jaar, wonende in
Friesland, zoekt seizoens-
werk, liefst in de HORECA,
omg. Mechelen-Epen. Tel.
05180-2967.
Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, wordt gehaald
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317669.

Personeel gevraagd
Gevraagd enthousiaste jongensen meisjes voor het

bezorgen van huis aan huis
reclame op zaterdag

Goede bijverdienste!!
■______uro Flyer drukwerkverspreiding, tel. 046-743055.
°P korte termijn zoeken wij contact met gegadigden voor

de funktie van

Chauffeur (met diploma)
5VP°[ onze lichte vracht (kiep) auto, leeftijd bij voorkeur«>-30 jaar.Aanmelden Muyrers & Wijnen BV, Markt 11,

Simpelveld. Tel. 045-441800.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
v voor Simpelveld-Huls
k°°f meer info over de aard van het werk, de duur van deI kunt r9route en de hoogte van de verdiensten en extra's,
C._i -1 l.dens kantooruren even langskomen of bellen.g-?!____aa^s, Heerlen. Tel. 045-717719.

Pretpark de Valkenier
KErÜ. _?_^_.he, seaoen 1992 (vanaf 18 april) MEDEWER-

i vvinknic voor bemanning kassa's, buffette, keukens,

' Ver.»ic.' attrakties. restaurant en algemene functies.
( oisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en
-_____. °rn9angsvormen. Sollicitaties na telefonische af-g___!__Tgl. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00-16.00 uur.

Leerling verkoopster
ouder als 18 jaar.Aanmelden tussen 17.00-18.00 uur:

■———P 6Zwaluw, Dautzenbergstr. 29-31, Heerlen.
Adia Keser Uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v

Machinebedienden
en L^P bedriJT ir> Lemiers. Het betreft werk in dagdienst<m lange duur. Eigen vervoer is gewenst.

Metaalbewerkerseen bedrijf in Vaals. U gaat zich bezighouden met
taairiu _. exPeditiewerkzaamheden. Het betreft goed be-
"»« werk in dagdienst.

Voo Inpakkers
verseet!__?,akkeri' in Kerkrade. U kunt voor lange tijd op di-
benLh ngen aan de slag. Ook in ploegendienst heb-
"*> wij diverse mogelijkheden

Het _. Textielbewerkers
een _f.,!„we,,< in 3-ploegendienst met eventueel kans opvisie baan. Eigen vervoer is een must.

eresse? Neem voor meer info. mtie contact op met onze
vestiging in:Kerkrade, Hoofdstraat 39, 045-463700.Heerlen, Dr. Poelsstraat 16, 045-713120.noensbroek, Kouvenderstraat 81, 045-231680.Landgraaf, Streeperstraat 48, 045-326595.

ADIAKESER
UITZENDBURO

Fa (ai—.... _ —" : ■». w_W Bouw. Voor direct|VUAR?r D^.sland MET"
den o,' betontimmerlie-2^.f?ok colonnes. 045-
---_______?. Hoensbroek.
K°H WA __n in9enieurbureau
Neri' Geh|en vraagt Duitse ofdkfinc BOUWINGENIEUR
D-i__ar.Hat 'S nwe' werken inTrir-h.!nd aan te trekken.Tef r^.*B9. 125' Brunssum.■!__l_o4s-231225.
Gevraagd voor 2 è. 3 avon-
TUR___, w?ek ervaren FRI--___-=_HULP. 045-457845
vo_Tr. ,'^ERVLECHTERS
Wh ?u,lts|and. Duits verze-_gy?y^^".
?erieU2e KINDEROPPASaevraagd voor 5 ha|veS_i__lPw. Tel. 045-712696

De Hof-Srt,^.. vraa9t met spoedSCHOONMAAKSTER Voor2* ochtenduren centrumRoermond. Werktijden van
077-5S719f UUn S°IL teL

SoTo. 2e'fetandige HULP7^S perweek-Tel-M5-

Gevr. zelfst. werkende
Brood/BANKETBAKKER.
Brood- en banketbakkerij.
Henrotte, Marschierstr. 12,
Wijlre. Tel. 04450-1465.
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-
FEUR m/v voor dag- en
nachtdienst, part-time.
Wao-ers geen probleem.
Julianastr. 6, Brunssum.
ELEKTROMONTEURS, opl.
LTS/MTS Elektra, liefst met
ervaring in de industrie.
ECM Heerlen BV, Burg. van
Grunsvenplein 10, 6411 AT
Heerlen. Tel. 045-718877.
MONTEUR gevr., liefst met
erv. VW Diesel. Pres. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Bouwbedrijf Paro vraagtOPPERLIEDEN. Melden
045-422524 na 19.00 uur
257880/325622.
Nette JONGEMAN ge-
vraagd om mee te reizen
met kermis, geen zwaar
lichamelijk werk. Tel. 045-
-210455.

Full-time HORECAMEDE-
WERKER(STER) gevraagd
voor The Golf te Brunssum,
leeft. 18-20 jr., enige hore-
ca-ervaring is een pre, bent
u geïnteresseerd bel 045-
-271892 voor het maken van
een afspraak.

Constructiebedrijf vraagt IJ-
ZERVLECHTERS en stei-
gerbouwers. Hoog loon. Tel.
045-726600 ma. t/m vr. van
8-17 uur.
Fa. Romeco vraagt voor di-
rekt BANKWERKERS,
monteurs en grondwerkers.
Baanstr. 128, Landgraaf.
Tijd, kant.uren 045-312620.
AEROBIC lerares gevr. voor
het exploiteren van een Ae-
robic-Centrum in Beek. Inl.
Fit Form 046-510287.
Gevraagd ervaren part-time
VERKOOPSTER. Slagerij
America, St. Pieterstr. 44,
Kerkrade. Liefst tel. afpr.
045-456435.
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 Of 045-229037.
BEZORGERS gevr. min.
leeft. 15 jr. voor Sittard,
Simpelveld en Heerlerbaan.
Tel. 045-257974.

Rest. in Valkenburg vraagt
MEDEWERKSTERS m/v
voor de bediening zowel
part-time voor weekenden
en vakanties als full-time.
Bellen tussen 17-19 uur:
04406-13107.
Met spoed gevraagd TAXI-
CHAUFFEURS M/V partti-
me en weekend. Met erv.
voorkeur. Tel. 045-318898.
Gevr. ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Leerling en aankomend
KAP(ST)PER gevr. S. Bo-
yon, Emmastr. 6a, 6373 HM
Landgraaf. 045-312667.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tel. 045-250238.
Beauty Escort zoekt leuk
spontaan MEISJE of vrouw
voor escortservice, leuke
jongen ook welkom. Info
045-227930.
Gevraagd ervaren FRITU-
RE-HULP. Tel. 046-741844
Gevr. part-time SERVEER-
STER en keukenhulp. Tel.
afspr. na 17.00 uur 0949-
-24541450.— ! ! :Onroerend goed te huur gevraagd

Met spoed te huur gevraagd
eengezinswoning of bungalow
Tel. 045-742349 of 742140 of fax/telef. 710219.
Te huur gevraagd

omgev. Heerlen
eengezinswoning met 3
slpks, event. ruilen tegen
eengezinswoning te Heer-
lerheide. Tel. 045-226689.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

Te huur gevr. vrijst. HORE-
CAPAND m. zaal en par-
keerruimte, niet in woon-
oord, omg. Landgraaf,
grensstreek. Br.o.nr.
B-1132 L.D., Postbus 2610,_ 6401 PC Heerlen.

5 Te huur gevraagd flat of ap-- parlement, omg. HEERLEN..Tel. 045-722910.
Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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.
vloeropp. 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 MAKELAARDU B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.

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

100% zekerheid en geen makelaarskosten.- PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn. 046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen

Geen verkoop -
Geen kosten

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek

■ Service.

Te k. FLAT met lift, Markt
Hoensbroek, ’ 69.000,-k.k.

' Tel. 045-225739.
i HEERLEN, Smaragdstr. 21,. 2/1 kap op perc. van 435 m2,

4 slpks., ’125.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.

SPAUBEEK bungalow te
koop. Tel. 04493-2994.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.

Kamers
In net studentenhuis nabij
centr. Heerlen is 'n KAMER
vrij voor rustige student of
stagiaire. Tel. 045-726821.
Te h. kamer voor rustige
mensen hartje HOENS-
BROEK met pension of
zonder. Tel. na 12.00 uur
045-224509.
Te h. in BOCHOLTZ ge-
meub. kamer, keuken en
badkamer. Tel. 045-441119

Bedrijfsruimte
Te k~ MAGAZIJNVLOER
5.00x8.00 mtr., z.g.a.nw.,
’5.000,-. Tel. 045-441581.

|045-7t99661
I éplccotos
* §■ Mga___ss--Bgß-gnf |J

Bouwmaterialen & Machines
■ - ■TÜii'-''-- r ' '"■

Makita
Electrisch vakgereedschap

Professionele kwaliteit binnen ieders handbereik.
Demonstratie van het complete Makita programma.

KERP, officiële Makita industriedealervoor Zuid-Limburg!

In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te koop gevraagd gebruikte
BETONMOLEN. Tel.
04754-88281.

Te koop grote partij gebruik-
te GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en vloer-
planken. Handelsondern.
Wolter, De Koumen 51,
Hoensbroek. 045-229999.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

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

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
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Mogen wij even U aandacht,
nu speciale prijzen voor: l-
en 2 rijige aardappelvoor-
raadrooiers. Lely kunst-
meststrooiers en rotorkop-
eggen. Weidesiepen 4/5/6
m. ook met banden gegal-
vaniseerd en hydr. opklap-
baar of palletten. Div. mo-
dellen mestschuiven en
vaste tand cultivatoren.
Veewagens 2-4 koeien en
6-8 koeien tandem as. Ge-
galvaniseerde weidehekken
3 t/m 5 m. Gebruikte machi-
nes 0.a.: Amazone, Lely en
Vicon Penton kunstmest-
strooiers. Grondfrees 1.40
m. Twee rijige aardappelpo-
ters. Mestkraan op wielen in
zeer goede staat. Douven
veldspuit 800 ltr. als nieuw,
spec. prijs. Bel vrijblijvend
Jean SPONS, Eijsden Tel.
04409-3500.
Te k. RECREATIE-PAARD,
ruin, 7 jaar, tel. 04756-1374.
Te huur of te pacht IV_ ha
BOS met weiland. Tel. 045-
-244385.
Te koop 375 ASPERGES-
PLANTEN Boomlin. Tel.
04499-1297, na 18.00 uur.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Transacties

Horeca Bureau
Nederland BV

Kerkrade
Zeer bekend, nostalgisch <café met hoge omzet. Vr. i
prijs inventaris’ 40.000,-

Landgraaf
Bekend Italiaans restaurant
mcl. 2 mooie appartementen
Eigen parking, mooi terras.
Vr.prijs ’ 395.000,- k.k.

Kerkrade
Fritrure met boyenwoning,
gelegen aan drukke verbin-
dingsweg. Goede lokatie!
Vr.prijs ’ 210.000,- k.k.

Maastricht
Videotheek annex coffee-
shop, onlangs verbouwd,
dichtbij winkelcentrum. Vr. I
prijs n.o.t.k. i

Oostelijke !
Mijnstreek

Te koop hotel/café/restau- !
rant met privéwoninig. A-1
lokatie. Eigen kapitaal ver-
eist.
i

Kerkrade
Dagzaak/cafetaria/bistro. j
Goed lokatie. Duurzame in- ■richting. Overname inventa- 'ris ’ 75.000,- I

Kerkrade j
café met zaal en bovenwo- 'ning. Goede ligging. Vr.prijs ;
inventaris’ 45.000,-

Omgeving <Heerlen \
Friture met woning. Zeer i
goede lokatie. Vr.prijs ;

’ 270.000,- k.k.

Attentie
Nabij Heerlen, langs drukke
provinciale weg, Horeca-
pand (restaurant met wo- >ning en eigen parking). To-
tale oppervlakte 600 m2. \Prijs op aanvraag.

Voor meer informatie
Horeca Bureau
Nederland BV I
Postbus 3051

6460 HB Kerkrade
Tel. 045-427777
Fax 045-413521

Auto's

Grote Opelshow i
Nieuw en gebruikt, boordevol aanbiedingen.

Donderdag 2 april van 10-21 uur
Vrijdag 3 april van 10 -19 uur

Zaterdag 4 april van 10 -18 uur
kijkdag:

Zondag 5 april van 10 -17 uur

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.

De Bijna Pasen-show
Lada 1200 1987 ’ 4.950,-
Volkswagen Golf 1.3Avance 1987 ’ 14.950,-
Volvo 360 2.0 GL 1987 ’ 12.950,-
Fiat Panda 750 CL 1989 ’ 9.750,-
Fiat Panda 1.0L 1991 ’ 12.500,-
Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT 1991 ’ 14.950,-
Fiat Uno45 Carrara 1987 ’ 8.950,-
Fiat Unó 45 Super 1988 ’ 12.500,-
Fiat Uno 45 Super IE kat 1989 ’ 13.750,-
FiatUnol.OlEkat 1990 ’ 14.950,-
Fiat Uno 60 S Silver 1987 ’ 10.950,-
Fiat Uno 75 SC IE kat 1988 ’ 13.500,-
Fiat Uno 75 SC IE kat 1990 ’ 19.950,-
Fiat Uno 60 S diesel 1986 ’ 7.950,-
FiatUnol.4lEkat 1990 ’ 16.500,-
Fiat Tipo 1.4 1989 ’ 17.950,-
Fiat Tipo 1.4 DGT IE kat 1990 ’ 23.950,-
Fiat Tipo 1.6 DGT IE kat 1991 ’ 27.950,-
Fiat Croma 2600 diesel 1987 ’ 14.950,-
Fiat Croma 2.0 SC IE kat 1990 ’ 34.950,-
Fiat Ducato 2.5 diesel 1991 ’ 28.950,-

-1 jaar 100% garantie
Persoonlijke lening, financial lease en/of WA/Casco

Verzekering vlot geregeld!
Rij nu, betaal in 1993! *)

Fiat Panda 1.0 IE Skyline, zwart
Fiat Uno 1.1 Super IE zwart

Fiat Tipo 1.4 IE wit
KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER!

’ 3.000,- extra inruilpremie *)
geldt alleen op

Fiat Tipo 1.4 SIE wit/grijsmetallic
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline" zwart

*) vraag naar onze voorwaarden

Fiat Schobben, Brunssum
Tegelstraat 3, tel. 045-250675.

