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Blunders bij onderhandeling met Rodamco

'Directeur Goslings
misleidde top ABP'

pERLEN - Hoofddirecteur Jan-sen. Goslings van het ABP heeftWens en wetens directie en be-
[dU[ van het ABP om de tuin ge-
.a«neinde de samenwerking met
Rotterdamse vastgoedfonds Ro-

te redden.
iX schrijft het weekblad ElsevierGe jongste uitgave. Het blad gaat
ivoerig in op de blunders die het" zou hebben gemaakt bij de
'Verhandelingen met Rodamco.

ls ook het Limburgs DagbladJi weken geleden meldde, wordt
/Ueuw beweerd dat het pensioen-
-sr?s? s veel te veel betaalde voor een"nig-procentsbelang in Rodamco.
ien hij erachter kwam dat de deal■«uur was, zou Goslings met 'leu-
rln!.. intimidatie en machtsmis-

de samenwerking met Ro-»mco erdoor hebben gedrukt.
°P-president-directeur drs M.Riders, volgens Elsevier 'ietwat
«i maar goudeerlijk' reageerdeeren korzelig op de beschuldi-, *>tn' „Het 'verhaal bevat een
°. aantal onjuistheden en geeft■ mterpretatie van feiten, gege-

ïnrfn omstandigheden die bezij-
it u waai"heid is. De suggestie"het ABP financiële blunders

nebben gemaakt, moet naar het
"er fabelen worden verwezen."

enh^e sPecifieke aantijgingen te-
e n°ofddirecteur Goslings is Snij-s °Pvallend kort in zijn commen-

taar. Hij noemt de manier waarop
Goslings is geattaqueerd 'bijzonder
laakbaar.

Zie verder pagina 1 7

" ABP-topman zou
hebben gesjoemeld
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Eisenpakketten
De bonden zijn gisteren niet inge-
gaan op een uitnodiging van NS om
op basis van beide eisenpakketten
opnieuw te gaan praten. De betrok-
ken partijen waren vorige week uit
elkaar gegaan nadat NS een kaal
eindbod had gedaan, toen bleek dat
de bonden niet bereid waren te pra-
ten over het flexibiliseren van het
dienstrooster van de dienst tech-
nisch onderhoud. Ook de loonpara-
graaf (3,75%) was voor de bonden
onvoldoende.

De bonden herhaalden gisteren de-
ze voorwaarde als eerste eis om
weer te gaan praten. Toen dat voor
NS onaanvaardbaar bleek, zagen de
onderhandelaars van de bonden
gistermiddag geenreden aan de on-
derhandelingstafel te verschijnen.

Zowel onderhandelaar J. Kruse van
de FSV als zijn collega W. Korteweg
van de Vervoersbond FNV hebben
sterk de indruk dat NS de bonden
alleen om puur juridischeredenen
heeft uitgenodigd om het overleg te
hervatten. „Ze wilden zich alleen
maar tegenover de rechter indek-
ken. Daar lijkt het wel verdacht veel
op", aldus Korteweg.

Spookrijder met
3,16 promille

HEERLEN - De Heerlense poli-
tie heeft gisterochtend om kwart
over vier een 58-jarige spookrij-
der van de autoweg gehaald. De
Maastrichtenaar had een alcohol-
promillage van 3,16. „Dat mag
als zeer hoog omschreven wor-
den", aldus de Heerlense politie.
De man reed in zijn Datsun aan
de verkeerde kant op de A79 van
Maastricht naar Heerlen. Een po-
litiepatrouille die met zwaai- en
knipperlichten op de weg stond,
werd door de man niet opge-
merkt. De politie heeft de spook-
rijder uiteindelijk klemgereden.
De bestuurder kreeg een rijver-
bod van 19 uur opgelegd en
moest zijn rijbewijs inlveren.

Voor zware opgave

Zwaargewicht moet socialisten uit dal halen

Bérégovoy nieuwe
premier Frankrijk

PARUS - De 66-jarige socialist
Pierre Bérégovoy is gisteren
door president Francois Mitter-
rand tot minister-president be-
noemd nadat premier Edith
Cresson het ontslag van haar re-
gering had ingediend. De positie
van de uiterst impopulaire Edith
Cresson was na twee vernede-
rende verkiezingsnederlagen
van de Franse socialisten on-
houdbaar geworden.

De regering van de nieuwe pre-
mier, tot gisteren minister van
Financiën en Economische Za-
ken, zal naar verwachting van-

daag al worden geïnstalleerd.
Bérégovoy heeft het aantal mi-
nisters, nu 29, fors terugge-
bracht. De nieuwe premier heeft
gisteren gezegd dat hij streeft
naar een beperkt, maar slagvaar-
dig regeringsteam.

Het aftreden van Edith Cresson
werd al*enkele dagen verwacht.
Dat ze wordt opgevolgd door
Pierre Bérégovoy is al evenmin
een verrassing. De nieuwe Fran-
se premier staat voor een zware
opgave. Hij moet de socialisten
uit het diepe dal zien te trekken
waarin ze na de twee verplette-

rende verkiezingsnederlagen te-
recht zyn gekomen.

" Pierre Bérégovy wordt door journalisten belaagd nadat hij door president Mitterrdnd
tot nieuwe premier is benoemd. Foto: REUTER

Elan
Met de benoeming van Pierre
Bérégovoy heeft president Mit-
terrand voor de tweede keer bin-
nen een jaareen nieuwe premier
aangesteld. Vorig jaarverving hij
Michel Rocard door Edith Cres-
son met het doel de wat ingesla-
pen regering nieuw elan te ge-
ven.
Edith Cresson wist zich in korte
tijd ongekend impopulair te ma-
ken zonder een duidelijke, nieu-
we politieke richting in te slaan.
Cresson is precies 223 dagen pre-
mier geweest. Dat is korter dan
enige andere premier sinds 1958,
toen de Vijfde Republiek werd
ingevoerd.

Zie verder pagina 4

" Nieuw elan Cresson
was snel uitgewerkt

Onderhandelingen over cao afgebroken Personeel bereid tot acties

Staking NS onvermijdelijk
Van onze redactie economie

UTRECHT - Het merendeel
van de werknemers , bij 'de
Nederlandse Spoorwegen is
bereid het werk voor langere
tijd neer te leggen om een
goede cao af te dwingen bij
het spoorbedrijf. Dat bleek
gisteravond tijdens.druk be-
zochte ledenraadplegingen
in ondermeer Utrecht en
Amsterdam.
De bonden willen het complete
treinverkeer aanstaande maandag
en dinsdag voor 48 uur stilleggen,
vanaf het begin van de dienst om
half vier. Als de NS-directie dan
nog niet bereid is te praten, worden
de acties verlengd.
De belangenvereniging voor reizi-
gers in het openbaar vervoer Rover
wil via een kort geding de stakingen
voorkomen. De belangenorganisa-
tie vindt dat de bonden het te snel
op een arbeidsconflict hebben laten
aankomen.
Voorzitter J. Kruse van de spoor-
wegvakbond FSV is niet bang voor
een kort geding. „We hebben aan
alle voorwaarden voldaan die nodig
zijn om te mogen staken. We heb-
ben NS door ons ultimatum de tijd
gegeven actie te ondernemen. Bo-
vendien informeren we het publiek
dit weekeinde via de media over de
stakingen. Een rechter zal onze ac-
tie niet verbieden."
Ook de NS overweegt naar de rech-
ter stappen, maar niet eerder dan
het moment waarop de stakingen
een feit zijn. Hoofddirecteur A. Mes-
sing van personeel en organisatie
gelooft namelijk niet dat het zover
zal komen. „De treinen zullen
maandag gewoon rijden", verklaar-
de hij gisteren. Hij vond het treurig
dat de bonden in deze cao-onder-
handelingen „de NS blijkbaar niet
toestaan eigenvoorstellen te doen".

Bernard Tapie
nu minister

PARIJS - Berhard Tapie, de
eigenaar van Adidas en voet-
balclub Olympique Marseille,
is benoemd tot minister. Ta-
pie krijgt bovendien een zwa-
re portefeuille: 'ministre de la
ville' (minister voor stedelijke
problemen) en krjjgt als zoda-
nig de problematiek van de
verpauperende Franse voor-
steden op zijn bord.
De nieuwe Franse regering
telt naast Bernard Tapie vijf
nieuwe gezichten.

Na bestorming van ambassades in Tripoli

Veiligheidsraad
veroordeelt Libië

NEW VORK/TRIPOLI - De Veilig-
heidsraad heeft gisteravond de aan-
vallen op ambassades in de Libi-
sche hoofdstad Tripoli scherp
veroordeeld. In een boze verklaring
wordt van Libië geëist dat er on-

middellijk een einde komt aan de
'ontoelaatbare' aanvallen op buiten-
landse ambassades. De aangerichte
schade moet worden vergoed.

De vijftien leden van de raad kwa-
men in spoedzitting bijeen nadat
Libische demonstranten de ambas-
sade van Venezuela in Tripoli gis-
termiddag in brand 'hadden gesto-
ken. Bij de diplomatieke vestigin-
gen van Rusland en Oostenrijk
werden de ruiten ingegooid.

De betogingen in Tripoli waren een
protest tegen de VN-sancties waar-
toe de Veiligheidsraad dinsdag be-
sloot. Tot de sancties is besloten
omdat Libië de verdachten van
bomaanslagen op twee vliegtuigen
niet uitlevert.
Alleen ambassades van landen die
betrokken zijn bij het besluit van de
Veiligheidsraad werden gisteren
aangevallen.
Bij de bestorming van de Venezo-
laanse ambassade werd het inte-
rieur door ongeveer 200 betogers
kort en klein geslagen. Later werd
in het gebouw brandgesticht. De
betogers slaagden er niet in de Rus-
sische ambassade binnen te komen.
Wel werden auto's vernield en rui-
ten ingeslagen. Demonstraties by
de ambassades van Frankrijk, Hon-
garije, België en Italië,welke laatste
twee landen respectievelijk de
Amerikaanse en de Britse belangen
in Libië behartigen, hadden een ta-
melijk rustig verloop. Ook bij de
Oostenrijkse ambassade gingen en-
kele ruiten aan diggelen.
De demonstranten eisten dat Libië
alle banden verbreekt met de lan-
den die vóór de sancties stemden.