Inruilauto's
10x Fiat Panda, alle type's vanaf ’ 5.900,-
-13xFiat Uno div. type's, vanaf ’ 6.900,-
Fiat Ritmo silver, spec. uitv 1987 ’ 7.900,-
-2xFiat Tipo 1.4 1989 ’ 16.900,-
Fiat Tipo 1.4 E met striping 1990 ’ 19.900,-
Fiat Croma turbo diesel 1987 ’ 15.900,-
Fiat Croma diesel 1988 ’ 16.900,-
Nissan Cherry Trend, spec. uit 1985 ’ 8.900,-
Opel Corsa 1.0S 1983 ’ 4.950,-
Opel Kadett 1.2LS 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105S zeer mooi 1988 ’ 4.900,-
Subaru Justy 1.2GL spec. uitv 1987 ’ 9.900,-
Volvo34oDL 1984 ’ 4.900,-

Directie-auto
Fiat Croma SC nieuwmodel, bwj. '91, ’ 10.000,- onder

nieuwprijs, donkerg_ijsmet., alle extra's.
Inruil, financiering, Bovag-garantie.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. 045-742121.

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

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

Zwarte GOLF GTI uitv.,
’1.150,-. Bar. Mackaystr.
65, Heerlen/Meezenbroek

Wij geven het meeste
voor uw auto!

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

Te k. STATIONCAR Volvo
240 GLE, veel extra's, '81,

’ 5.900,-Tel. 046-511322.

Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 XLi 3-
drs. bwj. '90 ’19.900,-;
Mazda 323 F 1600 GLX bwj.
'90 ’25.750,-; BMW 318 it.
'88 ’19.750,-; Mazda 626
LX 1.8 station t. '89
’20.500,-; VW Polo '87,
’9.900,-; Mazda 626 GLX
coupé '86 ’ 12.900,-; Maz-
da 626 1.8 LX 5-drs. '89
’20.900,-; Fiat Panda 1000
XLi '90 ’ 10.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88
’14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.8 Laser '85
’9.900,-; Ford Siërra 1.6
Spec. 5-bak, 4-drs. '89

’ 19.900,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’13.900,-;
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs.
'87 ’11.750,-; Opel Kadett
1.3 S autom. '85 ’ 10.500,-;
Opel Kadett 1.3 GL 4-drs.
'87 ’14.250,-; Opel Corsa
12S 4-drs. '86 ’8.750,-;
Suzuki Alto '87 ’8.900,-;
Opel Kade4t combo '86
’6.900,-; Lada 2105 1200
'88 ’5.900,-; Talbot Samba
bwj. '82 ’1.800,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13 Voe-
rendaal. Tel. 045-752999
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.
CITROEN BK 1400, bwj. '87
68.000 km, APK, ’7.500,-.
04459-2914 na 18.00 uur.
Van part. te koop HONDA
Civic zeer mooi, bwj. sept.
'81. Tel. 045-224138.
Te k. NISSAN Micra bwj. okt
'85, 80.000 km, kl. rood, ak-
tiemodel, pr. ’7.500,-. Tel.
04406-41813
Te k. Opel CORSA, bwj. '87,
km.st. 50.000,-, in staat van
nieuw. Tel. 04492-5292.
Opel KADETT 1.2 S Hb, 1e
lak, puntgaaf, dcc '83,
’3.950,-. Tel. 045-724417.
GOEDKOPE auto's: Talbot
1300 autom. 5-drs. bwj '79’1.250,-; Talbot Solara 4--'
drs. mooie auto, autom. bwj.
'81, ’1.250,-; Renault 5 i.z.
g.st., bwj. '80, ’1.100,-; Fiat
127 bwj. '82, 3-drs. APK 12-
-92, ’ 1.000,-; Volvo 340 bwj
'83 ’ 1.750,-; Volvo 340 bwj.
'80 ’950,-; Talbot 4-drs.
bwj. '81 ’ 750,-; Datsun bwj.
'81 ’ 850,-; Mazda 323 bwj.
'81 iets beschadigd,
’1.450,-; alles vraagprijs en
APK. Tel. 04498-54319.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Te k. PEUGEOT 305 bwj.
'78, APK 30-12-92, nw.
banden, uitlaat en remmen,

’ 500,-. Tel. 045-453497.
PEUGEOT 205 GTi, veel
extra's, wit, bwj. '85, APK,

’ 10.000,-. Tel. 045-428353
Zeer mooie RENAULT 20
TS '84, wit, 5-versn., 5-drs.,
stuurbekr., elec. ramen,
centr. vergr., sunroof, trek-
haak., alum. velgen, 1e eig.,
’4.000,-. Tel. 043-650197.
RENAULT 5 TR bwj. '88,
rood, Lz.g.st., pr. ’ 12.000,-.
Tel. 045-352244.
Te koop Suzuki ALTO '84, i.
z.g.st., ’2.300,-. Tel. 046-
-520035 na 16.00 uur.
Toyota STARLET 1.0 DL,
bwj. '88, LPG, 95.000 km,

’ 11.000,-. Tel. 045-428614
Te koop gevraagd KEVERS
1303 voor restauratie. Tel.
045-423199.
Te k. VOLVO 340 bwj. '86, i.
st.v.nw., met trekhaak,
’6.500,-. Tel. 046-512138.
VOLVO 360 GL 2.0iSedan
4-drs., bwj. '88, antracietmet
mooie auto. Tel 045-251485
Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Ci-
troen BK 14, '87; Citroen AX
10E '88; Lada Samara '88;
Lada 2104 Combi 1.3 '86;
Ford Escort 1.6 D '86; Re-
nault 5 TR 5-drs. '87; Opel
Kadett 1.3 S '85; Hyundai
Pony 1.5 GL '88; VW Golf
1.3 '88; div. goedkope inrui-
lers. Autobedr. CHIARADIA
Seat en Citroen Dealer,
Trichterweg 122, Brunssum.
Tel. 045-212843
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 320 6 cyl., '79, nw.
band., geh. uitgeb., alle ex-
tra's, ’ 2.250,-. 046-518054
CITROEN CX 22 TRS, kl.
grijsmetallic, km.st. 122.000,
bwj. '88, elektr. schuifdak,
centr. deurvergr., direktie-
auto, ’14.500,-. Te bevr.
tijdens kantoortijd tel. 045-
-724646.
Te koop CITROEN BK 16
TRS bwj. '83, ’ 5.000,-. Tel.
045-323014.
Te koop mooie CITROEN
BK TRi bwj. 6-'B6, pr.

’ 10.000,-. 046-339524.
Daihatsu CUORE 5-drs.,
bwj. sept. '86, km.st. 20.000,
i.z.g.st. vraagpr. ’ 7.000,-.
Tel. 043-470245.
Te k. DATSUN 280 ZXT
Turbo, bwj. '85, i.z.g.st., pr.

’ 16.900,-. Tel. 04492-1304
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop FIAT Uno '83, vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-220518.
MINI Metro 1300 Surf 1987
kl. blauw, i.z.g.st. 04499-
-4037 na 18.00 uur.
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-
naar, km.st. 120.000, bruin-
met., APK, i.nw.st. bwj. '82,
’3.950.-. Tel. 045-323178.

Autobedrijf John KOULEN
biedt aan ANWB-gekeurde
auto's met 12 mnd. voll. ga-
rantie en autopas. BMW
316 i 4-drs. d.blauw '89;
BMW 528 i aut. alle ace.
grijsm. '85; Citroen BK 1.9
TRS v. ace. grijsm. '89; Ci-
troen BK 1.6 RE Break rood
'89; Citroen BK 1.6 RE zwart
'89; Lancia Thema turbo
verl. sportv. z. apart grijsm.
'88; Ford Escort 1.4 i CL
blauwm. 28.000 km '91;
Ford Sieërra 1.6 CL sedan
blauwm. '90; Ford Siërra 1.8
CL sporv. blauwm. '89; Opel
Omega 1.8 LS blauwm. '88;
Mazda 626 GLX HB
blauwm. '88; Mazda 323 LX
beigem. '88; Mercedes 190
E AMG-uitv. rood '86; Mer-
cedes 190 D beigem. '87;
Skoda Favorit 1.3 S 5-drs.
rood 7.000 km '91; VW Golf
1.3 bruinm. 72.000 km '88;
Honda Accord sedan luxe
blauwm. v. ace. '87; Renault
21 GTD beigem. 126.000
km '87; Renault 5 TL wit nw.
st. '87; Hyundai Ponu 1.3 XP
HB zwart, 53.000 km '88;
Volvo 240 GL 2.3 stuurbekr.
d.rood z. mooi '87; Volvo
240 GL diesel grijsm. '84;
Mercedes 200 D W 123 bruin
perf. cond. '83. Inruilers: Ci-
troen BK 1.4 rood '83
’5.950,-; Nissan Micra DX
blauw '83 ’3.950,-; Volvo
340 Winner 1.4 wit '84
’4.950,-; Suzuki Jeep SJ
410 geel kent. '83; Toyota
Corolla 1.3 DX grijsm. '80
’1.500,-; Volvo 340 auto-
maat wit '83. . * 12 maanden
voll. garantie boven
’7.500,-; * 100% financie-
ring mog. * Inruil auto/motor
mogelijk. Autobedrijf John
Koullen, het adres voor de
betere gebruikte auto. Tel.
verkoop: 045-426995. Tel.
werkplaat 045-424268,
Locht 17,Kerkrade.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Audi 80 Cd autom.
'83; Ford Siërra 1600 L, '83;
Renault 5 TL nw. mod. '85;
Fiat Ritmo '87; Nissan Sun-
ny diesel '87; Kadett LS '83;
Renault Fuego uitbouw '81;
.Renault 1100 Broadway '86;
Opel Kadett bwj. '81; Kadett
1200 '83; Ford Escort Van
gr. kent., gas, '83; Samba
bwj. '82; Mazda 323 bwj.
'82; Mazda 626 bwj. '81;
Tev. laswerk. Inruil-finan-
ciering mog. Anjelierstr 123a
Heerlerheide. 045-231448.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
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.
Te k. BMW 316 1800 cc, bwj
'87, km.st. 80.000, verl. Im-
vlgn. kl. rood, vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-272998
MAZDA 323 HB type '82, kl.
beigemet., benz. verbr. 1 op
15, APK, auto verkeert in
perfecte staat, weg. omst.,
’2.650,-. Tel. 04409-2191.
Te k. MERCEDES 190 E
autom., bwj. '84, iedere keu-
ring toegestaan, zeer mooi,
veel extra's, pr. ’22.750,-.
Tel. 046-529076.
Te k. BMW 518i, apart mooi,
bwj. '87, speciale prijs

’ 11.750,-. 046-529076.
Te k. Ford SIËRRA, bwj. '84,

’ 4.650,-. Tel. 045-256997.
Te k. Suzuki ALTO bwj. 12-
-'B2, APK gekeurd april '93.
Tel. 045-451731.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor. uw auto!!! Tel. 045-411572.
Fiat UNO 60S bwj. '86,
schade- en roestvrij, APK,
’5.500,-. 045-741387.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,

’ 3.950,-. Tel. 045-323178.
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
Te k. FORD 17 m. groen m.
voor de liefhebber, bwj. '69,
i.g.st. 046-747737.
Honda ACCORD aut., 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Te k. mooie Honda CIVIC
eind '78, APK febr. '93, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-222410.
Lancia DELTA bwj. '84, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-211626.
MERCEDES 230 E 1987, kl.
wit, div. extra's/ Peldenstr.
57, Stem, na 19.00 uur.
Te k. Mitsubishi CANTER
Diesel, dichte laadbak, bwj.
'83, pr. ’11.500,-. Tel.
043-258057.
Nissan CHERRY 1500cc GL
'82, autom., iz.g.st., te ruil
voor suzuki of andere kleine
auto, tel. 045-724303
Opel KADETT GSi, bwj.'Bs,
lichtmet.velgen, alarm, wit.
Tel. 045-220726.
Te koop Opel OMEGA 2.0 i
LS stationcar 1988, met
LPG en trekh. 045-442532.
Te koop opknapper Opel
KADETT Ralley 2.0i. Tel.
046-525155.

Sloopauto's
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
Te k. gevr. SCHADE- sioop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-4114T0.

.|§jB_S CProficici-t!
Hartelijk Gefeliciteerd

met uw 50-jarig huwelijk!!!
I :<rw. .Mmi I__l

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.
Joa, ut is ech woar, ut

Matèke weed huuj 50 joar

■"__-

T lBTi
Mia, Miranda en Leon en

Haraid en Miranda.
Hiep, hiep, hoera!

Roman 1 jaar

_______! I JÉK __ '" ■■V # ffl
______r* MMMM

Van pap en mam.
Proficiat

Margot 60 jaar
Lei en Margot 10 jaar

jM ——, i
_fl^_L_i m* *_-*____ liii *y--_.

________
4

Natasja

[s~* *Ï_H___I "** 1

■L ._s_s_r W

mu)l ' JL.
Succes met je muziekstudie

Patrick
Abraham

Proficiat

■__■_. ** W^
V_ __ftx_»M_

Mam, kinderen en
kleinkinderen

Reageren op
advertenties onder
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Stuur uw brief (voldoende

gefrankeerd) naar het
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postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet Itnks
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

Onderdelen ace.
Te koop gebruikte AUTO-
BANDEN, sportvelgen, hef-
brug Koni, computeruitlijn-
apparaat. Jan van Cruchten,
Schandelerstr. 2, Heerlen.
045-722844 b.g.g. 714496.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

Sport & Spel
Te k. ROEITRAINER BH
3000 E Electronic, ook als
halterbank te gebr. ’350,-.
Na 18 uur 045-220893

Caravans

Show
Dethleffs caravans
Tillemans Recreatie

Haefland 19, Brunssum.
Tel. 045-270388

ADRIA 440, bwj.'B7, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 045-221972
Te koop caravan merk
ADRIA 3-pers., i.z.g.st., bwj.
'82, mcl. voort, en ven/.., vr.
pr. ’4.000,-. Grotestr. 15,
Landgraaf. 045-317031.

'M 1".1 " ' '■ '(Brom)fietsen
Te koop HERENFIETS Jan
Janssen racefiets, 10 veren,
i.g.st., ’300,-. 045-263055
9.30-17.00 uur. Na 17.00
uur 045-252046.
Te k. ZUNDAPP KS 50 bwj.
'86, met verzekering tot 1
mei 1992, i.g.st., (als nieuw),
vr.pr. ’1.000,-. Te bevr.
Jans Kamperweg 32, Sittard
046-511392 na 18.00 uur.
Te koop VESPA Ciao bwj.
'89, kl. roodmet, met ster-
wielen. Tel. 045-253237.
DAYTONA-SHOP Kerkrade
vraagt bromfietsen en on-
derdelen; Puch Maxi, Vespa
Honda.en Zundapp. Maria
Gorettistr. 1. 045-459555.

Motoren
HONDA VFR 750 F, wit, '87.
blok '89, 5 mnd. gar., Se-
bring uitl., 21.000 km, i.z.g.st

’ 13.000,-. Tel. 046-527283
Vakantie

Te koop VOUWWAGEN,
bwj. '90, Alpen Kreuzer Duet

’ 3.600,-. Tel. 045-217258.

(Huls)d teren

Kynologenclub Geleen
houdt de jaarlijkse
Clubmatch

voor honden van alle rassen in de Ushal te Geleen
op zondag 10 mei 1992

Inschrijfgeld ’ 20,- eerste hond; ’ 15,- elke volgende hond
Lidmaatschap ’ 22,50. Inlichtingen en inschrijfformulieren:

04406-41886 of 046-378662.
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
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 k. wegens jaloezie tegen
over onze andere honden:
PYRENESE BERGHOND, 2
jr., reu, lief voor kinderen,
goed waaks, mcl. stamb.
Tel. 04755-2188.
Te k. Duitse HERDER, reu,
7V_ mnd. oud, met stam-
boom. Tel. 04498-59378.
Te k. nest GOLDEN RE-
TRIEVERS ontw. en ingeënt
ouders HD-vrij. 046-526061

Te koop DUIVENHOK, I.
plm. 8 mtr, tev. plm. 30 dui-
ven en 2 klokken. Liefst in 1
koop. Pr.n.o.t.k. Weg. be-
ëindiging sport i.v.m. ziekte
Interesse? Bel na 18.00 uur
045-326226 of 243527.
Te koop roestvrijstalen PA-
PEGAAIENSTANDAARD,

’ 75,-. Tel. 045-720544.
Te k. middenslag
SCHNAUTZER, zwart, 1
jaar oud, weg. omst. ned.
weg! Liefst na 18 uur berei.
baar. Tel. 043-645157.
Goed tehuis gezocht vobr 4-
jarige zwarte COCKER-
SPANIEL (teef), met .pas-
poort en alle inentingen, tel
04459-1450.
Te k. mooie BOOMER-HONDJES 8 wkn., ingeënten ontwormd. 040-863946.
Te koop BEAGLEPUPS metstamboom, ingeënt en ont-
wormd. Inl. 04499-2237." ■
Dierenartsenpraktijk Nuffv
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent. ’ 34,-. 045-244247.

In en om de tuin
Rotan Rentenaar

Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal
Exclusieve tuinmeubel-show

in natuurlijke materialen
o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou.
Dealer voor Zuid-ün burg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Donderdag 2 t/m zondag 5 april bij Bloemisterij Erica

Vaste planten
en

Terra Cotta Show
Hans J.W. Kreijen, Lichtenbergerwg 87, Kerkrade, 455020

Aktie!!
Tegen inlevering van deze advertentie

KAAPSVIOOLTJE met terra cotta sierpotje voor ’ 2,5..
(Max 1 per adv., zolang de voorraad strekt).

Voor Piccolo: zie verder pagi ia 26
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Geïmpregneerde TUIN-
DLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.

■H468-1982.
Bmpreg TUINHOUT b.v. In

Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-733; geïmpr. vuren- en

J hardhouten vlonderplanken,
i zeer stevige tuinschermen

en meubels, palen, planken,

" bielzen, tuinhuisjes enz.
Sbec. aanbieding! TUIN-
PLANKEN voor schutting,
afrastering, paardestallen

"enz., 20-25 cm breed,

’ 1,50 p/m. Houtzagerij Win-
defs, Ind.terrein Bouwberg,

i flrunssum. 045-270585.
GRASZODEN 1e kwaliteit,

'grote partijen, speciale prijs.
""Aanbieding in haagconife-
ren en rozen. Kwekerij/tuin-

T centrum Dautzenberg, Locht; 23, Kerkrade. 045-428900
'.en Euverem 16, Gulpen.

'Tel. 04450-2131.

Te k. geïmpr. TUINHOUT
voor schuttingen, afrasterin-
gen, bloembakken, vlonders
pergola's enz. Ronde palen,
rolborders alles tegen zeer
concurrerende prijzen en
event. thuisbezorgd. Hout-
zagerij Windels, Industrie-
terrein Bouwberg Brunssum
Tel. 045-270585.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Voor teken- en SCHILDER-
LES schildersschool 3xo.
Tel. 045-723049.
Wat VERKOPEN? Adver-

l teer via: 045-719966.

Rijles
! Uw RUBEWIJS op Saba in;8 dagen via autorijschool De
■Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Haal uw RIJBEWUS voor

!auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9

'wkn. motor in 8 dgn. of 3,wkn. vrachtauto in 6 dgn. of
■ 6 wkn met aanhangwagen in
I 10 dgn. of 10 wkn. Tevens
■theorieopleiding A-B C-D en
L alle - chauffeursdiploma's.

Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
-tovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum

' 045-217487 in Hoensbroek.
Huw^Kennism.

t_C_EENSTAANDE: heden
H___fellige dans- en contact-Jjvjfid met DJ Richard in

Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
Sportief aantr., ongeb. chi-
que gekleed gaande 59-jari-
ge MAN, 1.78 m, goede
maatsch. pos., zoekt serieu-
se kennism. met aantr. da-
me tot 60 jr, wederz. respect
en vertrouwen, onderne-
mend, goed gesprek, brede
interesses, geborgenh., ge-
zellig thuis. Br.o.nr. B-1134
LD., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

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.
Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en div
attractie-, gratis entree.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.

Mode Totaal
Te k. weg. omstandigh. nwe.
BRUIDSJURK, kl. zalmroze,
mt. 36-38, Sissi-mod. pr.n.
o.tk. Na 17 uur 045-211437
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

,—_______________-____________-—————————_————

Ztonnebanken/Zonnehernels
-■--_-■■-■■■■■ ■

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog

; enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wotff lampen. Deskundige vooriichting bij VAN
ERP, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Wonen Totaal

Küppersbusch
Keukeninbouw-apparaten

Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.

Meubelhal
Opheffings uitverkoop!

Dit is praktisch weggegeven eetkamers compl. m. kast v.a.

’ 195,- idem in eiken v.a. ’295,-, eethoeken modem v.a.
’65,-, klassiek v.a. ’175,-, rundl. bankstellen v.a. ’295,-,
schitt. vitrine kasten, slaapkamers, antieke meubels, enor-
me keuze en! ook alles aan aannemelijk bod. Gashaeter
grote capac. ongebr. van ong. ’ 7.000,- nu ’ 1.500,-, hete
luchtblazers grote capac. 5 st. samen ’ 1.000,-, nieuwe ta-
felbladen eiken va. ’ 10,- div. mooie binnend. ’ 10,- enz.

Oude Maastrichterweg 27 te Geleen.
#Deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op video-

theek De Kijkdoos, daarachter ligt de hal.
fte koop 2 moderne leren 2-
Bts BANKJES samen
’600,-. Tel. 045-751067.

Éfcvr. Barok MEUBELS, an-
fek inboedels, lederen
;tankst. enz. 045-725595.
_e koop gevr. BAROKMEU-
BELS en antieke meubels.
04498-51122/046-529362.
OMASLAAPKAMER ’375,-
-eiken eethoek ’375,-; eiken
bankstel ’ 350,-. Kouven-
-derstr. 208 Hoensbroek.

Computers
Te koop stalen COMPU-
TERARM, ’BO,-. Tel. 045-
-720544.
Kachels Verwarming

ECHELS, nu ’5OO,- kor-
l'. De kachelsmid, Walem
Klimmen. 04459-1638.

Te koop barok BANKSTEL.
Tel. 04406-15204.

TV/Video
Goede KLEUREN TVs m.
gar. gr. beeld Philips v.a

’ 125,-. Ook txt TV's. Reeds
25 jr. TV-occ. centr. Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huish. artikelen
Te k~ WASMACHINE
’225,-; afwasmach. ’200,-
-gasf. ’ 50,-. 045-229654.
USK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’ 150,-; wasaut.

’ 175,-. 045-725595.

Muziek

Prla Orgel- en Keyboardshow !U
op zaterdag 4 april van 11.00-16.00 uur

xxistreert Michel Voncken de nieuwste Orla orgel-
keyboardcollectie.

ALS WERELDPRIMEUR HET XX 400 DRAWBAR
KEYBOARD.

Muziekhuis Lyana ,
Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.

* Maandag t/m zaterdag open; donderdag koopavond. ;
LeiANO's te huur met koop-
Mcht van ’65,- tot ’200,-
-fejnnd. Gratis transport. Alle
Snerken gebruikte piano's
£050,- per jaar. Van Urk,
Dfestersingel 42, Rotterdamjfc010-4363500.

Foto/Film
j koop Super 8 FILMCA-

SMfcRA Bx2oo m met toebe-
■ften. Diaprojector met toe-
«{Jöhoren, afstandbedien-
mfev, te.a.b. Te bevr. JansJKmperweg 32, Sittard,
«-511392.

* Kunst en Antiek
.Antiek SIMONS gespeciali-
__*_fd in noten, grenen, ei-
___. antieke meubelen en
_unpen, klokken enz. Nuth
.Dorpstraat 45 A, to. ingang
_erk. Donderdag koopavond

045-243437. Een be-
grtp voor de regio!
K koop gevr. BAROKMEU-
-BSLS en antieke meubels.
.4488-51122/046-529362.

P.A. bass, mid en hoog met I
verstekers; 2 snelstart 'DFIAAITAFELS, alles apart I
te koop. Tel. 04457-1321. j
PIANO'S te koop en te huur. ]
Tev. stemmen. J. Somers & ,
Zn pianohandel Akerstr. 82,
Hrl. Tel. 045-713751. J
Gevraagd TOETSENIST ;
met zang. Tel. 046-336250.
«... il-»

Te koop gevr.
Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603 "of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerlen 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Gevr. gesloten AANHAN-
GER event. met zeil, s.v.p.
overdag bellen. 045-231340

" ._-_----—■_-___■

Diversen
NIEUW, nu dagelijks zonder
afspr. ontspanningsmassa-
ge (geen sex). 045-351555.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-321372.
WOL, 10 knotten ’lO,-.
Marge, Streeperstr. 24,
Landgraaf.

06-lijnen

Zedeloos live
Gratis rollebollen op de

aparte lijn.
06-320.330.72 - 75 et p/m

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 Ct 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)
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

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

06-9603
Er zgn 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 jongens bellen
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
avontuurtje. 06-9663

(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh
wat lekker 06-9664 -75 cpm

Bel je me
Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.

320.322.23
06/100 ctp.m.

Kontakten/Klubs

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Sex-o-theek Liberta
The club where dreams come truc

Knuffelen en vrijen met mooie, jonge sexy meisjes, topless
of in exotische lingerie. Houdt u van naaktdansen of OPEN
SEX of vertoeft u liever in de intieme sfeer van onze com-
fortabele kamers met spiegels of bubblebad? Alles kan,
niets moet, zoals 3 meisjes voor 1 all-in prijs. Aanw.: Chan-
tal, Elsa, Elke, Rosie, Ana, Naioni, Kristine en Linda (18-28
jaar). Voor Belgische lovers, grensovergang Maaseik, plm.
3 km. richting Susteren. Maaseikerweg 24, 300 mtr. v.a. A 2richting Susteren. 04499-4346. Privé parking. Euro en
visacard accepted. Leuke meisjes altijd welkom, ledere
dag tussen 17-19 uur happy hour. Ma. di. en dond. 12-02
uur, woensd. en vrijd. 12-18 uur. Lees woensd., vrijd. en
zat, over de parenclub.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

’ 50,- all in
Tel. 045 - 423608

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
staan dag en nacht voor u klaar.

Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.

©06-52981664
Tevens leuk donker meisje gevraagd.

GROTE AUTOSHOW i
Autobedrijf Loven-Heerlen B.V. presenteert met trots

de nieuwe MAZDA 323 F „CREON" en de MAZDA 121 „NEW WAVE"
Mazda-show van nieuw en gebruikt.

Hoge inruil prijzen. Bij geen inruil extra hoge korting.

Showdagen van 2 april t/m 21 april 1992
Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte auto boven ’ 10.000,-,

radio-cass. mcl. montage ter waarde van ’ 500,- GRATIS.___ Autobedrijf _________■»i 1_#*__-_.__'' _r" k.lI I MM AM __■ l\l
l—i ■■\# W E-il^i HEERLEN B.V. ,—3 L
|_______t_l Palemigerboord 401, TEL. 045-722451 M^Êammmwm -, : , i ■ ■ '~Sexkontakt

Vele hete meisjes zoeken
heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje suiker te

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 Ct p/m

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

Callgirls
06-320.325.05 (75 cpm).

Nymf Linda
Geniet van 2kanten. 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter. 50 ep Vz m
06-9618

Het telebordeel
Meisjes vertellen hoe ze er
uit zien en wat ze te bieden

hebben en geven daarna
hun privé tel.nummer aan je

door! 06-320.320.85
(75 et p/m/boven de 18 jr)

Bij een buurvrouw leert Ilse
een andere liefde kennen.

Lesbisch
06-320.340.45 - 50 Ct Vz m.

Belachelijk
Maar op zijn SM zolder leert

Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50 - 50 Ct Vz m.

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ct.p.m.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

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! '.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. Zondags gesloten.

Bel voor info __r 045 -27 45 87
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

Sacha's Escort
van 18.00-05.00 uur. Tel. 06-52980255.

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.

Club Mirabelle
Club Nirwana

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

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

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Jongen 25 jaar
verwent dames tegen kleine
vergoeding. Brieven met tel.

nr. schrijven naar Postbus
2981, 6401 DL, Heerlen.

SM Rachel
Tel. 045-274810

Volslanke
j.vrouw ontv. privé, va.

10-22 uur. Tel. 043-473309.

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen
Ontspanningsmassage

door 1 of 2
Leuke meisjes

Tel. 045-353489

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel
Q 045-428849.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Melanie erotische massage
__. 045-229091

Club
2000

Met nieuwe meisjes
Rijksweg Nrd. 22, Geleen

Tel. 046-742315

Dolores-Cherry
af 10. uur ook zat. en zond.
045-721759, meisjes gevr.

Tanja Privé
30 jaar, volslank, V_ uur

’125,- 1 uur ’ 150,-. Tel.
043-254332 (geen club).

De beste meisjes zijn nog
steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100, 7 dgn. geop.
11-24 uur. Zond. 15-23 uur.

Privé en escort
bij Anita

Tel. 045-352543

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

**045-326191**
* Escort all-in *

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

Kevin Boys
045-225333.
Kontaktburo
Heerlen

045-225333
Nieuwe inschr. gevr.
ledere dag open van

20.00-04.00 uur

Club "La Belle"
Kerkrade-West, Gravenstr.
13. 045-416143 met Regina

Tamara, Pretina, Walli,
Anja, Steffi.

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.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3u.
Tel. 045-422685

Contactburo
SITTARD

_S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
ÉÉN ding is zeker bij

LYDIA
wordt er niet om heen

GELULD!!! 046-749662.

BURO GELEEN
bem. op nivo 046-748768.

Privé Daisy
Elke dond. trio-dag, Vz uur

’ 125,-. Tel. 045-229091.