Stenen
Westerse diplomaten zijn van me-
ning dat de demonstranten op last
van de Libische regering de straat
op gingen. Spontane betogingen
zijn onmogelijk in het land dat ge-
leid wordt door kolonel Gaddafi.
Een Europese ambassadeur zag dat
nog voor de betogingen de politie
de straten in de buurt van de am-
bassades afsloot, zodat het verkeer
de demonstranten niet zou hinde-
ren.

Asielzoekers
niet opgesloten
in opvangcentra
DEN HAAG - Afgewezen asielzoe-
kers zullen niet gedwongen worden
om binnen de poorten van een op-
vangcentrum te blijven. Het CDA
heeft gisteren deze harde eis laten
vallen.
Het CDA gaat nu akkoord met een
compromisvoorstel van staatssecre-
taris Kosto van Justitie en welzijns-
minister d'Anconaom een veel klei-
nere drempel op te werpen tegen
afgewezen asielzoekers die de ille-
galiteit in willen vluchten.
Tot gisteren stond het CDA op het
standpunt dat afgewezen asielzoe-
kers binnen de poorten moeten blij-
ven. De PvdA keerde zich steeds fel
tegen deze verkapte vorm van op-
sluiting van asielzoekers.
De ommezwaai van het CDA bete-
kent dat er nu een flinke Kamer-
meerderheid voor het compromis-
voorstel van het kabinet is. Ook de
PvdA stemt ermee in. Het akkoord
behelst een tweemaal daagse mel-
dingsplicht voor asielzoekers, de
aanstelling van een portier zonder
justitiële bevoegdheden en uitbrei-
ding van de vreemdelingenpolitie
met drie man in de betrokken ge-
meenten.
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SCHAESBERG
jAutokino: Dead again, vr t/m zo
j21 uur. Shattered, vr za 23.15Iuur-

KERKRADE
\ Wijngrachttheater

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, vr t/m zo 18.30
en 21.15 uur, ma t/m do 21 uur,
za zo wo ook 14.30 uur. De John-
sons, vr t/m zo 18.30en 21.15 uur,
ma t/m do 21 uur. Babar, za zo
wo 14.30 uur. Bugsy, vr t/m zo
j 18.15 en 21.15 uur, ma t/m do 21
uur, za zo wo ook 14.30uur. JFK,; dag. 20 uur, za zo wo ook 14 uur.
Ciné-K: Frankie & Johnny, dag.
21 uur. Cinema-Palace: The last
boyscout, dag. 19en 21.30 uur, za
zo wo ook 14 uur, za zo ook 16.30
uur. The prince öf tides, dag.
18.15 en 21.15 uur. Dead again,
dag. 19 en 21.30 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, za
zo 13.45 en 16.15 uur, wo 14 uur.

fFievel in het Wilde Westen, za zof 14 en 16 uur, wo 14 uur. Lumiè-
re: Paris is burning, dag. beh.
ima 20 uur. La Stazione, dag.
j20.30 uur. Merci la vie, dag. beh.[ ma 22uur. Zin in beeld, ma 19.30
iuur. Family Viewing, ma 19.45
iuur. Halfaouine, vr za 23 uur.

" Scène uit 'Freddy's
Dead'.

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

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur.
Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba-
bar het olifantje, za zo wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: Oh boy, wo
20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: The last j
boyscout, vr t/m zo 20.30 uur, zo \
ook 15 uur. De Johnsons, vr t/m j
di en do 20.30 uur. Junglebook, ,
zo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Father of the Bride, dag. |
20.30 uur, zo ook om 14.30 en J16.30 uur. De Notekraker, zo wo j
14.30 uur. Royaline: De John- |
sons, vr t/m zo 21.30 uur, ma t/m |
do 20.30 uur. Filmhuis Roer-, j
mond: Oh boy, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Oh boy, za 20 uur, di s
20.30 uur. I

Wachten
Ruw geschat omvat de crew twintig
a dertig personen. In Houthem
neemt de karavaan een flinke par-
keerplaats in beslag. Wat opvalt is
dat de voornaamste bezigheid
wachten is. Wachten totdat een paar
meter rails zijn bijgelegd, licht is
opgesteld, autosporen zjjn verwij-
derd, een vliegtuig is overgevlogen,
enzovoorts. Tijdens één van die

pauzes heeft Digna Sinke even tijd
om te praten.

'Belle van Zuylen' is Sinkes derde
lange speelfilm na 'De Stille
Oceaan' (met José Ruyter, Josse de
Pauw en AndreaDomburg) uit 1983
en 'Over de bergen' die net klaar is
en nog in première moet gaan, maar
al op het filmfestival van Berlijn
werd vertoond.

Belle van Zuylen is. vooral bekend
als schrijfster van honderden brie-
ven, naast een aantal romans en
toneelstukken die door hun taal en
onderwerpen nu niet meer zo inte-
ressant zijn, maar die voor deze tijd
nog heel goed te lezenzijn en in ver-
taling (Belle schreef in het Frans)
werden uitgegeven bij Van Oor-
schot. Sinke over Belle van Zuylen:

„Ik heb grote bewondering voor
haar. Het was een vrouw die zeer ei-
genzinnig haar weg gevonden heeft
in een spannende tijd. Ze leefdevan
1740 tot ongeveer 1804, was ge-
trouwd met een verarmde Zwitser-
se edelman en heeft van vrij nabij
de Franse Revolutie meegemaakt.

Voor een vrouw van keurige af-
komst - ze was van adel — had ze
aan de ene kant natuurlijk veel vrij-
heden, maar aan de andere kant
waren haar mogelijkheden toch
zeer beperkt. De enige manier voor
een vrouw om haar eigen weg te
gaan was een huwelijk met een zeer
tolerante man."

Kostuums
Over de film: „Het is wel een heel

spektakel, omdat in Nederland toch
weinig kostuumfilms gemaakt wor-
den. Ik moet het nog eens nakijken,
maar ik geloof dat dit de eerste Ne-
derlandsefilm is die zich in de acht-
tiende eeuw afspeelt. We hebben
250 kostuums uit Londen laten
overkomen. Die zijn hier niet te
krijgen. Alleen toneelkostuums; die
zien er op het toneel wel heel impo-
sant uit, maar voor film moet het
toch meer naar de werkelijkheid
zijn."

Komende zomer en half oktober
komt de ploeg van Digna Sinke te-
rug naar Limburg om onder meer
nog koetsscènes op te nemen in het
Gerendal. Volgend jaar rond deze
tijd kunnen we in de bioscoop zien
of Limburg écht zoveel op Zwitser-
land lijkt.

'Silence of the Lambs' terug in Heerlen

H5-directeur voorzag
Oscars voor thriller

DOOR HANS TOONEN

ImagoMet een Oscar voor 'Silence of the
Lambs' zit het wel snor, dacht Henk
Winkes, bioscoop-directeur van H5
in Heerlen en Cinema-Palace in
Maastricht, vorige week. En polste
de distributeur of hij alvast een ko-
pie van deze bloedstollende psycho-
thriller kon reserveren. Want onder-
nemen is ook en vooral vooruitzien.

Daags nadat 'Silence' zelfs vijf Os-
cars binnensleepte, wreef Henk
Winkes zich in de handen. Vanaf
maandag tot en met donderdag gaat
de bekroonde thriller op herhaling
in H5in Heerlen. „En als het goed
loopt, draai ik hem nog een langer
langer," belooft Winkes. „Ik kon 'Si-
lence' vrij eenvoudig claimen, om-
dat de film in Nederland helemaal
was uitgedraaid. Hoewel velen de
film al gezien hebben, reken ik op
behoorlijk wat 'inhalers'. Vergeet

verder niet dat 'Silence' nog niet op
video te koop of te huur is."

Terugblikkend op de Oscar-uitrei-
king afgelopen maandag in Los
Angeles zegt Winkes niet verrast te
zijn over de uitslag. „De Oscar-jury
bestaat uit, zeg maar oudjes van da-
gen uit Hollywood. En die moeten
niks weten van omstreden films
zoals 'JFK' van Stone, hoe vakkun-
dig die ook in elkaar steekt. Van de
genomineerden voor 'beste acteur'
maakte Nick Nolte veel kans, om-
dat hij Barbra Streisand volkomen
overhoop speelt in 'The Prince of
Tides'. Maar Nolte heeft zijn harde
filmimago tegen. Afgezien van het
feit dat ik Nolte van harte een Oscar
gun, kan hij toch niet op tegen Ant-
hony Hopkins. Van deze kanjer valt
niet te winnen."

Voor wie het nog niet weet: 'Silence

of the Lambs' verhaalt over een
FBI-agente (Jodie Foster) die met
behulp van de uiterst intelligente
seriemoordenaar dr Lecter, bijge-
naamd Hannibal 'de kannibaal',
jacht maakt op 'Buffalo Bill', een
seriemoordenaar diehet vel van zijn
vrouwelijke slachtoffers stroopt.
Door travestieten in Amerika is kort
en zonder succes geprotesteerd te-

gen de travestiete ondertoon in deze
thriller.

Even terug naar Henk Winkes. Hoe-
wel hij de zege voor 'Silence' voor-
spelde, loopt hij niet weg van dit
soort films. „Ik hou niet zo van die
angstaanjagende scènes, waarin de
moordenaar met een nachtkijker
zijn hulpeloze prooien beloert."