Nieuw escort
van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887

Shirley privé
pret voor 2!!! 045-727538

-^___________________i___________________________^_^_^_^_^_^_^__^__i__^__«_____«-______-_-_***
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Bekendmaking
Wet verontreiniging oppervlaktewateren - op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur

in gemeenschapshuis "Katrien", Brug-
Vergunning inzake het uitvoeren straat 13 te Grave.van werkzaamheden aan peilmeet- _na te

,
efonische afspraak «34490-31888)

stations en vlotterbuizen opdinsdagavond van 1700t0t20.00 uur
De Minister van Verkeer en Waterstaat ter gemeentesecretarie van Stem;
maakt, gelet op artikel 7 Wet verontreini- - op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur in
ging oppervlaktewateren en op artikel 31 de wachtkamer van het bureau Gemeen-
van de Wet algemene bepalingen milieu- tepolitie te Drink te Tegelen;
hygiëne, het volgende bekend: - op donderdagavond van 19.00 tot 22.00

uur in gemeenschapshuis Don Bosco,
Bij beschikking van 25 maart 1992, nr. Dorpstraat 49 te Heel;
4974, is aan de hoofdingenieur-directeur - na telefonische afspraak (043-661608) op
van het Directoriaat-Generaal Rijkswater- maandagavond in de gemeentelijke
staat, dienst Getijdewateren, vergunning infohoek te Meerssen;
verleend voor het uitvoeren van werkzaam- -na telefonische afspraak (043-294318) op
heden aan peilmeetstations en vlotterbuizen donderdagavond van 16.30 tot 19.30 uur
boven oppervlaktewater. ten kantore van de hoofdingenieur-

directeurvan de Rijkswaterstaat te
Termijn van terinzagelegging Maastricht, Francois de Veyestraat 6

Die beschikking en alle terzake zijnde (kamer 4.12).

stukken liggen van 3 april 1992 tot en met
2 mei 1992 tijdens de kantooruren ter Beroepsgerechtigden
inzage: Ingevolge artikel 44, tweede lid,
- ter gemeentesecretarie van Megen, Haren WABM, staat tot 3 mei 1992 beroep open

en Macharen; bij de Kroon voor:
- ter gemeentesecretarie van Maasbracht, a. de aanvrager;

Nieuwe Markt 1 te Linne; b. de betrokken adviseurs;
- ter gemeentesecretarie van Weert; c. die belanghebbende, die aantoont dat hij
- ter gemeentesecretarie van Bergen; redelijkerwijs niet in staat is geweest —- ter gemeentesecretarie van Lith; overeenkomstig artikel 28, eerste lid
- ter gemeentesecretarie van Bom; onder c, WABM, bezwaren in te dienen.
- ter gemeentesecretarie van Grave;

- ter gemeentesecretarie van Stem; Van kracht worden vergunning
- ter gemeentesecretarie van Tegelen; De beschikking wordt van kracht na
- ter gemeentesecretarie van Heel; afloopvan de beroepstermijn tenzij voor die
- in de gemeentelijke infohoek te datum beroep is ingesteld en met toepas-

Meerssen; sing van artikel 60a van de Wet op de Raad
- ten kantore van de hoofdingenieur- van State een verzoek wordt gedaantot

directeur van de Rijkswaterstaat in de schorsingvan de beschikking, dan wel tot
directie Limburg te Maastricht, Francois het treffen van een voorlopige voorziening-
de Veyestraat 6 (kamer 4.12):

Indienen beroepschrift/schorsing/voorlopige j
Gedurende voornoemde periode voorziening

kunnen de bescheiden tevens worden Het beroepschrift moet worden gericht
ingezien: aan Hare Majesteit de Koningin, doch - zo
■- op maandagavond van 17.30 tot 20.30 mogelijk in tweevoud - worden ingediend

uur ter gemeentesecretarie van Megen, bij de Afdeling voor de geschillen van
Haren en Macharen; bestuur van de Raad van State, postbus

-op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 20019 te 2500 EA 's-Gravenhage.
uur in de sporthal/openbare bibliotheek Het verzoek tot schorsing of een voorlopige J
aan het Europlein te Maasbracht; voorziening moet worden gericht aan de

- op maandagavond van 17.00 tot 20.00 voorzitter van de voornoemde Afdeling,
uur ter gemeentesecretarie bij de Bode- De beschikking wordt niet van kracht
Unit (1e etage) te Weert; voordat op dat verzoek is beslist.

- op dinsdagavond van 17.30 tot 20.30 uur
ter gemeentesecretarievan Bergen; Maastricht, 25 maart 1992,

-op donderdagavond van 16.30 tot 18.30 De minister van Verkeer en Waterstaat,
uur ter gemeentesecretarie van Lth; namens deze,

-op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur De hoofdingenieur-directeur van de
in de Openbare Bibliotheek, Prins Bis- Rijkswaterstaat,
domstraat 7 te Bom; mr. P.H. Einthoven l-HIP

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

" , >
~"-—-~-~ ~̂-— __

É #^^_______r

$k, Wil fl I"]Z| '| _____* #^/^ I
I I __l^^^ __F I

STEUN DE ARTSEN ZONDER GRENZEN

Giro 4054 Amsterdam jjmsmiomtKWßatn
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Ê-_E|I __!____ Mmmmm ■__■ ■_■_ -__-__w ■ -__■ 1 i ___ _> 3 Zalmrode edelrozen Uit Birkhofs bloembollenassortimentr'TliSilZZciLl rmsmJ^m^ ---" 7qr Gladio,en
«öc

w 7 ~ TT /etef _s. Pflanzzeit für Baume, Straucher, I _J_fcVA*_fcT_M_^»""~T_' <_K_rk_ A'r'yd 9r°e"e _ü _ T7__vergeet-mij-niet KienerPnanzenundHecken.Nadeigehöizd(^^\^'^^M ._.j v^f i levensboom Freiland Gloxinia
u/7 _/ immergrüne Gewachse. DieFachleute pC/» » __)r*v_A_ff I \^ \ rh"/a Birkhof qj" incarviHea mmt

3s°f/s UU imßirkhof-Freilandganenstehenparat -\*A\Aj£&lM I&rXW mo'Wü,'f IQ^ L',aroza Qh

fH x/. , /U FirMC | :-_fO\H\ Inheemse IV,oolt,es ■ f|| F.CUS ■ ffj IMïaxus |If plantenspuit I
kist van ___ TF _ft i_»enjam-na itC»» iÉi__Hn I ff __r ""^raxus baccafa

Ussf1..;. 4. /UI I )nrt fAC _.f"£' *^^" »"" I met kluit OQ QR| \P-mas OQ QC I_^____M___N___-M ___l |n_og /-i/OJI Alleen voor particulieren 700-725..,. Q_J--7_JJ | W __J ■ __f %_f

W _PWl_nTff_rW__É Uit het Birkhof tuinmeubelparadijs J^__ P [>lil_F^^^^_i)7_| V
Narcissen H^nsia zitWok*? 101

1 Art
Jeneverbes -^— ■ Compo rododer.-

_r,
, . HU 4-5 bloemen RMR ZltDlOKw.t fQQ Hvöern/ca *|Q QC drOniTieSt ft QCg ■ «WW t,v „"/„>/■■„,„■ „/,.». t.» T__*^** lVfsr._i.f_ /..far,. „_m>v„ #■->/-_/ metkluit. 80-100 cm ____f_j/_J ....,, I__f ■%/%_f J

| : ■ . .

ll.fcS^^llT. —I—T==3W''ï_ilfT_H zaterdag 4-4
_oo>i J jd T -«-.'MS-Pl parkeerplaats INTRATUIN ■Uf* "^Öftnm! f *';,l GELEEN

""ll' „« | Bril"' H»Hll__- zondag 5-4
I I __MlM.frlßF_-Vtl PAASVEEJAARMARKT-

Oude deuren?Oudekeuken? Wij laten Uzienen if^'^Wdemonstreren, hoe oude deuren en keukens bin- ___[ ■nen één dag voordelig weer als "nieuw" worden. _M^_ft
Wij geven u ook advies in onze showroom of telefonisch.

VAN WEL bv 043-547833, Hoekerweg 4, Bunde

!■ ■
"^^"^~■"^""""—^""""^——»■______w

Epilepsie?
Zet jezelfniet buitenspel

Er over praten met /^é|voor jnfomjatle:
e.kaar he.pt. Word lid. |pQ)
EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND ■_^*^i\

_rN _rN _rN 7AV^-K""^\_? Postbus 9840,
3506 GV UtrechtEPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ

" " -

f ,

NIEUW -nu tweewildwaterbanen 'NIEUW -de aqua-show / ,
NIEUW - de sterren uit dê Rudi-Carretf-show

V o, d-—^« moBeiijkhede^
* Brühl bij Keulen /?.

280.000 m2amusement *>!_____
Van 1 april tot en met31 okt dagelijks van 9 tot 18 uuf— . Phantasialand is gemakkelijk te bereiken via de BAB 553 - direkt aan de 851

MOD EH UI SJ
!Jcï!5_53<55<335«ï«-_____«^^S^^__s!^^^_s^^^s^.

tijdens de

I LENTEMARKT
op 5 april van 11.00 - 17.00 uur

| GEOPEND
i Voor de grotere maten (46-60) #Koppelstraat 24, ROCGEL \degrootste speciaalzaak rr

T , n .7AQ ,7AOvan Nederland en België 'el, WW--5/o.*

L_-.« 2 . OPENINGSTIJDENI Op 220 1T.2 verkoopruimte Vindt U I maandag t/m vrijdag
een ruim assortiment 9.00 tot 12.30en

MODIEUZE DAMESrONFFTTIF I 13.30tot 18.00 uurVrv-U-M-Ul- UAA.t_._UP.I-b_ llt J.; za|erdagva„ 930 ,_, 16 30 uurvoor jongen oud. Jf vrijdagkoopavond M
**_w_________________________^;' ______________________________**^_

. 1 ,

yfje Renault 19Europa
tijdelijk met een voordeelpakket

van 1992 gulden.

x______i __-11-__a.._;„„;■---■.,'■ ■■■■■-■■iy****lf*P HgH _Sil2^3ï'S:ï;

iHyiP ~K Wm f ___,n| ___F^T«-tfl K ■JmVHI ' |H ; :J? ~_ ■■ ____■_«__ _____i___F4HV« -M —i___BH_S__-_-_-WwW-_-_-_W_l I_< °tS p
fin mm *_- : 29

W/y neeft ne. temperament van een Italiaan. Temeer omdat we aan de vooravond van versie betaalt u f 525,- meer dan voor de stan-e comfort en de charme van een Fransman. een verenigd Europa staan. De 19 Europa daard 19. Maar daarheeft u wel hetpakket vane degelijkheid en betrouwbaarheid die Duitsers combineert genoemde eigenschappen met een f 1992,- voor. Rest ons nog te melden dat de
20 typeert. En alles wat een auto Nederlands voordeelpakket ter waarde van f 1992.-. Renault 19 zeer concurrerend in de lease is.■ zuinigheid. Bestaande uit zonwerend glas, striping, Dus als val langer van plan was een

Niet zo gek dus, dat deRenault 19 in heel mistlampen in de voorbumper en speciale Renault 19 te gaan rijden, dan is er / -»uropa succesvol is. (In Duitsland is 't zelfs de bekleding. Maar ook dichte, beklede hoofdsteu- geen beter moment om een proefrit U»
rC__r_~gi öesf verkochte importauto 1991.) nen en bumpers met chroomstrip. te maken dan nu.

Öwl^rk Ook niet zo gek dus, dat Plus speciale wieldoppen en meters voor gf^AULT- r-— Renault met de 19 Europa komt. oliepeil en watertemperatuur. Voor de Europa- leven kleur

Heerlen; AutobedrijfKerres HeerlenB.V, Beersdalweg 97, Tel. 045 - 724200. Kerkrade; Chr. Kerres B.V,Domamale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424. Maastricht; Renault dejongheB.V, Molensingel 3
lAutoparcRandwijck), Tel. 043 - 616288. Sittard; Auto BexB.V, Tunnelstraat 2a, Tel. 046-519664/525794.Valkenburg (L);Renault dejongheCV, Wilhelminalaan 19- 21, Tel. 04406 -12514.

15-LD

*,
______________

1— — ..

1 Houdt u van sportief? Test dan de Daihatsu Ë9_E__|fl
Charade. Pittig, strak gestroomlijnd, compleet g~\ f {% _fc__2
comfortabel en boordevol power. En: goed _f-_u __/1 __" *__ _/*.___" Mmmm
voor 3 jaargarantie. 3 jaarlakgarantie en 6 jaar II lÉ"^! oaihatsu. carrosseriegarantie! W___r 1«# J_L __-._L/^___--__L-k

:_^^ sportiever,■ m V\mmmimTm\~ T~ _H|M!l_B_| _f* '*- . " £ .■
| Extra sportief is de heel bijzondere Charade £ __^__Tl_l__* il__(^ __"____■ FI 1000Limited. Deze heeft ondermeer als exclu- __71_P\J_I _L-_Lf___^__L___) !_-"
| sieve extra's: luxe stoffen bekleding * opberg-
jivakken in de meistofafgewerkte portieren *in
;i carrossenekleur (rood of wit) gespoten bum- Wilt u het summum aan sportiviteit? Ga dan als elektrische spiegels»elektrischeramen * cen-
| pers, grille, spiegels, deurgrepen en spatlappen een speer naar de Daihatsu-dealer en probeer trale deurvergrendeling * achterklepspoiler *| * rubberen zijstootstrips» opklapbare achter- een Charade 1.3iTX Sport te bemachtigen, opbergvak in rechterportier. De Sport is leyer-
| bankzitting»elektrische spiegels * aerodyna- Ze zijn zeer beperkt in aantal, maar bieden baar in felrood en gedistingeerd grijs. De

mische wielplaien » speciale striping * sier- als supersportieve extra's: comfortabele sport- bumpers zijn in dezelfde kleuren gespoten.
| plaat 'Charade' tussen de achterlichten * goud- stoelen«extra brede banden ♦ sportieve wiel- Hij is ook leverbaar in sportief zwart metallic.
:; kleurige aanduidingen. Uw voordeel: ruim platen*'Spon'reflectieplaat en aanduiding* Uw voordeel-ruim FlBOO -| f 1700,, F20-995>--^^V*F 23.995,-.

''f'lf^ljlltlp £*__I_hH H^_HB-S_—BBS^__S_sB 'l_§k ' _5_%

_^_-BHB Skl-H ______P «

__» _ -—— nAiH_Si_j_s KIK I*: * t

DAIHATSU
GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, te 1.046-753010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach,

Benzenraderweg 295, te1.04- 424444. LANDGRAAF; Autobedrijf Ton Quadflieg, Reeweg 112,
te1.045-321810.. , _

i ' ■ ■■■■ ■ — „ i ....