" Voor zijn rol als dr Lecter alias Hannibal, 'de kannibaal' in
'Silence of theLambs' kreeg Anthony Hopkins verdiend een Os-
car.
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f Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en
I 21 uur, za zo ook 15.30 uur. Ba-
I bar, het olifantje, za zo wo 14f uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur, zaï zo ook 14.30 uur. Maxim: Decei-§ ved, dag. 18.45 en 21 uur, za zo
| ook 15 uur. H5: The last boys-
j cout. dag. 14.30 19 en 21.30 uur,I za zo ook 16.45 uur. Freddy's

dead, dag. 14.15 19.15 en 21.15
uur, za zo ook 16.15 uur. Bugsy,
dag. 14 18.30en 21 uur. The prin-
ce of tides, dag. 18.30 en 21 uur,
vr ma di do ook 14 uur. The Ad-
dams Family, za zo 14 en 16 uur,
wo 14 uur. Don't teil Mom the
babysitter 's dead, dag. 18.30 en
21 uur, vr ma di do ook 14 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14 en 16 uur, wo 14 uur. Silence
of the Lambs, ma t/m do 21 uur,

i vr. ma. di. do ook om 14 uur.
I Filmhuis de Spiegel: La petite
I voleuse, vr zo 21 uur.

Regisseur Digna Sinke verfilmt 'Belle van Zuylen'

Limburg als decor
voor Zwitserland

DOOR GEMAAA WILDENBERG
Opgewonden staat hij te springen,
een knulletje van een jaar of acht,
zich helemaal inlevend in zijn rol
van boerenschoffie. Hij en vijf col-
lega-figurantjes van rond de tien,
rennen voor de zoveelste keer ach-
ter de auto-met-camera aan, jou-
wend dat Henriëtte een hoer is. De
hoeve Sint Gerlach in Houthem
dient als hun Zwitserse geboorte-
dorp in een speelfilm van regisseur
Digna Sinke.

Eind maart hield een karavaan van
bussen en auto's halt op diverse
plaatsen in Limburg, decor voor
een film over Belle van Zuylen (ge-
speeld door Wil van Kralingen), een
achttiende-eeuwse Nederlandse
schrijfster, die na haar huwelijk met
een Zwitserse edelman in Zwitser-
land en Parijs woonde. Het Zuid-
limburgse heuvelland dient als Bel-
les Zwitserse woonomgeving.

Op de set bij de hoeve Sint Gerlach
in Houthem zegt Digna Sinke: „De
film wordt helemaal in Nederland
opgenomen, hoewel hij in Zwitser-
land en Parijs speelt. Limburg is
natuurlijk een ideale lokatie, omdat
het hier zo on-Hollands is; het heeft
buitenlandse allure." Alle buiten-
scènes zijn gedraaid op plaatsen als
de kastelen Amstenrade, Meersen-
hoven bij Bunde, Strijthagen in
Schaesberg en Neubourg in Gul-
pen, in Eckelrade en het Gerendal.
De binnenscènes worden gedraaid
in kasteel Oud-Amelisweerd bij
Utrecht. Digna Sinke: „Het is moei-
lijk om ramen en deuren zo perfect
te krijgen in een studio. Een derge-
lijke lokatie heeft toch het voordeel
dat het er niet uitziet als bordkar-
ton."

" Belle van Zuylen
(Wil van Kralingen)
wordt uitgescholden door
'Zwitserse'kinderen.
Lokatie: de hoeve in
Sint Gerlach.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Forel met sinaasappel
in aluminiumfolie

DOOR HUUB MEIJER

Vis, groenten en fruit. Dé ideale
combinatie om weer fit het voor-
jaar in te gaan.
Benodigdhedenvoor 4 personen: 2
sinaasappels, 200 g panklare prei, 4
schoongemaakte forellen, zout,
versgemalen zwarte peper, 100 g
kruidenboter, 4 takjes tijm.

Schil de sinaasappels dik en snüd
de partjes tussen de vliesjes uit.
Spreid vier stukken aluminiumfo-
lie uit. Leg op elk stuk aluminium-
folie een bedje van prei. Spoel de
forellen af en dep ze droog met
keukenpapier. Bestrooi de binnen-
kanten met zout en peper. Leg de
sinaasappelpartjes in de buikholte
van de forellen en verdeel de krui-
denboter er in klontjes over.

Leg elke forel op het bedje van
prei. Vouw de aluminiumfolie
dicht tot een pakketje. Leg de pak-
ketjes in een voorverwarmde oven
van 200°C. - stand 4 - en laat de fo-
rellen in ca. 20 minuten gaar wor-
den.
Serveer hierbij als garnituur kriel-1
aardappeltjesen veldsla.

video vers

DOOR RON BROWN EN
HANS TOONEN

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

'Night of the Living Dead' is een
kritiekloze griezelfilm voor de lief-
hebbers van de sappige varianten
op dit genre. Het is geen kost voor
de verfijnde smaak, wantvan begin
tot einde is er sprake van lijken, af-
gerukte ledematen, verminkingen,
bloed, verbranding, schieten, kanni-
balisme en ingeslagen schedels.

Als deze film zich ergens door on-
derscheidt, is het wel de ongecom-
pliceerde wijze waarop het verhaal
wordt ingezet. Er wordt een mini-
male uitleg gegeven (en dat pas hal-
verwege de film) omtrent de achter-
grond van wat er allemaal gebeurt;
het is meteen pats, boem, raak. En
als je 'horror' wilt zien, is het mis-
schien ook wel beter zo.

Het thema 'zombies' (doden die op
onverklaarbare wijze weer tot leven
komen en naar mensenvlees honge-
ren) is uiteraard niet nieuw, en de
film zelf is in het verleden ook al
eens eerder uitgebracht.

Deze jongste versie bevat echter
één nieuw en aanbevelenswaardig
element: hoofdrolspeelster Patricia
Tallman. Deze kortgekapte, roodha-
rige en onbekende actrice is niet
alleen een zeer aantrekkelijke ver-
schijning, maar weet de door het
script opgelegde ontwikkeling van
een wat angstig neurootje tot een
Rambo-achtig typetje dat met on-
verholen genoegen zombies neer-
knalt, nog geloofwaardig te maken
ook. (New Sreen Entertainment)

'Quick Change' is een komedie die
je met borrelnootjes binnen hand-
bereik smakelijk oppeuzelt. Als
clown verkleed berooft Bill Murray
een bank in hartje Manhattan. Zijn
twee maatjes Geena Davis (bijna

een Oscar met 'Thelma & LoUt
en Randy Quaid spelen voor K£
ten die hysterisch worden üi'
de overval.
Zo kunnen zij moeiteloos tijden^.
onderhandelingen met de Jv
Yorkse politie-chef (Jason Robaj,
als gekwelde gijzelaars geruild \
den. Ook Bill Murray weet 'oj
schminckt' door het politiecol^
te breken.
Op weg met een miljoen dollar ij;
JFK Airport loopt echter alle8

het honderd.
Moraal: je komt makkelijker uit)
beroofde bank dan uit Manhaf
(Warner)

" Geena Davis, te zien
'Quick Change'.

" Een zombie uit 'Night oj
Living Dead'.

Hollywood trekt
buikriem van
topsterren aan

Von onze flimredoctie
Ook Hollywood trekt de
buikriem aan. En dat merken
vooral de dikbetaalde superster-
ren.
Nu de filmstudios financieel
flink achteruit boeren, komt er
steeds meer kritiek op de vaak
waanzinnig hoge gages van de
supersterren met als absolute
topper Arnold Schwarzenegger
die niet onder de 30 miljoen dol-
lar zijn spieren spant.
De eerste die inlevert is Michael
Douglas. Kreeg hy' voor zijn
hoofdrol in 'Basic Instinct' van
regisseur Paul Verhoeven en ca-
meraman Jan de Bont, nog 14
miljoen dollar. Voor zijn hoofd-
rol in 'Falling Down', een nieuwe
film van Joel Schumacher, beurt
hij 'slechts' zes miljoen dollar.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. knaagdier; 6. wijnsoort; 9.
telwoord; 10. enzovoorts (afk.); 11. klos;
13. vrouwelijk dier; 15. pausenaam; 16.
bijbels figuur; 17. telwoord; 18. platte
steenvrucht; 20. gereedschap om spijkers
uit te trekken; 22. schending, verbreking;
24. gevoel van bewondering; 26. zwemin-
richting; 30. vuiligheid, vieze massa; 33.
streektaal; 36. rijk aan ondervinding, be-
dreven; 40. uitgeput, krachteloos; 41.
voorzetsel; 42. vr. munt; 43. drietal; 44.
soort; 45. priester (bijb.); 46. bep. per-
soon; 47. doopmoeder; 48. taille.

Verticaal: 1. genoeg, voldoende; 2. brL,
lange sjaal; 3. opeenvolging van mu^Ktonen; 4. verschillend in mate of gr°js
5. mengsel; 6. schaapherder; 7. heC
voedsel; 8. nauwe straat; 12. telwoord^een weinig; 19. echtgenoot; 21. ontg
ning; 23. vertragingstoestel; 25. kenWj
straf; 27. grasland; 28. klaploper; 29-K
ve, begiftiging; 30. oplichterij; 31. v?j
uit Azië/Afrika; 32. strafwerktuig; 33. je
tekening; 34. vierkante doekvan r.k. Pl^ter; 35. lang, dun en smal stuk hout;
oppervlaktemaat; 38. opbrengst;
kwast, knoest.(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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RODfl JC
organiseert:

nUUA Jeugd Clinics
van 8 t/m 10 mei en
van 15 t/m 17 mei

EN

RODA
i cJeugdtrainer/leider

van 22 t/m 24 mei

Aan de I loda-\J eugd-\___# linies kan worden
peelgenomen door jongensen meisjes in de
peeftijd van 8 t/m 15 jaar,voor deelname aan de
Jeugdtrainer/leiderclinics is men niet aan leeftijd
Qebonden.