VENDUHUIS DlCKHAUT^]______l_M^
| ROEREND GOED 1
_A BREDESTRAAT 23/23a- 6211 HA MAASTRICHT - TEL. 043-213095 - K.v.K. NR. 1060| VEILING
@ van KUNST, KUNSTNIJVERHEID, ANTIEK en DESIGN

Bop maandag 6 april om 19 uur op bovenvermeld adres,
..O-V. mr. Jan Marie Ruyters, notaris te Maastricht:

Meubilair: stijlen W.lll, seconde Empire nco- Zilver en goud: enig tafelzilver; diverse zilve-
-2 barok, Art Deco, waaronder buffetkast, vitrine- ren en gouden sieradenen juwelen, w.o. enke- __
5 kast, hoekkast, bureautafel, kloostertafel, le stuks Art Deco; ,"; £>r; bankstel met rieten leuningen, speeltafel, ._ _~ _. ~ . ï-| handwerktafel, bloementafel, paravent, schil- e",!____?"Jh..ff8, ta,e"amPen-18de _é2 dersezel en diverse spiegels; eeuwB kroontJe fhotels en kannen, water- , fia pomp met toebehoren, telefoon, scheeps- 1Tapijten en textilia: Anatol, Afghaan, Baloudj, toplicht; I

Bidjar, Ghom, Koerdistan, Hamadan, Meshed, c-wiHoriian- __- r-o-_. ■? Sarouck, Shiraz, Tebriz, Teheran; Schilder jen. w.o. Capel, Jaartsveld, Klijn, .1= wollen loper, machinale gobelin, Kelim, Gha- E°'" J""I", lA^nders' Ronda BZ nese handweef doeken; Schmeits, Schoonbroodt, Witkamp;
S, Klokken: Umburgs staand horloge, tafelklokje r^1-61,^' tekeni"9en "n grafiek: w.o. H.
■A Aug. Schatz, Art Deco erotisch bureauklokje; _J°°°'ACreme,r. EpP° ,Doeve- Gouwe^ Jan"

ver, Lauth, van Lingen, Lucker, Raaymakers, " ■S Kristal en glas: divers serviesgoed en sier- Salentijn; ■"2 stukken; ... .- varia: enkele boeken en jaargangen, ansich- ;|rH Porselein en aardewerk: serviezen en sier- ten, wandelstok, kermispaard, schilderijlijsten, - 2■ stukken, o.a. Boch, Brussel, Delft, Gouda, speelgoed, verguld en plated tafelgoed-
Herend, Hutschenreuther, Kopenhagen, KPM, _ _
Meissen, Mettlach, Regout, Rosenthal, Wedg- en wat verder ter tafel wordt gebracht.

__.' wood, Weimar; "«■ R« . £&- Kijkdagen: 4 en 5 april van 14 tot 17 uur op bovenvermeld adres. " 3
r; Afhalen: na de zitting en dinsdag van 11 tot 16 uur. _.

S Volgende veiling: 11 mei. Inbreng: vanaf 9 april tot uiterlijk 1 mei. —■ _.

t Limburgs Dagblad Donderdag 2 april 1992 "27
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Vandaag bij deVolkswagendealer.
Veel mensen die op zoek waren naar een midden- Hij staat er. De nieuwe Vento. Een volledig nieuw type Of een interieur dat u doorgaans in veel duurdere na recycling aan een nieuw leven kunnen beginne

klasse auto gingen overal heen. Volkswagen. auto's aantreft? Het zijn kenmerken van de nieuwe generatie

Behalve naar de Volkswagendealer. Dat alleen vanwege de prijs een middenklasser En dan hebben we 't nog niet eens over de extreme Volkswagens. Die er niet alleen voor zorgen dat de Ven

Om de simpele reden dat zon Volkswagen nog ge- genoemd mag worden. Maar verder op alle fronten veel milieu- en veiligheidseisen waaraan deVento voldoet. " lang meegaat. Maar vooral u.
bouwd moest worden. meer waard is. Met inbouwmogelijkheden voor airbags. Lakken op En die waarde is niet in geld uit te drukken.

Wel, vanaf vandaag hoeft u alleen nog even naar de Want waar krijgt u voor zon prijs standaard een 1.8 waterbasis. En onderde- >^>. __. _f___t_*_-* ./_*__-_ _/_"__ bc\a/_-._-_e..-. _A/i___- r_r_r4_--r .'
Volkswagendealer. liter motor? Of standaard stuurbekrachtiging? len die vrijwel allemaal U© VeillO VUII VOIKSWCJCjen. YY ie UI-U _?!_»

Er is al een Vento vanaf f34495- Afgebeeld Vento CL. lichtmetalen-velgen niet standaard. Prijs is een 'vanaf'-prijs inclusief BTW. exclusiefkosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pons Automobielhandel BV, Postbus 72. 3800 HD Amersfoort. Telefoon: 033-949944.

[ ___k_-----________s>_l______ ______________________■ A O _-K_\-U ioc-tv-vou ' oc-c>s>Q__
________ WÊb '' ÉM^ /m\x% ""X^T' ~^sQ^^^^*I***^~"" __v __■ ■__-_ _jf s** ____^_r______ _Rk

W^r __^_L __________ __________ /mW HL \^_MW mM ■■■'' _______________ ____L _____________________ _«_^____|_K_H__^_Sl __^__ <-^^^^^^^^^^W\* __^__. ______P____________ \ ________________k ___________________________ * *_____H__^__k \ xv ___^^^_________^_k^| ________ B^^B^^-^^--^*-____H i__^""--___
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m^mM^^^^^^^^ -—"m,, |U ***********H EË| \^ /l^___^__B_fc_ ' J__M_________. __■/ ,_^ _r««"--*w_>«<i<_p,,p,,,^^ BI 'S- utM *" nirffly
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" ""H*""-. /'éSmkèft o** mmMm w'L i ni.lW I ■■___■______^iE>' fr ï\ * .^B l_____i Hl 7N|U—i-i
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Binnenkort bij deVolkswagendealer.
Voor hen die een Volkswagen niet zien zitten hebben Dat kan. Smaken kunnen verschillen en veranderen. in reden zult u van ons niet horen. U krijgt de feiten. No-Risk garantie van maar liefst 9 maanden. 1

we een leuke tip Opmerkelijk is wel dat het steeds méérgebeurt. Maar Zwart op wit. Ondanks hetfeit dat hetnatuurlijk geenVolkswag6

Een bezoekje aan de Volkswagendealer. wiezijn wij om daar over te klagen? De occasions zijn stuk voor stuk grondig geïnspec- zijn. worden ze wel zo behandeld.
Daar vindt u binnenkort een verdacht ruim assorti- De gebruikte auto's die u bij ons zult aantreffen, ver- teerd En zonodig gerepareerd. En dat is iets wat elke auto ten goede komt.

ment occasions. Afkomstig van automobilisten dieandere keren in uitstekende staat. Bovendien krijgt u een Bovag-garantievan tenminste /®\\/olk .Wflaeil Wie andere
merken niet meer zien zitten. Verhalen over oude dametjes die er alleen 's zomers 3 maanden. Die eventueel is aan te vullen met een Bovag \^/ »Oll_>W_iy_fll.f¥ i%S UI IVW7
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DOORLAURENS SCHELLEN

Een gebied, bij
voorkeur geschikt om
te mijden als de pest.
Zó ongeveer luidt het
onwrikbare
vooroordeel van de
Modale Nederlandse
toerist als je'm vraagt
wat 'ie vindt van het
noorden van
Frankrijk. Om hartjezomer zonder
scrupules de daad bij
net woord te voegen en
tegen honderveertig
Per uur over deroute
Péage richting Cote
d'Azurte jakkeren. De
charmante Isabelle
Lemaire van het
Comité Departemental
de Tourisme du Nord
doet niet de minste
moeite die
hardnekkige
vooringenomenheid
van les 'Ollandais te
ontzenuwen. „Maar,"
zo klinkt het even
later, „dat is nu precies
Waar we korte metten
niee willen maken. In
Plaats van al die
Hollanders een paar
niaanden per jaar
voorbij te zien flitsen,
willen we ze hier een
tijdje vasthouden.
Liefst een paar dagen.
Want geloofme, tebieden hebben we een
nele hoop."

I Pontaan filosoferend in een van°le typische Noordfranse streek-
bestaurants even bezuiden Cam-
rai, raakt Lemaire onbewust deern van een grootscheepsepro-

motiecampagne,die dezer dagenen paar honderd kilometer
wordt ondernomen,

d m*S voor°Pgezette bedoelinge Nederlander aan zijn verstand
if orengen dat La Douce France°ePaald méér te bieden heeft«an het verre zuiden alleen. Stre-en bovendien, die jeper auto -vanuit Limburg - in een
'°ek en een zucht binnenrijdt.

**etprestigieuze Maison de la
\ra._fe m Amsterdam, initiatoran de zorvuldig voorbereide ac-de..acht de tijd danook rijp om«einderdaad eenkennige blikvan de Nederlandse korte-vakan-'evierder drastisch te verleggen.

Bp,g van de DuitseEifel en deeigische Ardennen, in de rich-
vp +

Van Noord-Frankrijk wel tewstaan. En dat nog wel over
epr,nS V°Ue breedte-as. Want met
liiw s?- evige dosis spreekwoorde-
.t_„C, auvir>isme doet het hoofd-

'Frankrijkhuis' alle
aanknoordelijk;eregio's in dedp?d! lng'zo le& woordvoer-
Norr.__ p Engelberts graag uit:
va» p as de Calais met inbegripan arans-Vlaanderen, Picardië,nampagne/FranseArdennen enlotharingen.
pn 20 haast hjj zich te benadrukdf"; v.oor de Nederlandse toerist
lanr.U lS opverzorgde buiten-
t_ ase tussendoortjes is er keus«Lover. Want het Maison
d®020_6273318, voor alle h"-
taohf- lnformatie) heeft liefst

twee-, drie- en vierdaagsevérH g?snenten in Petto- keurig
'aeeld over de vier genoemde

lnwi?11^165'- Die' voor alle duide-
in hi '0p hun beurt weer elki ac nodige departementen zijnonderverdeeld.

1rJg.ezien van de alom aanwezige
a0locale hebbenpraktisch
aa

6
*

lg arrangementen eenaantal kenmerken gemeen: een

Noord-Frankrijk 'haute cuisine' voor culturele avonturiers

De onvermoede schatten
van een 'grauwe' streek

fiets- en wandelvriendelijke om-
geving met een ruim tot zelfs
overvloedig aanbod aan cultuur-
schoon. Variërend van stokoude,
schilderachtige stadscentra, oog-
verblindendekathedralen tot
monumentale abdijen, en na-
tuurlijk de onmisbare musea van
alles-en-nog-wat. Voor de goede
orde, de verlokkingenvan de
Franse keuken latenwe hier ge-
makshalve maar even buiten
beschouwing.

Hetzoeven al genoemde Cam-
brai, een alleraardigst oord van
Gallo-Romeinse oorsprong aan
de bron van de Schelde, kan mo-
del staan voor hetgeen jeals
longweekend-genieteroverkomt
wanneer je Eifel en Ardennen
nou eens laat voor wat ze zijn.

Deze 'villefortifiée' annex oude
bisschopsstad, als vanzelfspre-
kend gedomineerd door eenro-
buuste kathedraal, mag zich
graag afficheren als centrum van
deFranse barok. Bepaald niet
ten onrechte, want menig plein
en straatje is rijkelijk behangen
met pittoreske gevels uit de
17-deen 18-de eeuw. Ook de ka-
rakteristieke jezuietenkapeluit
1694 en niet te vergeten het hon-
derd jaaroudere MaisonEspag-
nole(Spaans Huisje), dat tegen-
woordig een riant onderdak
biedt aan deplaatselijke VW,
mogen er wezen.

Matisse
Dat laatste geldt trouwens min-
stens evenzeer voor de naaste
omgeving van Cambrai. Neem
nou Cateau-Cambrésis, op goed
tien kilometer afstand. Geboor-
teplaats van de fameuze schil-
der/beeldhouwer Henri Matisse,
die er in 1952 zijn eigen museum
oprichtte. Met minder dan de
best denkbare lokatie nam hij
kennelijk geen genoegen, want
zijn indrukwekkende collectie
hangt aan de gerestaureerde mu-
ren van een achttiendeeeuws
rijtjes-paleis.

Gevraagd naar het programma
voor komende zomer, laat mu-
seumconservatrice Dominique
Szymusiak zich met ondeugende
oogjes ontvallen dat er een
spraakmakende expositieop sta-
pel staat over de 'innige relatie'
tussen Matisse en dealeven ge-
renommeerde Franse auteur
CharlesBaudelaire. Een smake-
lijke aanradervoor deculturele
fijnproever, die ergens tussen 27
junien 27 septembereen wille-
keurige datum kan prikken. Wel
even opletten dat het dan geen
dinsdagis.

" De
indrukwek-
kende
gotische
kathedraal
van Saint
Pierre in
Beauvais.

" Een willekeurige greep uit de bijzondere collectie van
het Matisse-museum in Le Cateau-Cambrésis.

Bijna huiveringwekkend om te
zien is de zeldzaam fraaie Cister-
ciënzer-abdij uit 1145, een van de
laatst overgebleven mega-domei-
nen van deze 'ongenadig' strenge
kloosterorde. Totvoor kort had
de tand des tijds vrij spel in dit
lange tijd volkomen verwaar-
loosde monument-van-de-eerste-
orde. Maar dehemel zij dank dat
een ruimhartige plaatselijke
multimiljonair brood ziet in een
sloten volFrancs vergende res-
tauratie van deAbbaye de Vau-
ceües, waar overigens elkvoor-
jaareen grote orchideeën-ten-
toonstellingwordt gehouden.

Wie Cambrai als Maison de l_f
France-arrangement aandoet,
weet zich trouwens opvoorhand
verzekerd van een vorstelijke
uitvalsbasis. Diner, ontbijt en in
mindere mate het nachtelijk lo-
giesin het negentiendeeeuwse
kasteel van La Motte-Fénelon
mogen een belevenis heten.

Beauvais
Wie nog wat tijd en geld over én

de smaak eenmaal te pakken
heeft, zou zich vervolgens - bij
grote voorkeur via Saint-Quen-
tin, de stadvan de pasteltinten -
pakweg honderdvijftig kilome-
ter zuidwestwaarts kunnen bege-
ven. In dat gevalneme men
Beauvais als verantwoorde eind-
bestemming. Een hoogst aima-
bele, middelgroteplaats in het
heuvelachtige departement Oise,
dat het meest zuideüjk deel
vormt van Picardië. Net als in
Cambrai hadden de Galliërs het
ook hier bijzonder naar hun zin,
zij het dat daarvan heden ten da-
ge binnen deoude stadswal van
Beauvais nog maar weinig ge-
tuigt.

Maar dewat minderverre histo-
rie van de stad heeft des te meer
sporen nagelaten. Van een on-
metelijk hoge, gotische kathe-
draal-zonder-spits(liefhebbers
van wereldrecords treffen hier
het hoogste koor én het grootste
astronomisch uurwerk van dit
ondermaanse aan) tot en met het
nationaal-historischmuseum

voor monumentale, handgewe-
ven wandtapijten. Annex even
verderop gelegen atelier, een van
Frankrijks eigen 'wereldwonde-
ren.
Vooral dat laatste, de middel-
eeuws aandoende monnikenar-
beid die daar dag in dag uit met
een haast mystieke toewijding
wordt verricht, maakt op een
nuchtere 'Ollander' een verplet-
terende indruk. Ook op de ko-
ninginvan Denemarken trou-
wens, die in het jaar2000 (!) bij
gelegenheid van haar zestigste
verjaardag hoogstpersoonlijk
een privé-tapijtje in ontvangst
mag nemen. Een onbetaalbaar
presentje van president Mitte-
rand hemzelve, waar nü al met
uiterste precisie aan wordt ge-
werkt.
En wieBeauvais toch per auto
'doet', moet vooral niet vergeten
de weg te vragen naar het nabu-
rige middeleeuwse mini-gehucht
Gerberoy. Let wel, liefst in de
vroege zomer. Eenmaal daar ge-
arriveerd, meteen even vragen
naar deburgemeester. Dóen...

korte toer

VRIJDAG 3 APRIL:

MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 4 APRIL:

MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Bergrust,
Luikerweg 71. Rondleiding in de
grotten St.-Pietersberg, Noordelijk
Gangenstelsel. Duur ongeveer 1
uur.
GENK (B): Umburghal, Jaarbeur-
slaan 6. Europees Kampioenschap
Dansmariekes, vandaag en mor-
gen.
MAASTRICHT: In de Dominica-
nerkerk aan het Dominicanerplein
is vandaag en morgen een tentoon-
stelling modelspoorbouw te be-
zichtigen. Geopend van 10-18 uur
HELDEN: IVN Helden, middag-
wandeling-excursie 'tuinen. Ver-
trek om 13.30 uur vanaf het Raad-
huisplein in Parmingen.
PANNINGEN: Internationale
Hengstenshow in Manége De Vos-
berg, aanvang 19.30 uur.
HEERLEN: Kijkochtend Vrye
School Heerlen aan de Ovidius-
straat van 10-12 uur.
GRONSVELD: De torenmolen aan
de Rijksweg is van 10-16 uur, bij
voldoende wind, te bezichtigen.

ZONDAG 5 APRIL:

MAASTRICHT: Rederij Stiphout,
Maaspromenade 27 verzorgt om
11.30 uur een brunchboottocht op
de Maas. Reserveren noodzakelijk,
043-254151.
LUIK (B): De Luikse zondags-
markt La Batte.
MAASTRICHT: Aan de Caberger-
weg, tegenover ingang Vredestein
start om 15 uur een rondleiding in
de zogenaamde 'Linie van Du
Moulin', onderdeel van de oude
vestingwerken van Maastricht.
Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermolen.
Aanvang 11 uur, duur ongeveer 1
uur.
MAASTRICHT: In Museumkelder
Derion aan de Plankstraat 21 vindt
vanmiddag van 15-17 uur een
'High Tea Afternoon' plaats. Er
worden diverse lekkernijen geser-
veerd, aansluitend kan genoten
worden van een buffet met sand-
wiches en cakes. Met live muziek
van het licht klassieke genre.
MAASTRICHT: Eerste Maas
trichtse Accordeonisten Vereni-
ging Scala '65; grote braderie,
Christoffelplein en de Prestant-
straat in de wijk Caberg van 11-18
uur.
BORN: IVN Bom, start van de ak-
tie 'Wegen voor de natuur. De ak-
tiviteiten vinden plaats vanaf de
locatie Grasbroek. Inlichtingen
046-52775.
EIJSDEN: IVN Eijsden, middag-
wandeling in de omgeving van
Epen. Inlichtingen 04409-1601.
ELSLOO: IVN Elsloo/Stein, mid-
dagwandeling in het Elsloose bos.
Vertrek om 14 uur bij de Botani-
sche tuin in kasteelpark Elsloo.
MEERSSEN: IVN Meerssen, mid-
dag-fietstocht, de Raarveld-route.
Vertrek om 14 uur bij het station
van Meerssen.
MUNSTERGELEEN: IVN Mun-
stergeleen, excursie in de heem-
tuin. Aanvang 14.30 uur, in de
heemtuin in het recreatiegebied
Wintraak.
HEERLEN: Oefenloop voor de Te-
lematicaloop 1992, start 10 uur aan
het Emmaplein, centrum. Kosten
deelname 2 gulden.
MAASTRICHT: ANWB in samen-
werking met Perry Sport 'Kam-
peer Informatie Dag' op camping
De Dousberg. Geopend van 10-17
uur.
GULPEN: Koninklijke Nederland-
se Alpen Vereniging Kring lim-
burg maakt wandeling van onge-
veer 18 kilometer. Start om 9 uur
vanaf Foreldorado.
BRUNSSUM: Stoomgroep Lim-
burg presenteert en demonstreert
- in samenwerking met NVM
Stoomgroep Noord Brabant -
stoommachines, stoomlokomotie-
ven, stationaire stoommachines en
stoomketels. Van 11-17 uur.
HOENSBROEK: Wandeling in het
kader van het televisieprogramma
'Hollands Decor', start Kasteel
Hoensbroek vanaf 11 uur.

DINSDAG 7 APRIL:

HEERLEN: Geologisch Museum;
Forumavond 'Het verzamelen door
museum, kunstenaar en collectio-
neur'. Aanvang 20 uur.

WOENSDAG 8 APRIL:

MAASTRICHT: Chalet Bergrust,
Luikerweg 71. Rondleiding in de
grotten St.-Pietersberg, Noordelijk
Gangenstelsel. Aanvang 14 uur,
duur ongeveer 1 uur.
HEERLEN: Ruben's Poppenthea-
ter speelt in De Nor aan de Geer-
straat 304 het spel 'Verhaal vanNiks. Aanvang 14.30 uur.

9 Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de
in dezerubriek opgenomen eve-
nementen zonder ons medewe-
ten afgelast, verplaatst dan
wel uitgesteld kunnen wórden.

tijdje vrij
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07.45 Open universiteit. 09.00 r*
fast news. 09.15 (TT) Love _^
sight. 10.00 ■ Freedom radio.
Meet me tonight. 12.50 The Nuf*
se. 13.15Animation now. 13.30 N
ries of the mmd. 14.20 Charlie P
14.35 In the post. 15.00 Nieuws.^Advice shop. 16.00 Nieuws.
Nieuws. 17.00 Paardenraces .
Aintree. 17.35 In the shadow C
plough. 18.00 ■ The man in tl*
mask. 19.50 Young musician -year. 20.30 Regionale prograrrr*
21.00 (TT) Taking liberties. 21 .3L
gear. 22.00 (TT) Harry Enfield's»
sion programma. 22.30 (TT) Wau
ries. 23.10 (TT) The Nicholas 'masterclass. 23.30 (TT) Uitzendirj'
litieke partijen. 23.35 Newsnight. f
The late show. 01.10 WeerW.
01.15 Open universiteit. 01.40 V,
end outlook.

14.30 Actualiteit: TV-Tam-Tam. Afl.7:
Veiligheid (3e graad B.O).

15.00 Fysica: Klassieke mechanica.
Afl.l: Het vervolg (5.0.).

15.40 Frenchman's creek. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1944 van Mitc-
hell Leisen.

17.30 Draaimolen. Kinderserie.
17.40 Prikballon. Kleutermagazine.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-

rikaanse serie.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie-

kenhuisserie.
20.45 Under cover. Amerikaanse

spionageserie.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Programma van de Stichting

Syndicale Omroep.
23.10 Sport extra. Wielrennen.
23.20-23.25 Coda. De boeven van

Fresnes, van Emiel Hullebroeck.

12.10 Vacaturebank. 12.25 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35Les noces rouges, Franse speel-
film uit 1973. 15.10 Les arts en liberté.
16.05 Ecran savoir. 16.30 Clips a la
une. 16.40 Nouba nouba. 17.35 Bever-
ly Hills 90210. 18.25 La fete a la mai-
son. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.10 Autant savoir. 20.35
Le cri de la liberté. 23.15 Grand écran,
filmrubriek. 00.00 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 00.25 Bourse.

België/TV 2
16.00 Art 21. 16.50 Magazine interna-
tional de l'opéra. 17.40 Nouba nouba.
18.30 Alfred Hitchcock présente, mis-
daadserie. 19.00Radio 21. 19.30 Jour-
naal, weerbericht en beursberichten.
20.00 Coup de film. 20.25 Anna,
Zweedse documentaire uit 1990. 21.25
Laatste nieuws, weerbericht en beurs-
berichten. 22.00 Retro 21. 23.45 Ce
soir, actualiteiten.

08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. .
Golf. 10.15 Golf. 10.30 Eurobics. *Marathon van Parijs. 12.00 Mateh1 "pro boksen. 14.00 Paardesport. >
Eurobics. 15.30 Bodybuilding. J*Rugby. 17.30 NHL ijshockey. 19.3,
gentijns voetbal. 20.30 Faszini
21.30 Autosport. 22.30 Voetbal. <«
Tennis. 1*

23.25 Stop de persen. Mediapro-
gramma vanuit Studio Plantage. Pre-
sentatie: Torn Egbers.

23.55-00.00 "" Journaal.

22.55 Veronica film & video. Filmma-
gazine. Vandaag een terugblik op de
Oscar-uitreiking. Presentatie: René
Mioch.

21.55 Overzicht Meimaand - film-
maand. Een overzicht van de films
die de VOO in mei uitzendt.

22.05 Chirurgenwerk. Serie over het
werk van chirurgen. Afl.3: Chirurgie
bij kinderen.

18.40 "" Top 40. Popmuziek gepre-
senteerd door Erik de Zwart.

19.10 Go Veronica travel. Reismaga-
zine. Presentatie: Anita Witzier.

19.40 Empty nest. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Zus en zo. Barbara
vindt het geen probleem als haar zus
Carol wil afspreken met Barbara's ex-
vriendje. Al snel ontdekken beide
zusters dat Jerry van twee walletjes
wil eten.

20.10 Nederland muziekland. Mu-
ziekprogramma. Presentatie: Chiel
van Praag.

21.00 Nieuwslijn. Actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.30 (TT) In de Vlaamsche pot. Co-
medyserie. Afl.: Spelletjes. Herh.
Frits, Lucien, Dirkje en Karel lijden
aan een soort spelletjeskoorts. Karel
is zo enthousiast dat dit enig wan-
trouwen wekt.

18.15 8.0.0.5. Jongerenmagazine
met Bart de Graaff.

17.30 "" Goud van oud live. Compi-
laties van hits uit de jaren 60 en 70.

18.00 "" Journaal.

16.55 Zorro. Amerikaanse serie. Afl.:
Geheugenverlies. Mendoza leidt aan
geheugenverlies en denkt nu dat hij
de leider is van een stel boeven.

17.20 Star street. Animatieserie. Afl.:
Een scheut water.

15.25 After school special. Thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Als een meisje nee zegt...

16.10 Santa Barbara. Amerikaanse
soapserie.

Veronica
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

00.15-00.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 De Beer van Bern. Afl.B.
10.30 Criminaliteit. Afl. 4.
11.00-11.30 (TT) Geef mij maar een

boek 11. Afl. 3. .
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Serie. Afl.: Stop de

aarde, ik wil eraf. Shirley heeft een
neerslachtige bui over haar 30-jarige
huwelijk. Ze heeft het gevoel dat nie-
mand haar als een individu ziet...

19.25 Binnenland. Actueel wekelijks
magazine.

20.00 "" Journaal.
20.25 (TT) De mankementenshow.

Satirisch programma rond handicaps,
met anecdotes, sketches en muziek.
Vandaag: Huidziekten.

20.58 Stanley en devrouwen. 4-deli-
ge miniserie naar deroman van King-
sley Amis. Afl.l. Met: John Thaw,
Geraldine James, Sheila Gish e.a.
Stanley Duke, reclame-manager bij
een krant, vergezelt zijn tweede
vrouw Susan naar een feestje. In een
vertrouweijk gesprek vertelt haar
baas aan Stanley dat hij zijn baan
aan Susan overdraagt als hij met
pensioen gaat.

21.49 Bragging. Afl. uit de serie Ver-
halenvertellers. Verteller: Luis Lan-
driscina (Argentinië). Vandaag: Many
voices, one world.

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

tie uit binnen- en buitenland over poli-
tiek, economie, kunst en weten-
schappen. Presentatie: Maartje van
Weegen (met om 23.00 Den Haag
Vandaag).

23.15 Japan na 1945. Een nieuwe
wereldmacht, afl.4.

NOS

23.46-23.51 "" Journaal

23.32 Hollands decor. Een wandeling
of fietstocht n.a.v. een boek. Presen-
tatie: Willem Nijholt. Afl.: Hoens-
broek.

23.02 Hoe voelen wij ons vandaag?
Nederlandse comedy-serie. Afl. 14:
De laatste tango. Bolke, Rudie en
Wouter besluiten een feestje te orga-
niseren in de privékameer van dr.. Dolstra. Sterke drank wordt het zie-
kenhuis binnengesmokkeld, de gram-

■ mofoon staat klaar en de zusters zijn
uitgenodigd.

22.08 Je zaak of je leven. 6-delige
serie over het wel en wee in het mid-
den- en kleinbedrijf. Afl.2. Gijs Ver-
steeg bereidt zich voor op zijn te
verwachten bezoek aan Indonesië.
Circus Bongo vertrekt uit het winterk-
wartier voor het eerste optreden van
het seizoen.

AVRO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
-16.00 "" Journaal.
16.06 Tekenfilmfestival.
16.18 (TT) Service salon. Gevarieerd

middagprogramma. Presentatie: o.a.
Tineke de Groot.

17.26 Wordt vervolgd. Tekenfilmma-
gazine. Presentatie: Judith de Bruijn.

17.54 Boggle. Spelprogramma. Pre-
sentatie: Dodi Apeldoorn.

18.20 Forza! Jongerenmagazine. Pre-
sentatie: Jessica Broekhuis en Hum-
berto Tan.

18.54 De sleutels van Fort Boyard.
Avontuurlijk spelprogramma vanaf de
Franse kust. Presentatie: Dodi Apel-
doorn.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 L.A. Law. Amerikaanse advoca-

tenserie. Afl.: Badfellas. Frank Kit-
tredge vertegenwoordigt tegen de zin
van de partners de mafiabaas Paul
Viola in een moordproces. Markowitz
behandelt een conflict tussen een da-
mes- en een heren basketballteam.

21.18 Everest 1992. Verslag van de
beklimming van Mount Everest door
een Nederlandse expeditie.

21.28 AVRO Televizier. Aactualitei-
tenprogramma. Presentatie: Karel
van de Graaf/Ria Bremer.

06.55-11.25 Ochtendprogramma.
Met nieuws, cartoons en herhaling
series.

11.25 RTL4text.
12.50 Violets are blue. Amerikaanse

speelfilm uit 1986 van Jack Fisk met
Sissy Spaeek, Kevin Kline e.a. Henru
en Gussie waren jaren geleden, toen
ze nog op de middelbare school za-
ten, eikaars geliefden. Na verloop
van tijd verloren ze elkaar echter uit
het oog. Vijftien jaar later komt Gus-
sie, vrijgezel en fotojournaliste, terug
in haar geboortestad. Wanneer de
twee elkaar ontmoeten komen er veel
verborgen gevoelens naar boven.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse
telenovela.