ALL-IN PRIJS VOOR DEZE UNIEKE CLINICS

’ 250,- p.p.
b

®
Aan de RODA JeugdClinicskunnen
Maximaal 100 jongens en meisjes deelnemen.Aan de hand van het aantal inschrijvingen zalRoda JC alles in het werk stellen om deelname
hogelijk te maken.

eelname aan de jeugd-trainer/leider-clinicsis
hogelijk voor maximaal 50 personen.

_______T _l ___^^___^^__^^_____^^__r^^__l



w
Roda JC biedt Limburgse voetbalsterren in spé een
unieke gelegenheid om deel te nemen aan
jeugd-voetbalclinics, waar provinciale mini-voetballers
in één weekend met allerlei technieken en de
broodnodige basiskennis van volkssport nummer één,
worden gekonfronteerd.
Het Roda-stadion staat met alle faciliteiten enkele
weekenden volledig ter beschikking en het jong talent
blijft gedurende de clinics dag èn nacht in het stadion.

Onder leiding van Michel Mommertz (meerjarige leerli
van Wiel Coerver) en andere trainers wordt een 4-tal
technieken behandeld.
Op de trainingsdagen komen de volgende onderdelen
aan de orde: »

★ basistechnieken/balgevoel
★ traptechniek/combinatievormen
★ passeertechnieken/ 1-tegen-1-duel
★ afwerken op het doel

Ook worden technieken in theoretische vorm behande
en op de laatste dag in wedstrijdvorm (toernooi) in
praktijk gebracht.
De verrichtingen worden op video vastgelegd en ter
afsluiting - in de luxe business-club van Roda JC - sam<
met de ouders bekeken.

INFO
*★ Deelname is mogelijk middels het insturen van
onderstaande bon - vóór 15 april aanstaande - en
storting van het verschuldigde bedrag ad ’ 250,- p.p.

★* In deze prijs is begrepen:
- inschrijfgeld
- overnachtingen
- alle maaltijden
- voetbalshirt*, broek* en sokken*
- voetbal*

* geldt niet voor jeugdtrainer-clinics

Deelnemers dienen mee te nemen:
- slaapzak // toiletartikelen // slippers // voetbalschoenen
//trainingspaken vrije tijdskleding.

Het weekend start op vrijdag om 17.00 uuren eindigt o|
zondag om 17.00 uur. Het is mogelijk om tegen een
vergoeding van ’ 25,- opgehaald en thuisgebracht te
worden.

INSCHRIJFFORMULIER
RODA JC CLINICS

Naam jongen/meisje*

Voornaam Tel.nummer

Adres

Postkode Woonplaats

Geboortedatum Shirtmaat ES/S/M/L/EL*

Naam voetbalvereniging

schrijft in voor: RODA JC JeugdClinics
: op 8-9-10 mei

Dop 15-16-17 mei

RODA JC JeugdtrainerClinics
D op 22-23-24mei

* s.v.p. doorhalen wat nietvan toepassing is.

Het inschrijfgeld ad ’ 250,- zal vóór 1 mei 1992 worden
voldaan door storting op rekeningnummer 672982242
van de NMB-bank te Kerkrade onder vermelding van
'Clinics'.

Deze bon voor 15 april 1992 sturen aan:
Roda JC JeugdClinics
Postbus 1156
6460 BD Kerkrade

Direkt na sluiting van de inschrijftermijn krijgt u via
Roda JC een bevestiging.



Brinkman geeft voorrang aan scheppen van banen

'Koppeling niet heilig'
Van onze parlementaire redactie

pEN HAAG - Het kabinet moet het beleid rich-
ten op een gezonde banengroei. Dat betekent waar nodig
Werk boven inkomen', ook als dat ten koste gaat van de
koppeling tussen lonen en uitkeringen.
E>A-fractieleider Brinkman heeft
1 gisteren gezegd op een Divosa-

R
ngres over de socialezekerheid in

Hij keerde zich tegenn kabinetsbeleid gericht op 'even-
en

0iVge inkome-.-*verhoudingen'
W .'d een verkapt Mitoog voor
j. m>ni-stelsel in de sociale zeker-

tiewnkman stelde dat overheid, poli-

*" werkgevers en vakbonden de
ni nden ineen moeten slaan om
a nsen die nu aan de kant staan,
ban Werk te helPen- »Een gezonde
DatK groei is daarDiJ noodzakelijk,
ven etekent waar nodig: werk bo-ft inkomen. Ook als het gaat om
De fnaagstuk van de koPPeling."
„ vervolgde: „Dat is geen
niet 3 eliJke boodschap. Zeker
joe ln de richting van de vier mil-
lis n u'tkermgsgerechtigden. Ik rea-
g e,er me dat, maar ik zie geen
is Fe weg die beter begaanbaar

Draagvlak
zei dat er hoe dan ook

<vi.er mensen aan het werk moeten,
s .r een draagvlak blijvenvoor de

ciale zekerheid. Alleen dan kan
da ?remielast omlaag en kan er ge-
En h Worden aan lastenverlichting,
w u* 'aa^ste is weer goed voor de

stelde de chris-

„Misschien moeten we in dit kader
ook eens de pretentie over boord
zetten dat de overheid tot achter de
komma verantwoordelijk is voor
evenwichtige inkomensverhoudin.
gen, terwijl dagelijks blijkt hoe pa-
pier en werkelijkheid van elkaar
verschillen", aldus Brinkman, in
een verwijzing naar de opvattingen
bij de PvdA.

Al eerder hebben het PvdA-kamer-
lid Van Zijl en Wim Kok te kennen
gegeven dat de PvdA bereid is de
koppeling te laten vallen, mits daar-
voor een evenwichtig inkomensbe-
leid in de plaats kwam.
In PvdA-kring wil men het even-
wichtige inkomensbeleid bereiken
door het schrappen van de inflatie-
correctie in de belastingen. Dat treft
vooral de midden- en hogere inko-
mens. Het CDA is daar keihard te-
gen.

Als 'bouwsteen' in de CDA-discus-
sies over de sociale zekerheid repte
Brinkman over een nieuwe opzet
waarbij de overheid een basisni-
veau zou moeten garanderen voor
de echt zwakken. Voor het meerde-
re moet men dan maar een particu-
liere of collectieve verzekering af-
sluiten mits die risico's verzeker-
baar zijn, aldusBrinkman. De PvdA
is ook daar fel tegen.

Hoofdrol Van den Broek in Indonesië-beleid

Mensenrechten geen
zaak minister Pronk

torJ^ HAAG -De regering wil niet
Sen

en aan de koppeling van men-
Maa en ontwikkelingshulp.
be<

r "Om ongewilde breuken in de
van ekkingen te voorkomen, dient
te JPVa* tot geval een benadering
g-^oröen gekozen, onverlet de* ynabeginselen". Dat schrijven de
lanrt ters Van den Broek (Buiten-
WSe Zaken) en Pronk (Ontwikke-
aaJrSiamenwerking) in een briefan de Tweede Kamer.

Van H uitdragen en de uitvoering
gel.» rt beleid is een hoofdrol weg-
bii.■ ï

voor Van den Broek en eenlelJ| .Voor Pronk. Ook dat is vastge-öf» de brief.
tw fractie in de Tweede Ka-
r»in .s tevreden met 'deze herbezin-
Van " ant wat is nu het resultaat
i}0n

ons beleid ten aanzien van In-
tiat « Per saldo is het resultaat
«hini e mvl°ed in dat land tot een
het JÏÏLu

A
m is teruggebracht", aldus

fer UA-Kamerlid De Hoop Schef-
over rt ,avond trjdens het debat
pvdA kwe stie-Indonesië. Ook detus^ £mt in met detaakverdeling
Zoalfrt-Pronk en Van den Broek,
De onie ln de brief staat._____^JA-fractie steundeen steunt -

net als alle andere fracties - het be-
leid van minister Pronk ten aanzien
van Indonesië, als het om de inhoud
gaat. „Maar ik ben uiterst kritisch
als het gaat om de toon en de ma-
nier waarop Pronk het beleid heeft
uitgedragen. Die factoren zijn ook
belangrijk voor de beoordeling", al-
dus De Hoop Scheffer. Ook de WD- en in mindere mate D66 - hekel-
de de toon waarop Pronk zijn beleid
uitdraagt.

Signalen
„Het zwartepieten is begonnen", zo
concludeerde het PvdA-Kamerlid
Van Gijzel. Hij vroeg zich af waar-
om het besluit van Indonesië om de
hulprelatie te beëindigen als een
verrassing kwam voor de bewinds-
lieden. „We hebben daar toch een
grote ambassade? Hoe kan het dat
er geen signalen via de ambassade-
post zijn gekomen."
Het CDA benadrukte dat Indonesië
een belangrijk land blijft voor Ne-
derland. Dat is ook de mening van
de PvdA. „Het blijft onze taak via
multilaterale organisaties een bij-
drage te leveren aan het ontwikke-
len van Indonesië."

Erkenning
Dat komt neer op impliciete erken-
ning van het regime van president
Igor Smirnov, die zich in zijn strijd
tegen de Moldavische regering laat
bijstaan door gewapende vrijwilli-
gers uit Rusland. Smirnov verte-
genwoordigt deRussisch-Oekraïnse
meerderheid op de linkeroever van
de Dnjestr, waar ongeveer achthon-
derdduizend mensen wonen.

Bij Benderi, op de rechteroever van
de rivier, maar grotendeels in han-
den van Smirnov, werd woensdag
en gisteren hevig gevochten tussen
Moldavische eenheden en de zoge-

naamde. Dnjestr Republikeinse
Garde. Er zijn minstens tien doden
gevallen. Benderi is een garnizoens-
plaats, er is een groot wapendepot
gevestigd.