15.35 The bold and the beautiful.
.Amerikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Journaal en weerbericht.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans

Kazan.
18.50 RTL 4minispel. Taboe. Tele-

foonspelletje.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. Het lukt Jo-
zette om Simon mee te krijgen naar
een receptie. Trix vraagt Suzanne
naar het verleden van Frits. Herman
Hogendoorns dreigementen ten op-
zichte van Linda nemen toe. Meivin
leert zijn vader kennen.

20.30 Surpriseshow.
22.00 Life goes on. Amerikaanse se-

rie.
22.55 Match. Barend & van Dorp.
23.45 Journaal.
00.00 Booker. Amerikaanse serie.
00.50 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.15 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
02.00 De draagmoeder. Braziliaanse

serie. Herh.
02.25 RTL4Text.

18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica. Serie.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie. Trey vreest dat Sam Amy zal
overladen met affectie en geld.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Lava. Humoristisch programma

rond Kamagurka en Herr Seele.
Afl.lo. -De cowboys: water; - Kamiel
Kafka: poëzie met Kamiel; - Sketch:
in het restaurant; - Wally in space:
Frank Sinatra op bezoek; - Clip song:
de transplantatieblues.

20.30 Tekens. Kunstdocumentaires
uit binnen- en buitenland.

21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première Film en video. Film-

magazine.
22.30-00.10 De kunst der liefde.

Poolse speelfilm uit 1989 van Jack
Bromski.

09.00 WK kunstrijden. 11.00 S
volleybal. 12.00 Eurotop evenej*
13.00 Europacup voetbal, t
Squash. 15.00 Paralympics. 16.0Jletiek. 17.00 Stock car. 18.00 Stoc,
racewedstrijden. 19.00 Paardes
20.00 Trans world sport. 21 .00'sion. 21.30 Eurosport nieuws. ï
Europa Cup voetbal. 23.30 S-'
cross. 00.30 Eurosport nieuws. ,

RAI UNO

07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches en Nieuwsflits.
08.30 One World Channel. 09.00Euro-
journal. 10.00 La nuit du Ramadan.
11.30 Découverte. 11.50 Nieuws.
16.05 Nieuws. 16.15 Temps présent.
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite. 17.40 Cursus Frans. 18.00 Ques-
tions pour vn champion. 18.30 Nieuws.
18.50 Weerbericht. 19.00 Télétouris-
me. 19.30 Zwitsers nieuws. 20.00 Faut
pas rever. 21.00 Nieuws. 21.30 Le
grand chambardement. 22.45 Nieuws.
23.50 Alice. 00.00 Dossiers justice.

Super Channel _
05.30 Victory. 06.00 Super shop. 0
Money politics campaign 1992. 0»
Business tonight. 07.30 Eastern i
pc reports. 08.00 ITN Nieuws. 0*
Media Europe. 09.00 Channel E. C,
Super shop. 10.00 The mix. 11.50
sic news. 12.00 Super shop. 1«
Europe journal. 13.00 The travel rr»
zine. 13.30 The mix. 14.00 All rf <
up. 14.50 Music news. 15.00 Waf(
16.00 On the air. 17.50 Music f*
18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy. 1
Inside edition. 20.00 Prime sport. -Supersports news. 21.00 Beyon<
morrow. 21.30 Eastern Europe rfl
22.00 Nieuws. 22.30 Europe rep
22.45 US market wrap. 22.50 S
events. 23.00 I spy. 00.00 Metal >mer hard rock club. 01.00 Music n
01.10 The mix. 01.30 Super s
02.00 The mix all night.

11.40 Teleteksf-overzicht, 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben. Braziliaanse soapserie. 12.15
Parlazzo. 13.45 Auslandsreporter.
14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fenster-
Platz. 15.25 Landesspiegel. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Omaruru, serie. 16.30 Grosse
Epochen der europaischen Kunst, se-
rie. 17.30 Cursus natuurkunde. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Lord Schmetter-
hemd, poppenserie. 18.30 Abenteuer
überleben, natuurfilmserie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, regionaal magazine. 20.00 ■
Winchester 73, Amerikaanse speelfilm
uit 1950 van Anthony Mann. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Linie K, culturele
agenda. 21.50 Buchladen, literair ma-
gazine. 22.30 Dempsey and Makepea-
ce, Engelse misdaadserie. 23.15 Ge-
schichte: Dem Wahnsinn der Tapfren
ein Lied wir singen documentaire serie.
00.30 Laatste nieuws.

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
Herh. 09.00 Sat 1 Bliek. 09.05 Sohn
ohne Heimat, Duitse Heimatfilm uit
1955. 10.40 Booker. Amerikanse serie.
11.30 Glücksrad. 12.15 Punkt, Punkt,
Punkt. Grappig woordspel. 12.40 Tip
des Tages. 12.45 Tele-Börse (met om
13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens, serie. 14.30 Be-
zaubernde Jeannie. 14.55 Sat 1 Bliek.
15.05 Falcon Crest, serie. 16.00 Rück-
kehr nach Eden, serie. 16.55 Sat 1
Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel-
show. 17.45 Regionalreport 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Die Verschwörer - lm Namen der
Gerechtigkeit. Afl. Bestien unter sich.
Amerikaanse serie. 21.15 Ulrich
Meyer; EINSPRUCH. 22.15 Spiegel TV
- Reportage. 22.50 Sat 1 Bliek. 23.00
DColdfire, Amerikaanse actiefilm uit
1989. 00.50Bugsy, documentaire.
01.15 Akut, politiek magazine. 01.45
Vorschau/Videotext.

MTV Europe

06.55 Unomattina. 07.30 Da Milano
TGR Economia. 10.00 Telegiornale
Uno. 10.05 Uno mattina economia.
10.15 Ci vediamo. 11.00 Da Milano
Telegiornale Uno. 11.05 Ci vediamo.
11.55 Che tempo fa. 12.00 Piacere
RaiUno. 12.30Telegiornale Uno. 12.35
Piacere RaiUno. 13.30 Telegiornale
Uno. 13.55 Telegiornale Uno tre minuti
di .. 14.00 Piacere RaiUno. 14.30 L'al-
beri azzurro. 15.00 Primissima. 15.30
Cronache Italiane. 16.00 BIG! 18.00
Telegiornale Uno. 18.05 Vuoi vincere?
18.30 Ora di punta. f9.50 Bollettino
della neved - Che tempo fa. 20.00 Te-
legiornale Uno. 20.40 Contro ogni vo-
lonta. 22.15 Elezioni 1992. 23.10 Tele-
giornale Uno linea notte. 23.25 Medi-
terraneo. 00.15 Telegiornale Uno.
00.45 Festa al castello. 01.20 Mezza-
notte e dintorni. 01.50 II figlio di Monte-
cristo. 03.30 Telegiornale Uno linea
notte. 03.45 Revak lo schiavo di Carta-
gine. 05.10 Telegiornale Uno linea not-
te. 05.25 Divertimenti. 05.55 II cassetto
segreto.

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CD-afdeling,
mime keus

inbeeld enmuziek
-___"'___.

VIDEO
DERESCUERANGERS-
Het verdwenen testament
Knabbel en Babbel als boevenbestrijders
in een van de nieuwsteDisney-
koopvideo's. Koddig, kranig, duszit je in
nood, bel deRescue Rangers.
NU TIJDELIJK ___995

______J___ vJH

CD: MINKDEVILLE - Savoirfaire
De beste CDvan Mink Deville is na lange
tijd nu eindelijk weer volop leverbaar. Op
deze CD natuurlijk zijn grootste hit
"Spanish Stroll". O 095
NU VOOR ____/

CD: MANNENKOOR VANVAALS -Lim-
burg mijn heerlijkland
HetKoninklijk MannenkoorCecilia 1837
Vaals zingt bekende Limburgse volks-
liederen zoals "Wie sjoon os Limburg is",
"Limburg allein"," 't Krutske", "Daar is
mijn vaderland". Een perfecte kwaliteit en
een must voor in uw CD-collectie.
EXCLUSIEF LEVERBAAR BIJ
VOGELZANG OQ95

M uocELznnc
Daarkun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

BBC1

07.00 Awake on the wildside. jB
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Cm.
test hits. 17.00 Report. 17.15 AtH
movies. 17.30 News at night. 17M
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! V
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ra.B
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Refl
23.15 At the movies. 23.30 Nev«
night. 23.45 3 From 1. 00.00 Postß
dern. 01.00 Kristiane Backer. OS
Night videos.

CNN

09.00 heute.
09.03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

soapserie.
09.45 Medizin nach Noten IV 1.
10.00 heute.
10.03 Gesundheitsmagazin Praxis.
11.00 heute.
11.03 Diplomat in Sachen Liebe.

Amerikaanse speelfilm uit 1988 van
Richard Michaels.

12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit

heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
13.58 Programma-overzicht.
14.00 Tagesschau.
14.02 Hallo Spencer. Kinderserie.
14.30 Wie Hund und Katze. Australi-

sche jeugdserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Geschichten von anderswo.
Documentaire serie.

15.30 Frauengeschichten. Serie por-
tretten.

16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich - Termin in Berlin.

Gevarieerd middagmagazine.
16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden

Preis. Braziliaanse soapserie.
16.58 Programma-overzicht.
17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.45 Auf Achse. Serie.
19.45 WWF.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Gesucht wird ... die Pizza-

Connection. Reportage over de in-
vloed van de Italiaanse mafia in
Duitsland.

20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 (TT) Der 7. Sinn. Verkeerstips.
21.03 "" Showfritz. Amusementspro-

gramma met fragmenten uit Italiaan-
se tv-shows. Presentatie: Fritz Egner.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Schwarze Kanal oder Ar-

mes Deutschland. Portret van de
voormalige commentator van de
Oostduitse televisie, Karl-Eduard von
Schnitzler.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Zuschauen - Entspan-

nen " Nachdenken. Unterwegs nach
Santiago de Compostela.

00.55 heute

13.45 Sibillen - Erwachendes Land.
Documentaire. Het ijs smelt.

14.15 "" Musik-Zeit. Muzikale reis
door het geboorteland van Hans
Christian Andersen.

15.05 Die Schneekönigin. Animatie-
film naar een sprookje van Hans
Christian Andersen.

15.10 Ein zauberhaftes Biest. Jeugd-
serie. Vader Rainer, een bekend ad-
vocaat isvan mening dat er weer een
vrouw in huis moet komen. Dochter-
tje-Angie wil echter van een nieuwe
moeder-niets weten. Rainer is echter
reeds verliefd op Elfie, de muziekpe-
dagoge van Angie. Angie stelt voor
Elfie toch mee te nemen op vakantie
naar Marokko... zij alleen weet waar-
om.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Madita. Jeugdserie. Herhaling
van twee opeenvolgende afleverin-
gen.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.35 Pfiff. Sportprogramma.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal. Regionaal

magazine.
17.45 Forsthaus Falkenau. Serie.
18.20 Forsthaus Falkenau. Vervolg.
19.00 heute.
19.20 Die Pyramide. Quiz.
20.15 "" Die volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Muziekprogramma ge-
presenteerd door Carolin Reiber.

21.15 WISO. Sociaal-economisch ma-
gazine.

21.45 heute-joumal.
22.15 "" Live. Talkshow vanuit de Al-

te Oper in Frankfurt. Presentatie:
Elke Heidenreich en Rudolf Radke.

23.30 Rocker. Tv-spel van Klaus
Lemke. Met: Hans-Jürgen Modschid-
ler, Gerd Kruskopf, Michael-Thomas
Krannich e.a. Na de dood van zijn
broer raakt de 14-jarige rocker Mark
betrokken bij een bende, waarvan de
oudere Gerd ooit de leider was. De
twee sluiten vriendschap, naar toch
neemt Mark afstand van de bende.
Herh.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
natuurkunde.o9.oo Autun en fete.
09.15 Alternative Energiequellen.
09.30 Musik in ihrer Zeit. 10.00 Down
Under: Australia. 10.20 Chemische
Reaktionen - ein Geheimnis. 10.45
Non-Stop-Fernsehen. 16.00 Zwischen
Ostsee und Thüringer Wald. 16.15 Vor
100 Jahren gestorben: Walt Whitman,
portret. 16.30 Cursus Russisch. 17.00
Cursus natuurkunde. 17.30 Die Sen-
dung mit der Maus. 17.58 Der Traum-
stein, Engelse tekenfilmserie. 18.20
Barney, tekenfilmserie. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
journalaus Rheinland-Pfalz. 19.00Ser-
vice urn sieben. 19.15 Die Sendung mit
dem Stier, magazine. 20.00 Linden-
strasse, serie. 20.30Transparent, poli-
tiek magazine. 21.00 Journaal. 21.15
Spitzenkandidaten vor der Wahl, inter-
views. 22.45 A.I.D.A. 23.30 ■ Stille
und Schrei, Hongaarse speelfilm uit
1968 van Miklós Jancso. Hongarije
1919. Er worden brutale razzia's geor-
ganiseerd. 00.45 Nieuws. 00.50
Non-Stop- Fernsehen.

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd ochtendprogramma.

09.00 Vater Murphy. Amerikaanse
serie.

09.50 Reich und schön. Amerikaan-
se serie.

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby. Ame-
rikaanse serie.

11.05 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse
serie.

11.30 Tic tac toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Amerikaanse se-

rie.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.20 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.05 Dallas. Amerikaanse serie.
15.50 Chips. Amerikaanse serie.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Glück am Drücker. Spelpro-

gramma.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine vanuit

Berlijn..
18.45 RTL aktuell.
19.15 21, Jump street - Tatort Klas-

senzimmer. Amerikaanse misdaad-
serie.

20.15 Superfan.
21.25 Notruf. Serie.
22.20 Faustrecht - Terror in der

Highschool. Amerikaanse speelfilm
uit 1987 van Phil Joanou. Duitse TV-
première.

00.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan-
se serie.

00.55 Kampf gegen die Mafia. Ameri-
kaanse serie.

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie.

02.10 Mem Bruder... ein Lump.
Amerikaanse familiedrama uit 1962
van John Frankenheimer.

04.00 Gemini Man. Amerikaanse se-
rie.

04.45 After hours. Amerikaans maga-
zine.

05.15 Elf 99. Live-magazine vanuit
Berlijn. Herh.

07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Election call.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
The family Ness. 11.35 Gibberish.
12.00 Nieuws. 12.05 (TT) Beautywise.
12.30 People today. 13.20 Pebble
Mi11.13.55 Regionaal nieuws. 14.00
Nieuws en weerbericht. 14.30 (TT)
Neighbours. 14.50 Turnabout. 15.15
Paardenkoersen. 16.55 Meivin and
Maureen's Music-a-Grams. 17.10 Liz-
zie Dripping and the witch. 17.20 The
new adventures of Mighty Mouse.
17.35 (TT) Dizzy heights. 18.00 News-
round. 18.05 (TT) Blue Peter. 18.35
(TT) Neighbours. 19.00 (TT) Nieuws.
19.30Regionaal nieuws. 20.00 Tops of

10.45 CNN Newsroom. 13.30 Busi'
morning. 14.30 Business day. 1
Larry King. 17.00 World. day. 1
Crier and Co. 21.00World busine-
night. 22.00 The international '00.00 World business tonight. 0
Showbi? today. 01.00 The world to
02.00 Moneyline. 02.30 CroS
03.00 Prime news. 04.00 Larry H
06.00 Showbiz today.

Gut Aufgelegt. Tips und Tf~j
am Vormittag. 12.05 Musik j
carte (12.30 BRF Aktuell). _
Presseschau. 13.05 MusiM
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-A*

(Aktuelles vom Tage). 18.40-211

Jazz a la BRF.

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden. 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

Omroep Limburgjoenen. 12.04 Veronicas meester-
werken 11. 13.00 Nws. 13.04
Nederland muziekland klassiek.
14.00 Metronomium. 15.30 Zeggen
en schrijven. 16.00 De beweging:
16.00 Het portret: Alfred Schnittke.
18.00 Nws; 18.04 Muziekjournaal;
19.00 Concert. Pianomuz. 20.00
Nws. 20.02 Het podium: 20.02 De
wandelende tak; 21.00 Voorland.
Kronos Kwartet. 22.00 Downbeat.
23.00-24.00 Audio Art.

Radio 1
7.07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t.
b.v. land- en tuinbouw). 15.07 NOS
Aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws). 19.04 Goal. 20.04
Voor wie niet kijken wil. 23.07 Met
het oog op morgen. 0.02 VPRO's
nachtleven met om 0.02 Midnight
hour; 1.02 Viva musica exotica;
2.02 After hours; 3.02 Les heures
du mal; 4.02 De VPRO op herha-
ling; 5.02-7.00 Q, Q, le Q.

Louis Hayward, Joan Bennet en
Warren William.

(1939-USA). Meeslepende avontu-
renfilm van James Whale over
tweelingbroers. De een wordt ko-
ning van Frankrijk, de ander een
onbezorgde vrijbuiter. Met 0.a.:

20.00 Winchester '73 (1950-USA).
In deze prima western van Anthony
Mann zit James Stewart achter de
moordenaar van zijn vader aan.
Onderweg wint hij een repeteerge-
weer, een Winchester '73, die dan
door Stephen McNally - tevens de
moordenaar- gestolen wordt.

Duitsland 3 West

FILMS TV VIDEO
BBC 2
10.00 Freedom Radio (1941-GB).
Bescheiden oorlogsproduktie, ook
bekend onder de titel 'A Voice in
the Night'. Echtgenoot van nazi-
actrice verzorgd radio-uitzendingen
met propaganda voor de geallieer-
den. Met Diana Wynyard en Clive
Brook.

11.30 Meet me tonight (1953-GB).
Film van Anthony Pellisier, geba-
seerd op drie eenakters van Noel
Coward die samen een satire op
het leven in Engeland vormen. Met
Valerie Hobson, Stanley Holloway
en Nigel Patrick.

BBC 2

BRT1
15.40 Frenchman's Creek
(1944-USA). Kleurrijk escapisme
van Mitchell Leisen over Joan Fon-
taine, die door de zwierige Arturo
de Cordova het hof wordt gemaakt.
Goede bijrollen.

RTL Radio
4.00 Frühschicht Weckdienst 'Guten Morgen Deutschland. 'Radio-Shop. Muziek en actu^ten. 12.00 RTL Mittag. 14.00■Radio Café. 16.00Feierabend-
Abend in den Feierabend. ",
Radio Bar. Classic Hits. 21.00'
be ist. Das zartliche Mag«*
24.00-4.00Radio-Nacht. Die f*
lebt.

7.04 Goedemorgen Nederland.
753 Het levende woord. 8.04
NCRV's hier en nu. 8.20 Goede-
morgen Nederland. 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Ted's lunch-
pakket, met om 13.04-13.20 Hier
en nu. 14.04 NCRV's belspel.
15.04 Beste Beer. 16.04 Disco-
gram. 16.47 lets anders. 17.04
Ook goeienavond. 19.04 De hits
van... 20.04 Listen to the music.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 2

RTL Plus
22.20 Three O'Clock High
(1987-USA). Tienerfilm van Phil
Jaonou over een journalist voor
een schoolblaadje die een stuk
moet schrijven over een klasge-
noot. Deze daagt de schrijver uit 't
op de parkeerplaats uit te vechten.
Met: Casey Siemaszko en Arme
Ryan.

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over-
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-

ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

België/Radio 2

Radio 3
6 02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9 04 TROS gouden
uren. 12.0450 Pop of een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04 TROS Dance-
trax. 21.04 De CD show.
23.04-24.00 Sesjun.

BBC 2
18.00 The Man in the Iron Mask " Beate Bock. (Duitsland 2

- 15.10 uur).

02.10 All Fall Down (1962-USA).
Onwaarschijnlijk scenario van Wil-
liam Inge over een narcistische jon-
geman, gefilmd door John Fran-
kenheimer. ledereen houdt van
hem, zelfs tot de dood er op volgt.
Met Warren Beatty, Eva Marie
Saint en Karl Malden.

RTL Plus

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.) 9.05 Veronicas mees-
terwerken I. 10.29 Muziekvoor mil-

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Grenzen in de ge-
zondheidszorg. 10.00 Dilemma.
11.00 Gezondheid, een zorg. 12.00
Nws. 12.05 Aardewerk. 13.00 Nws.
13.10 Emmastraat 52. 14.00 Gas-
ten van de KRO. 15.00 Ezelsoor.
15.30 In den beginne. 16.00 NOS
Cultuur. 17.00 De ronde tafel van
Pam. 17.25 In gesprek met de bis-
schop. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Pop-Eye. 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.15 Rus-
sisch, taal en volk. 21.45 Pronto?
22.15 Computers in het primair on-
derwijs. 22.45-23.15 Het formatie-
budgetsysteem.

Radio 5

04.05 Radiowecker. 6.05 MCfl
melodie (nieuws om 7.00 en "j
uur). 8.55 Overpeinzing 905Jsikpavillon. 12.00 Nieuws en *j
12.05 Gut Aufgelegt, Zur S>
(13.00 nieuws). 14.00 NieJ
14.05 Stichwort Wirtschaft. AU1
Promenade. 15.00 Café-Korf
16.05 Heimatmelodie. 1700
Tag urn fünf. Aansluitend Mus"
press (18.00 en 19.00 ni*
19.30 Ohrenbar). 20.00 Ni«j
20.05 Zwischen Broadway urw
damm. 21.00 Musik zum tra-""
22.30-4.05 Nachtexpress.

WDR4

België/BRF

6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer (6.15 Wort in den Tag, 6.45
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.10

Nieuws op elk heel uur.
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België TV 1RTL4Nederland 3Nederland 2Nederland 1
the pops. 20.30 (TT) EastE .
21.00 (TT) Last of the summei»
21.30 (TT) Us girls. 22.00 (TT) f. ■
22.50(TT) Uitzending politiekepf
22.55 (TT) Porridge. 23.25 T_*
Wax 11. 23.55 Campaign questiof .
00.55 On the Hustings. 01.25 W»
richt. 01.30 Faces of Islam. "

BBC 2

België RTBF 1

België /Téle 21

televisie en radio donderdag

radio
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UW BIJDRAGE IS
VAN LEVENSBELANG

Kerngezond en dan opeens 60.000 maar ook het leven van de patiënt, in vergelijking
mannen en vrouwen worden jaarlijks getroffen met vroeger, waardevoller werd.
door een hartinfarct of een beroerte. Helaas moesten in 1991 een aantal belang-

Dank zij de nationale collecte en de girale rijke projecten, gericht op het terugdringen van
giften van de Nederlandse bevolking stelde de hart- en vaatziekten, enige tijd worden uitgesteld
Hartstichting de afgelopen jaren een groot aantal door een tekort aan financiële middelen.
landelijke onderzoekscentra in staat wetenschap- Met uw hulp kunnen we een dergelijke situatie in
pelijke projecten uit te voeren, waardoor niet alleen 1992 voorkomen.
de sterfte aan hart- en vaatziekten is gedaald Giro 300 - Bank 70.70.70.600.

HO nederlandse hartstichting
\[4 vrienden van de hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag.

Donderdag 2 april 1992 "31
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Ford weetwat ubeweegt.
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Aan vlees besteden webij JanLinders de grootst YarkCHS- Heerlijke \ /\£fl Gevulde C\S)^
mogelijke aandacht. Neem nou de magere varkens- p . - VarkenSOeSterS I I 1^" VarkenS-filet \M' *
fricandeau. Daar mag van onze slagerbeslist geen vet, l-Lll_^__Llll4.t__-__Ll_J. _ %Jf rm 0
vlies of deksel aan zitten. Zodat u alleen het mooiste aan het stuk of gesneden. -^ f
stukvande(achter,hamknjgt. Nuperkilo^ VarkeilS- *| OC VarkenS-filet fW

~ IM . , , Wienerscnnitzels '^ aan het stuk of *_#Gelukkig doen we niet voor niets zo ons best. d #^ _
Want volgens 89% van onze klanten is vlees van -*g QA 10° §ram « g£Sneden' s°°gram X# .
Jan Linders het allerlekkerste vlees. Al worden we er fl JA/U Verse "^_TR^ IDeze week ontvangtuaande MÊÊk
ook een beetje verlegen van... vandaar deze heerlijke I SteelKOteletteil I magazine boodschappen. mm BB

fl. m Gratis natuurlijk en boordevol L. .
malse aanbiedingen. 500 gram / w nieuws en wetenswaardigheden. afl-j? jp'
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Akties zijn geldigvan donderdag 2t/m zaterdag 4april 1992

ïan linders
7t Allerbeste voor ;nvriendelijkeprijs
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Albert Heijn introduceert
"De Haagsche Schnitzel:'
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We willen niet beledigend zijn, maar als we 't over een U kunt ze overigens leuk als snackjes serveren op zon
Haagsch bakkie hebben, dan weet u waarschijnlijk precies chique Haagsche plate.
wat we bedoelen. En voor liefhebbers van het echte grote werk hebben

En aangezien Haagsche bakkies niet alleen razend we natuurlijk ons hele repertoire'Kingsize'schnitzels in de
populair zijn in Haagsche kringen maar ook ver daar- aanbieding.
buiten, hadden we 't volgende bedacht: als we nu ook eens Dit was Den Haag vandaag, goeie-morgen.
Haagsche schnitzels gingen verkopen!

Maar danwel meteentwaalf in één bakje.Anders wordt i _rr_
't wel heel erg petieterig, vindt u ook niet? 0(1 Kipminischnitzel, per 100 gram <zKs®®4^_rl__)9

01 Kipzigeunerschnitzel, _■ w-r\ Tivall vegetarische " ~7~ ; " ; rr — ttt. 1
ïoogram m®® kSff 1.59 schnitzel, -OQ U kunt nu geld beleggen terwijl u boodschappen doet. Ch Augurken zoetzuur, - „ Uit onze bloemenafdelmg:

Zieeunerschnitzel 100gram *"" *** ±ó^ .TrTT.- Z ZTZZ h ~, yV ,
3/4POt **rI*o* Decoratief paasbakje,zigeunerscnniizei, _■ qj- Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt unu de mogelijk- _r_,___\__. . mo, nianti_c _T_-i0 n__ch__. . __'

lOOgram ___<,-2__- _L9t> held om als belegger deel te nemen in hetAH VasteKlanten Fonds, j^m l^Ln^nUU.n S^e^tea^ P . 10^
~ . . ._ Jri.' ÖQ In uw Albert Heijn winkel ligt een brochure voor u klaar waarin IM,liffflWßi> /?gf^|j||tennis/sportsokken,
yarkensschmtzel, iqc ouugram _#_# alles haarfijn wordt uitgelegd. AH Vaste Klanten Fonds. _\JM 23yra» diverse dessins, ,
100era m Sxax»® _2-?? ____7_J . rrvir — ' matpn ** _— ah servicelijn. Dei gratis Üb-O-JOb.iUUëd" _x_x_x_) ___.__.♦_» j _-___.___£'._:;-'' "._<. ' J-O.*. De artikelen in deze advertentiekunt vin alle AH

__Élfc__ . ZongerÜDte Spaanse ttk -J»Jj__s________ 39/4-., OT 4J/45 ®@© <_-■_/_/ winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine „VarkensSChnitzel .____ ______ft__ --.iloion _-K*-ff-V-^_-_r^lL cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kope"
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___^. ..........__ ........ d,...;........ __-_ in AH winkels waar één van die cijfers op de deurgepaneerd, ,-^IQ 1. S"flW doosje 250 gram 1.77 fi u_.pn r^_fSÏSSeBI_!t^_MK Inl o_>l QQ VOOrdehondiPedlgreePal, „ staat.Reclameprijzengeldent/mzaterdag4apriias'lOOgram ®@®® _2__r 1.7;) 6 halen, | gn, _—^'^gg^ fles 1 liter ® _2£5- 1.77 rundvlees of rundvlees/hart /IQQ 'Zolang de voorraad strekt, j y4 betalen: _ 3 blikken ó 400 gram @®® '$&r *l-77 _/_/Voorgebraden schnitzel, «■/*/> Johma huzarenslaatjes, -oc Uit de diepvries: Met gratis Pedigree snack* muw/j
lOOgram ____> ±&T 1.U7 Crl Perla Extra Mild koffie, doosje 6 stuks _6r_hr H.ÓO _fjj____f__f
Gevulde schnitzel met '^ -Mr 2.69 Zandvliet *■ Pizza Quattro Stagioni^- fin Kattebakvu.ling, \IMF*kruidenkaassaus, _. „ § gekookte Ge.derse worst,

doos4sogram gemaa^an oudpapie^ 4gg
lOOgram ®@©® 2S& I.ÖV - Etchart verpakt 500 gram JL& 0.49 ~~ W /i :ij_M_--W
Gevulde schnitzel met 11 Cafayate Blanco _y, Hllietr,tolir .i7M >J"^ Ch Zaanlander M Handsoap met pompje f
champignonsaus ~ ,-._-_ IA of Etchart Cabernet Cn Huistraiteur pizza f P mild4B+kaas, en navulling, _________■_____&
lOOßram <smm> ___r1.99 , Jra Sauvignon, met groente/truit, EQQ V---- _ vers van t mes ®®® normaal of extra mild, _> QQ __TT__fl_rfl

'n droge witte of rode wijn, 495 gram «x» _6r95-3.77 of vacuüm verpakt ®@@®® 11 Qn 2 flacons a 250 ml ®@®@ -_< 0.77 fl^Voorgebraden cordonbleu, - on fles 0.75 liter cqc kil° ____»" 11.7Ü M
lOOgram <____>» 1.07 _____i_J_|. ®@® Nü 0.70 Uit de bedieningsafdeling: _k,i__._ _k__*,i__« i__ aimt_.»-__i , 3 halen, 2 betalen: I3 halen, 2betalen:OlAlbiTötaal-of steradentreinigingstabletten, " JJ^Ju^o!!Cordonbleu gepaneerd, 1 -_rQ Tijgerbrood wit, OIQ Stegeman cervelaat extra, _, -yQ Albi Matic compact, «1-7QO 3 buisjes, __ TO
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