Het ultimatum van het GOS-leger
kwam nadat Moldavische eenheden
zowel bij Benderi als op de linker-
oever van de Dnjestr, bij Dobussari
en Kosjnitsa, terrein veroverden op
de 'gardisten. Ondanks het ultima-
tum werd er gisteravond nog ge-
vochten bij Benderi.

Het Moldavische offensief volgde
op Snegurs aankondiging dat het
GOS-leger in Moldavië onder bevel
van Chisinau kwam te staan. De
Russische president Jeltsin ver-
klaarde woensdag vervolgens de
GOS-strijdkrachten tot 'Russische
strijdkrachten' en droeg het com-
mando over aan GOS-opperbevel-
hebber Sjaposjnikov.

Jeltsins manoeuvre is strijdig met
de overeenkomst die de GOS-presi-
denten in maart in Kiev sloten over
Moldavië. Daarin werd de ondeel-
baarheid van de republiek bena-
drukt en overdracht van eenderde
van het 14de leger aan Chisinau.
Dankzij deze overdracht is de mili-
taire kracht van Moldavië toegeno-
men. Volgens waarnemers ter plaat-
se heeft zowel Moldavië als Dnjestr
nu een legermacht van meer dan
tienduizend man op de been.

Oost-Europa
Tot nog toe is men vooral bezorgd
over immigratie vanuit Oost-Euro-
pa. Tienduizenden Polen, Tsjecho-
slowaken en Hongaren staan te
trappelen om naar het Westen te
komen. De EG kan die mensen op
dit moment niet opvangen en moet
alles doen om ze in hun eigen lan-
den te houden.

Niet alleen omdat we ze niet kun-
nen hebben, zegt Van Velzen, maar
ook omdat de stabiliteitvan die lan-
den niet gediend is met een leeg-
loop naar het Westen. „Het zijn de
beste mensen die weg willen, ter-wijl zij daar nodig zijn om een eco-
nomisch gezonde en sterke samen-
leving op te bouwen."
De EG mo^t de komende jaren mil-
jarden steken in die landen, om de
situatie zo te veranderen dat men er
niet meer weg wil.
Na het wegvallen van de Europese
binnengrenzen zal de werkloosheid
eerst groeien door fusies, sluitingen
en reorganisaties. Ook zullen men-
sen door de hele EG trekken op
zoek naar een baan. Maar op lange-

re termijn zal de spanning op de
Europese arbeidsmarkt weer toene-
men, zegt Van Velzen.
Volgens hem zal de werkloosheid in
de jaren daarnaweer gaan afnemen,
en ontstaat begin volgende eeuw
zelfs een tekort aan arbeidskrach-
ten. „In plaats van de Oosteuropea-
nen, die aan de opbouw van hun
eigen land moeten werken, zullen
we dan arbeiders in het zuiden moe-
ten gaan zoeken."

binnen/buitenland
Somaliërs

hechten aan
besnijdenis

DEN HAAG - Veel Somalische
asielzoekers willen de traditievan vrouwenbesnijdenis in Ne-
derland voortzetten. Dit blijkt
uit het Onderzoeksrapport "slands wijs, 's lands eer?' dat in
opdracht van het Centrum Ge-
zondheidszorg Vluchtelingenvan het ministerie van WVC is
opgesteld. In Nederland is vrou-
wenbesnijdenis echter verbo-den.

Een derde van de ondervraagde
vrouwen wil hun dochters latenbesnijden en daarvoor naar het

buitenland gaan om de wet te
omzeilen. De overige vrouwen
willen afzien van de traditie of
kiezen voor een niet verminken-
de vorm van besnijden.
De onderzoekers stellen staatsse-
cretaris Simons (Volksgezond-
heid) voor om onder bepaalde

voorwaarden incisie wel toe te
staan.
Bijna alle Somalische vrouwen
in Nederland zijn besneden. Ze
ervaren het over het algemeen
als positief en zien het als een
onderdeel van hun eigen identi-
teit. Sociale dwang en huwelijks-
kansen spelen daarbij een rol.
Jonge vrouwen daarentegen
denken tegenwoordig anders
over de besnijdenis. Eigen nega-
tieve ervaringen, seksuele voor-
lichting op school of campagnes
tegen vrouwenbesnijdenis heb-
ben de vanzelfsprekendheid van
de besnijdenis aangetast.

Arts: 'Kogel in voorhoofd
doodde John F. Kennedy'

DALLAS - Een arts die werkte
in het ziekenhuis in Dallas waar
John F. Kennedy in 1963 heen
gebracht werd vlak voordat hij
stierf, zegt dat de president ge-
dood is door een kogel in het
voorhoofd. De commissie-War-
ren, die het officiële onderzoek
naar de moord deed, kwam tot
de conclusie dat de president

doodgeschoten is door Lee Har-
vey Oswald die, in zijn eentje
handelend, tot drie keer toe in
het achterhoofd van John F.
Kennedy schoot.
Charles Crenshaw, een voormali-
ge internist van het Parkland
Memorial-ziekenhuis in Dallas,
zegt in een tv-reportage, die van-
daag wordt uitgezonden in de

VS, dat hij destijds zorgvuldig
de wonden bestudeerd heeft die
de president aan het hoofd had.
In het vraaggesprek zegt Crens-
haw: „Ik zal het me mijn hele
leven herinneren. De president
is gedood door een kogel in het
voorhoofd."
De arts, die volgende week een
boek op de markt brengt onder
de titel 'JFK, de zwijgende sa-
menzwering' zegt dat hij zich
gedurende 29 jaar op de achter-
grond gehouden heeft uit „angst
dat hij voor altijd zou worden
uitgesloten uit de medische
stand".

Vaker naar buitenland
DEN HAAG - In tien jaar tijd zullen de uitgaven van Neder-
landers in het buitenland verdubbelen. In 1985 lieten we metzn allen zeven miljard gulden in het buitenland achter. In 1995
zal dat naar verwachting ruim vijftien miljard gulden zijn. Deze
cijfers heeft het ministerie van Economische Zaken bekendge-
maakt. Logeren in een hotel is het meest populair.

Conflict in verscheurd Moldavië verscherpt zich

GOS-leger in de aanval
CHISINAU/MOSKOU - Het con-
flict tussen Moldavië en de afschei-
dingsbeweging in de Dnjestr-pro-
vincie heeft zich gisteren ver-
scherpt. De voormalige Sovjet-
strijdkrachten in Moldavië staan op
het punt de kant van de rebellen in
hun zelf uitgeroepen Dnjestr-repu-
bliek te kiezen.
De Moldavische president Mircea
Snegur kwam gisteren met een
uiterst scherpe verklaring, nadat de
officiersraad van het 14de GOS-
leger had gedreigd met ingrijpen als
Moldavië en de Dnjestr-rebellen de
vijandelijkheden niet zouden beëin-
digen. Snegur sprak van 'ontoelaat-
bare acties' van de militairen en zei
dat „inmenging van het leger zal lei-
den tot een catastrofe waarvan de
omvang niet is te voorspellen".
Het Hde leger is voor het grootste
deel in Dnjestr gestationeerd en on-
geveer 15.000 man sterk. De verkla-

ring van de officiersraad heeft nog
de schijnvan neutraliteit in het con-
flict, maar eist wel vredesbespre-
kingen tussen de Moldavische pre-
sident en die van de 'republiek
Dnjestr-Moldavië'.

Over tien jaar weer
gastarbeiders nodig

BRUSSEL - Het lijkt ongerijmd:
terwijl de werkloosheid in heel Eu-
ropa hoog is, klinkt de waarschu-
wing dat de landen van de EG over
tien tot vijftien jaar noodgewongen
weer grote aantallen buitenlandse
werknemers uit het Middellandse-
Zeegebied en Noord-Afrika zullen
moeten halen.

Dan zal de vergrijzing van onze sa-
menleving zo ver gevorderd zijn,
dat een tekort aan arbeidskrachten
gaat optreden. Door het ontbreken
van een Europees werkgelegen-
heidsbeleid en het te lage geboorte-
cijfer in de EG zullen de lidstaten
gedwongen worden de immigratie
weer aan te zwengelen.
In een rapport van de commissie
voor Sociale Zaken van het Euro-
pees Parlement worden de twaalf
en de Europese Commissie opge-
roepen zich hiervan meer reken-
schap te geven. Van een Europees
arbeidsmarktbeleid is nog geen
sprake en dat kan de twaalf begin
volgende eeuw ernstig opbreken.
Volgende week bespreekt het parle-

ment het stuk. Oplossingen biedthet niet, maar het signaleert volgensWim van Velzen (PvdA), voorzitter
van de commissie, problemen waar-
aan de lidstaten tot nog toe zijn
voorbijgegaan. Terwijl het (im)
.migratieprobleem alleen maar gro-
ter zal worden.

Vergrijzing
Hoofdoorzaak is de vergrijzing. De
Europeaan wordt steeds ouder en
krijgt steeds minder kinderen.
„Straks staat tegenover elke wer-
kende in de EG een niet-werkende
en dan hebben we immigranten
hard nodig. Naarmate de welvaart
groeit, neemt het kindertal af." Ook
blijft er veel werk dat de Europeaan
zelf niet wil doen, net als bij de eer-
ste immigratiegolf in de jaren zes-tig. Een nieuwe roep om gastarbei-
ders uit Afrika is daarom volgens
Van Velzen onvermijdelijk.

puntuit
Van Gogh

Zeven jaar gevangenisstraf met
aftrek van voorarrest. Dat eiste
de procureur-generaal mr Man-
schot gisteren voor het Amster-
damse Gerechtshof tegen de
vier mannen die vorig jaarapril
betrokken waren bij de diefstal
van twintig schilderijen van
Vincent van Gogh uit het ge-
lijknamige museum in Amster-
dam. De diefstal van detwintig
schilderijen met een waarde
van ruim een miljard gulden
wordt beschouwd als de groot-
ste kunstroof van deze eeuw.
De buit werd overigens enige
uren later onbeheerd aange-
troffen in een gestolen auto.

Wapen-export
Minister Van den Broek (Bui-
tenlandse Zaken) voelt er niets
voor de TweedeKamer bij wa-
pentransacties aan het buiten-
land per geval vooraf te infor-
meren, ook niet vertrouwelijk.
Van den Broek verweet de
PvdA-fractie gisteren dat zij
met die wens, neergelegd in
een motie, op de stoel van de
regering wil gaan zitten.

Dienstplicht
De maatschappelijke effecten
zijn onvoldoende om de dienst-
plicht in stand te houden. Dat
stelt de Schaduwcommissie
van de Vereniging van Dienst-
plichtige Militairen (WDM),
die op verzoek van het bestuur
de huidige vorm van dienst-
plicht heeft onderzocht. De
WDM was altijd voorstander
van de dienstplicht omdat
daardoor de band tussen
krijgsmacht en samenleving
verstevigd zou worden. Uit het
rapport blijkt dat die maat-
schappelijke effecten onvol-
doende zijn om de dienstplicht
te handhaven.

Doofblinden
Het aantal mensen in Neder-
land dat lijdt aan zowel doof-
als blindheid is aanmerkelijk
groter dan langetijd is gedacht.
Werd in de jaren '80 nog uitge-
gaan van enkele honderden
gevallen, in werkelijkheid zijn
het er minstens 2.250. Drie-
kwart van hen is ouder dan
zestig jaar. Deze mensen leven
vaak in een groot isolement en
hun aantal zal gezien devergrij-
zing alleen nog maar verder
toenemen.

Aanpassing
Het kabinetsbesluit om de sub-
sidie voor woningaanpassingen
bij gehandicapten te verlagen
van 100 naar 75 procent, levert
een bezuiniging op van structu-
reel 68 miljoen gulden per jaar.
De maatregel moet op 1 januari
1993 ingaan. Al eerder voerde
het kabinet een eigen bijdrage
van 500 gulden bij woningaan-
passingen in en dat levert zon
27 miljoen gulden per jaar op.

Gasmiljarden
Duitsland doet moeilijk over
de betaling van in het verleden
door ons land geleverd gas. De
Duitsers bestrijden zowel de
hoeveelheid geleverd gas waar-
voor nog betaald moet worden,
als de berekening van het te
betalen bedrag. Het gaat in de
kwestie om een gasveld dat zo-
wel onder Nederlandse als
Duitse bodem ligt.

Gedood
De politie is in Vledder een uit-
gebreid onderzoek gestart naar
aanleiding van het doodrijden
van een 37-jarige asielzoekster
uit Irak. De vrouw liep woens-
dagavond te wandelen met nog
twee vrouwen toen zy werd ge-
schept door een personenauto.
Zij overleed ter plaatse. De po-
litie gaat ervan uit dat er van
opzet sprake is.

Belg terug op aarde

Eén van de astronauten was de eerste Belgische ruimte-
vaarder - met een knipoog volgens velen echter, na profes-
sor Zonnebloem in de Kuifje-stripboeken, de tweede — Dirk
Frimout. Voor hem worden als nationale trots de speciale
herdenkingspenningen, t-shirts en dergelijke uit de kast
gehaald. Foto: epa

" Het Amerikaanse ruimteveer Atlantis is gisteren na een
vlucht van negen dagen veilig geland op het ruimtevaart-
centrum Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Flori-
da. De zeven astronauten voerden in de ruimte tests uit die,
veel informatie opleverden over de aard-atmosfeer, de ge-
volgen van milieuvervuiling en de invloed van het zonlicht.
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Vechtjas
De eerste reacties vorig jaar op de
benoeming van Cresson waren ta-
melijk positief. De politieke vecht-
jas Cresson zou wat meer leven in
de brouwerij brengen, zo verwacht-
te iedereen. Maar de eerste vrouwe-
lijke minister-president in de Fran-
se geschiedenis stelde vrijwel vanaf
het begin teleur. Haar regeringsver-
klaring werd door de oppositie,
maar ook door heel wat socialisten,
de grond in geboord als vaag en
nietszeggend.

Voorzover ze al voor leven in de
brouwerij zorgde, was dat vooral te
Wijten aan haar taalgebruik. In de
eerste weken van haar premier-
schap verwierfze zich een reputatie
als 'flapuit' door achtereenvolgens
te verklaren dat ze 'schijt had aan
de beurs' en door niet altyd even
genuanceerd ten strijde te trekken
tegen de Japanners die volgens
haar een economische oorlog voe-
ren tegen derest van de wereld.
Met de uitspraak dat volgens haar
een kwart van de Engelse mannen
homosexueel is, maakte ze zich aan

de overkant van het Kanaal al even-
min populair.

Triest record
In de ruim tien maanden dat ze in
Hotel Matignon (de ambtswoning
van de Franse premier) verbleef,
heeft Edith Cresson kans gezien een
heel triest record te breken. Geen
enkele na-oorlogse Franse premier
zag zijn populariteit zo snel dalen
als Edith Cresson. Bij haar aantre-
den was 43 procent van alle Fransen
.van mening dat ze een goede minis-
ter-president was. Vijf weken later
scoorde ze al 16 procent lager.
Volgens de laatste peilingen had
nog maar 18 procent van de Fran-
sen vertrouwen in haar. Een percen-
tage dat nagenoeg overeen komt
met de rampzalige score van de so-
cialisten bij de regionale verkiezin-
gen.

Het falen van Edith Cresson heeft
meerdere oorzaken. Ten eerste lijkt
ze gewoonweg niet de capaciteiten
te hebben die voor het leiden van
een regering vereist zijn. Het ont-

breekt haar aan tact en overwicht.
Haar persoonlijke staf is volgens
veel insiders te zwak om haar voor
uitglijders en misstappen te behoe-
den. Maar het falen van Cresson
berust voor een niet gering gedeelte
in het feit dat ze van het begin af
aan te weinig steun heeft gehad van
haar socialistische broeders.

Een deel van de partijtop en diverse
ministers hebben haar nooit ge-
accepteerd en geen poging nagela-
ten haar toch al wankele gezag te
ondermijnen, oproepen van Mitter-
rand om de rijen te sluiten ten spijt.

De hoofdschuldige lijkt echter pre-
sident Mitterrand zelf. De man die
premier Cresson in het verleden
eens 'mijn kleine soldaatje' noem-
de, heeft haar van het begin af aan
verhinderd het heft echt in handen
te nemen. Toen Cresson aantrad
wilde ze de ministersploeg die ze
van Michel Rocard erfde, ingrij-
pend wijzigen. Cresson wilde een
aantal socialistische 'olifanten',
zoals minister Pierre Bérégovoy
van Financiën, Roland Dumas van
Buitenlandse Zaken, Philippe
Marchand (Binnenlandse Zaken) en
Lionel Jospin (Onderwijs) aan de

dijk zetten, maar de staatschef wei-
gerde dat.
De zwaargewichten in de regering
heeft ze nooit in haar greep gekre-
gen. Cresson was daardoor veroor-
deeld met gebonden handen en met
een aantal onwillige kameraden ten
strijde te trekken. Dat kon gewoon-
weg niet goed aflopen.
Toen president Mitterrand haar gis-
teren met dank voor alle moeite
ontslag verleende, zal ook Edith
Cresson waarschijnlijk opgelucht
adem hebben gehaald. Haar korte
soldatenleven is beslist niet de leuk-
ste periode van haar leven geweest.

Industrie
De veranderingen onder That-
cher waren zó ingrijpend dat ze
nooit meer teruggedraaid kun-
nen worden, zelfs niet als La-
bour volgende week de fakkel
overneemt. De vakbonden zijn
voorgoed gemarginaliseerd en
hun machtsbasis, dezware indu-
strie, is ontmanteld. De gepriva-
tiseerde bedrijven kunnen nooit
meer genationaliseerd worden.
Het geld dat ze opbrachten, is
uitgegeven.

Thatcher begon haar regime met
een reeks van rigide bezuinigin-
gen die de Britse economie in
1980 in recessie dompelden. Ze
beëindigde de steun aan de tra-
ditionele industrieën en dwong
deze concurrerend te worden.

De industrie moest 'slanker
maar fitter' worden, was het ada-
gium. Vele slankten echter zo
veel af dat er slechts een skelet
overbleef. „De Britse industrie
werd verondersteld als een phoe-
nix uit de as te herrijzen",
schertste een conservatief lager-
huislid destijds. „Welnu, wij heb-
ben de as beschikbaar gesteld."

De ontmanteling van de indu-
strie is een van sporen die That-
cher naliet. De arbeidsprodukti-
viteit steeg met sprongen, het
aantal verloren dagen door sta-
kingen daalde tot historische
laagten, maar anno 1992 hangt in

achtergrond J

de oude Engelse en Schotse in-
dustriecentra de vlag halfstok.
Tweeëneenhalf miljoen banen
gingen verloren sinds 1979 en
voor het eerst sinds de Industrië-
le Revolutie voert het Verenigd
Koninkrijk meer industriepro-
dukten in dan uit.
Met de industrie verdween ook
de macht van de vakbonden, een
proces dat zich ook in andere
Westerse landen voltrok. Niet
ten onrechte claimen de Conser-
vatieven echter dat zij de doods-
strijd van de vakbonden niet
onnodig hebben gerekt. That-
cher voerde een wet in die vak-
bonden gebood een geheime
stemming te houden alvorens
een staking uit te roepen,
solidariteitsactieswerden verbo-
den. In 1984-'B5, toen de mijn-

werkers staakten, was het land
getuige van de laatste stuiptrek-
kingen van een vakbond-oude-
stijl. Onder aanvoering van Ar-
thur Scargill, die zo onhandig
was geweest de staking in het
voorjaar te beginnen, streden de
mijnwerkers een verloren strijd.
Drie miljoen mensen zegden hun
vakbondslidmaatschap op, een-
zelfde aantal werd in de periode
1979-92 aandeelhouder. That-
cher had tevoren gewaarschuwd:
„Stap voor stap rollen wij de
grenzen van het socialisme terug
en leggen wij de macht weer in
handen van het volk. Ik wil dat
het klassenonderscheid ver-
dwijnt en dat elke man en vrouw
een kapitalist wordt, Marks en
Spencer (een luxe warenhuis -
red.) zullen triomferen over
Marx en Engels."

En aldus geschiedde. Miljoenen
gemeentewoninkjes werden ver-
kocht aan hun bewoners, de
staatsbedrijven geprivatiseerd.
De opbrengst ervan (ruim 100
miljard gulden) vloeide in de
vorm van belastingverlagingen
terug naar «en Consument die
zijn koopkracht explosief zag
stijgen. Nog voordat het jaar
1989 aanbrak, tien jaar na That-
chers aantreden, gewaagden de
Conservatieven van een 'econo-
misch wonder. Behalve de as
hadden zij nu ook de phoenix
geproduceerd.

binnen/buitenland

Franse premier faalde op meerdere fronten
Nieuwe elan Cresson
was snel uitgewerkt

DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - Amper tien maan-
den geleden, op 15 mei 1991
om precies te zijn, benoemde
president Francois Mitterrand
Edith Cresson tot zijn eerste
minister. Edith Cresson was
volgens de Franse president
de aangewezen persoon om de
wat ingeslapen regering van
Michel Rocard nieuw leven in
te blazen.

De strijdlustige Cresson moest de
regering nieuw elan geven en de
Franse samenleving rijp maken
voor het Europa van 1993. En, wat
Mitterrand niet hardop zei maar wel
dacht, de snel dalende populariteit
van de socialisten tot staan bren-
gen. Het nieuwe elan van Edith
Cresson was echter razend snel uit-
gewerkt.

Het 'avontuur Cresson' is in vrijwel
alle opzichten een mislukking ge-
bleken. Tien maanden later ver-
keert Frankrijk in een diepe poli-
tieke, socialeen economische crisis.
De werkloosheid nadert de tien pro-
cent en slaat vooral onder jongeren
hard toe. Veel voorsteden dreigen
zich te ontwikkelen tot echte ghet-
to's, bevolkt door slecht geïnte-
greerde etnische minderheden en
langdurig werklozen. En de Franse
socialisten zijn in een week tijd
tweemaal verpletterend verslagen
bij lokale en regionale verkiezingen.
Maar het zou oneerlijk zijn de
schuld van al die ellende in de
schoenen van Edith Cresson te
schuiven.

" President
Mitterrand en premier
Cresson in betere
tijden. Kort na de
aanstellingvan
Cresson in,1991
schudden ze elkaar
vriendelijk de hand
tijdens eenfeestelijke
gebeurtenis in parijs.

Foto: EPA

Gemoderniseerde Labour-partij hekelt thatcherisme

Erfenis van conservatisme
inzet Britse verkiezingen

DOOR CEESVAN ZWEEDEN

LONDEN - De telefoniste begreep er woensdag nietsyan.
Nooit eerder waren er op het gemeentehuis van het Britse
Grantham in luttele uren tijds duizenden telefoontjes bin-
nengekomen van boze inboorlingen die allen met het
gemeentebestuur wilden spreken. Waren alle scholen bij
decreet opgeheven, was het plaatselijke politiekorps afge-
schaft? lets ergers was gebeurd. Het lokale huis-aan-huis-
blad had gemeld dat het gemeentebestuur voornemens
was een standbeeld voor Margareth Thatcher op te richten.
Washington had een standbeeld voor Abraham Lincoln,
Londen kende een Churchill-museum. Waarom zou Grant-
ham, waar tenslotte de wieg had gestaan van Thatcher,
dan geen beeld voor de IJzeren Dame mogen hebben?

Het bericht in de Grantham Tra-
der was uiteraard een 1-april-
grap, maar de boosheid van de
lezers was oprecht. Bij hen riep
de naam 'Margareth Thatcher'
nog altijd herinneringen op aan
een 11-jarig schrikbewind, dat
pas in november 1990 door een
paleisrevolutie ten einde kwam.
Maar wat voor de ene helft van
de Britse natie een schrikbewind
was, was voor de andere helft
een periode van voorspoed en
geluk. De vraag is slechts: welke
helft zal op 9 april de grootste
blijken. Inzet van de verkiezin-
gen op die dag is de erfenis van
de vrouw die in oppositiekrin-
gen werd aangeduid met 'That
Woman' of gewoon 'That Bloody
Woman'.

Vast staat dat de Britse samenle-
ving tijdens het regentschap van
Thatcher (en de daaropvolgende
periode-Major) onherkenbaar is
veranderd. Als een gewone ster-
veling zich in 1979 had laten in-
vriezen om nu te worden ont-
dooid, zou hij zijn ogen niet
geloven. Eenderde van alle vak-
bonden is opgeheven, winkels
hebben nu het assortissement
dat destijds alleen bij Harrods in
de schappen lag, via satelliet-
schotels worden Duitse soft-por-
nofilms op de buis gebracht,
hoogvliegende zakenlui met
draagbare telefoons lopen spits-
roeden tussen rijen bedelaars.

Voor de Russen was ze een 'IJze-
ren Dame', Labour noemde haar
de 'Passionaria van de Welgestel-
den', voor de Conservatieven
was ze gewoon 'Maggie' - maar
allen erkennen dat ze meer dan
enige andere Britse leider haar
sporen heeft nagelaten. Als That-
cher sprak was het of Charles De
Gaulle het woord voerde: 'L'état,
c'est moi'. mmmmMmmmmmmmmmf mmr^f~- ... J

MARGARETH THATCHER Foto: LD

...'That Bloody Woman'...

Meer dan ooit worden doodsvonnissen voltrokken

VS geven beul
handen vol werk

NEWVORK - Arizona test zijn gas-
kamer. De Amerikaanse staat heeft
hem misschien voor het eerst in 29
jaar weer nodig. Donald Harding is
de veroordeelde, die op 6 april te-
rechtgesteld wordt. Ook Californië
treft voorbereidingen om voor het
eerst sinds tientallen jaren weer een
executie uit te voeren, terwijl Dela-
ware deze maand voor het eerst
sinds 1946 de beul aan het werk zet-
te. N

Sinds de doodstraf in 1976 door het
Hooggerechtshof weer werd toege-
staan, hebben 18 staten er gebruik
van gemaakt en gezamenlijk 166
mensen terechtgesteld. De zuidelij-
ke staten Texas, Florida, Louisiana,
Georgia, Virginia en Alabama na-
men driekwart van de executies
voor hun rekening. leder jaar wor-
den in de VS zon 250 tot 300 men-
sen ter dood veroordeeld. Volgens
de NAACP, een organisatie die
ijvert voor de belangen van zwarte
Amerikanen, zitten momenteel
meer dan 2.500 mannen en vrouwen
in de dodencel, van wie meer dan
300 in Californië. In 36 staten, maar
ook voor federale en militaire recht-
banken, kan de officier van justitie
de doodstraf tegen een verdachte
eisen.
Meer dan ooit lijken doodvonnissen
in de VS ook daadwerkelijk te wor-
den voltrokken. Niet alleen maken
meer staten gebruik van het door
het Hooggerechtshof verleende
recht om iemand legaal te doden,
veel gevangenen lijken tegelijker-
tijd uitgeprocedeerd te zijn en geen
uitstel meer te krijgen. Door beroep
aan te tekenen kan een gedetineer-
de zijn executie vaak zon acht jaar
opschuiven. Het Hooggerechtshof
heeft niet veel oor voor laatste gena-
deverzoeken en maakt het veroor-
deelden lastig om bij federale recht-
banken om gratie te vragen.
Daarnaast staan veel politici onder
druk om een standpunt tegen de
misdaad in te nemen. „Het Ameri-
kaanse volk wil dat. Zij zijn het beu
dat misdadigers hun moorden on-
bestraft zien en willen hen zien boe-
ten", aldus Ernie Preate, hoofdoffi-
cier van justitie van Pennsylvania.
Ernest van den Haag, professor met
emeritaat van de Fordham universi-
teit, noemt de doodstraf in wezen
een 'symbolische methode. Van
den Haag, een voorstander van de
doodstraf die veel over de kwestie
schrijft, vindt dat in deVS te weinig
vonnissen ten uitvoer worden ge-
legd. Voorstanders van de dood-
straf wijzen er op dat jaarlijksin de
VS 22.000 moorden worden ge-
pleegd, waarbij het werkelijk uitge-
voerde aantal executies als laag
wordt gezien. Nu meer staten tot
executie over lijken te gaan, kan het

jaarlijkse aantal weleens oplopj
tot 35, aldus Van den Haag.

Debat
Het debat rond de doodstraf wol
vooral uitgevochten aan de stem!
en in de staatsparlementen. Vo
standers wijzen op opiniepeiling*
waaruit blijkt dat 80 procent van
Amerikanen voor de doodstraf
Tegenstanders zeggen dat dat p
eentage aanzienlijk afneemt
ondervraagden andere straf
wordt gesuggereerd of wordt
vraagd opwelke misdaden de dod
straf zou moeten staan. Dat teg*
standers van de doodstraf uit h
openbare ambt gestemd kunli
worden bleek in 1986 in Californ
Drie ledenvan het hooggerechtsli
van de westelijke staat moesten o
stappen nadat zij van 68 doodvo
nissen er 64 hadden vernietigd. J>:
nieuwe rechtscollege heeft 1
doodvonnissen gehandhaafd enj
gedetineerden uit de dodencel f
haald.
Het toenemende aantal executfl
weerspiegelt de wil van het voj
zegt Marvin White, onderoffic*
van justitie in Mississippi en vo"
stander van de doodstraf. „Dit
een democratie, moet u weten. H
volk weet wat het doet", aldus W
te. Leigh Dingerson, voorzitter Vi
de Nationale Coalitie voor de l
schaffing van de Doodstraf, zegt <\ze door zulke uitlatingen niet ofl
moedigd raakt. „We hebben er ni 4
aan om in paniek te raken. We me
ten gewoon blijven ijveren", zei
Dingerson.
In Arizona wordt de gaskamer %
middels in gereedheid gebraC]
voor de 42-jarige Harding, die scWJdig is bevonden aan de roofn
op drie zakenlieden in 1980. Del'
ware executeerde twee weken gel'
den de 34-jarige seriemoordenaj
Steven Brian Penell. In Califon
de eerstkomende executie vastgf
steld op 21 april. De veroordeelde'
de39-jarigeRobert AltonHarris, o>
in 1978 twee tieners vermoora
hebben.

Voorstanders van de doodstraf ga»
voorbij aan de gevoelens van <j
veroordeelden, meent Robert Dj
mer, een 72-jarige inwoner van CaJton, Ohio. Domer zat in de jarB]
zestig anderhalfjaar in de dodenCJvoordat hij op een nieuw procj
werd vrijgesproken. „Voor hen (<J
voorstanders) betekent het gewooj
dat ze een hard standpunt inn<
men." De meeste mensen hebben4
geen idee van hoe het in de dodei'
cel is, zegt Domer, die de situati'
het best samengevat ziet met h<
woord 'luguber.

Rampspoed
Maar het wonder werd gevolgd
door de rampspoed van een
tweede recessie, en Thatcher
werd op de mestvaalt der ge-
schiedenis geschoven. John Ma-
jor nam het roer over en zette
met zijn schip van staat koers
naar het politieke midden. De
scherpe kantjes werden van het
thatcherisme afgeslepen. Het be-
leid ten aanzienvan deEuropese
Gemeenschap werd gematigd,
de gewraakte poll tax afgeschaft-
Maar met de recessie liet zich
niet bij decreet opheffen, en dat
kan de Conservatieve Partij deze
keer de kop kosten.
'Het is tijd voor wat anders',
luidt de leuze van de oppositie.
De Labour Party wil de erfenis
van 13 jaar Conservatisme wel
tot inzetvan de verkiezingen ma-
ken. De opiniepeilingen geven
haar daar. gelijk in. Labour staat
op winst.
De ironie wil alleen dat een her-
boren Labour Party deel uit-
maakt van die erfenis. Het waren
twee verkiezingsnederlagen te-
gen Thatcher dieLabour hebben
gemaakt tot wat het nu is: een
moderne sociaal-democratische
partij.

Vrijdag 3 april 1992 "4
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Dit afgebeelde jack van Melka kost bi] ons
369,-,

maar uw kassabon betekent
37,- korting!!!
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FNV verwerpt opnieuw cao en gaat door met stakingen

Principe-akkoord
in suikerindustrie

Van onze redactie economie

IRECHT - De werkgevers in de suikerverwerkende indu-trie (14.000 werknemers) hebben gisteren opnieuw een prin-
ipe-akkoord bereikt over een nieuwe cao met de Industrie- en

voedingsbond CNV en de Unie BLHP. De Voedingsbond
FNV verwerpt het resultaat van de hernieuwde onderhande-. ngen in de door stakingen geplaagde bedrijfstak.

'J:1 .Principe-akkoord kent een
riod k

Van 22 maanden-In die pe-|lo betalen de werkgevers een
cenwoerhoging van in totaal 9 Pr°-
I9q,

(2 Procent per 1 maart 1992 en
en 1

6n * sePtember 1992 en 1993,
iaari Tf006111 Per 1 januari volgend
65 Ultgaande van een inflatie van
r4P

procent (op basis van de meest
PlanK gegevens van het Centraal
vert jUreau) over de twee jaren, le-
Ug. dat dus een koopkrachtverbe-nng 0p van 2,5 procent.

'ai_arnaast geven de werkgevers eensomatische koopkrachtgarantie'.

'dat H 1november volgend jaar blijkt
19 n milatie hoger is geweest dan
büK _cent- dan wordt het verschil°ybetaald.

akk>rtS .voorziet het principe-
die °°rd in verlenging van de hui-
m iQQ_,regeling (vut °p 60 Jaar) tot 1
aan Werknemers moeten daar-da' Wel bijdragen. In totaal wordt
Jaar ndQ

1" vanaf X Januari volgend
houd procent van het loon inge-

2elfHlte is de situatie nu precies het-
bere t 3ls eind februari- °ok toen

ljxten de werkgevers een prin-

cipe-akkoord met de Unie en de
CNV-bond. Daarbij ging het om een
contract voor tien maanden. De
Voedingsbond FNV verwierp dat
akkoord, met name omdat de auto-
matische prijscompensatie uit de
cao was geschrapt.

Volgens de voedingsbond is ook dit
principe-akkoord totaal onvoldoen-
de. De bond ziet geen enkele reden
om de stakingen, waardoor de pro-
duktie in 31 bedrijven geheel of
gedeeltelijk is plat komen te liggen,
te stoppen.
De bond wil nu de druk in bedrij-
ven opvoeren om zo met individue-
le werkgevers tot afspraken te
komen. Uiteindelijk moet via deze
strategie dehele bedrijfstak door de
knieën gaan.

In navolging van de Voedingsbond
FNV heeft ook de Industrie- en
Voedingsbond CNV de werkgevers
in de zuivelindustrie (19.000 werk-
nemers) een ultimatum gesteld. Als
de werkgevers de cao-onderhande-
lingen niet voor volgende week
woensdag hervatten, dan zal ook de
christelijke bond zijn leden raadple-
gen over acties.

beurs

Zeepbel
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DAM - °pde Amster-
ren Ptl en^ctenbeurs heerste giste-
rneesti vnendelijke stemming. Dekoerst- hoofdfondsen boekten

,'in de m?t- Anders was het elders
f arkt' waar Public Storage en
EOE ir,s°ort onderuit gingen. De
304 21 7ex sloot 1-50 Punt hoger op
C', terwrjl de koersindex alge-
GesDi*lrcPU?t toevoegde op 204,9.
keurz-T erwerP van de dag ter
ker 5 vliegtuigbouwer Fok-
ra di0 v cntends zorgde een op de
tïiOepiiib!ruPreid gerucht over eenFokkei bod van f 55 °P aandelen
(Öa«=. Van Deutsche Aerospace
koers, Voor flinke beroering. De
de f iXnn_.het vliegtuigfonds open-
de „'f0 boger op f 35,40. Ook op
Vraaed m eUrs was Fokker ge-
SerurM *

nayraag by Dasa, die het
spec,., ~tegensprak, verdween de
2On p^fwinst als sneeuw voor de
k vvart.__ u sloot uiteindelijk twee
oö»zet tan ?^T °P f 34 '20 bij een

£ 41 miÜoen (1,2 miljoen
vens h " Daarr"ee was Fokker te-
Aanzie Vmeest verhandelde fonds.
°mw^1k stabieler was de koers-
fondsen nM bij de andere hoofd-
Ahoirf "i- Grootste stijger was
fB6oh o ,een daalder aantrok op
c«nt '_«_ k H°ogovens, die tachtig

op f 51,40, lag goed
°Pniem_. r \ V„erder werd Wessanenvnieuw f 1,20 duurder op f 93.

n^erd boekten alle in-"tocht*_!£ koerswinst. Philips
Se beW./>ï.nieuw in buitenland-en de ll!ell\ng. verheugen, het-
<* tot f

koer* twntig cent opstuw-
v»naf ri« °P *le koers kwam er
.^ardoorH P nbeurs aanbod los,
fï °«e w^HY^teKoninklij-'l42 «n * .. * I>lo1 >10 duurder opVoeHrii0, tSrw«l Unilever f 1 toe
°P Sn °1? f 182'6°- Vo°rAkz° werd
C^meekrObeeStaaTdnflsl '20tachtig

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,20 45,30
ABN AmroA.in F. 79,10 79,20
ABN AmroObl.Grf. 176,70 176,70
AEGON 127,50 127,40
Ahold 85,40 86,90
Akzo 150,40 151,20
Alrenta 194,50 194,30
Amevcert. 54,90 55,10
Bols eert. 46,50 46,80
Bührm.Tetc. 46,10 46,50 f
CSM eert. 95,50 95,30
DAF 21,20 21,40
DordtschePetr. 132,40 132,40
DSM 106,90 107,80
Elseviercert. 111,00 111,10
Fokker eert 33,70 34,20
Gist-Broc.cert. 35,30 e 35,70
Heineken 188,00 189,30
Hoogovens nrc 50,60 51,40
HunterDouglas 69,00 69,50
Int.Müller 60,80 60,80
lnt.Ned.Gr.c. 52,20 52,40
KLM 35,50 35,40
Kon.Ned.Papier 43,50 43,40
Kon. Ohe 141,70 142,80
Nedlloyd 58,80 58,90
Océ-v.d.Gr. 79,50 f 79,70
Pakhoed eert. 45,70 46,20
Philips 36,80 37,00Polygram 45,90 46,40Robeco 97,00 97,10
Rodamco 51,00 50,80Rolinco " 94,90 94,80Rorento 71,40 71,20
StorkVMF 44,10 44,20Unilever eert. 181,60 182,60
Ver.BezitVNU 82,00 8190VOC nrc 42,70 42,70Wessanen eert. 91,80 93,00Wolters-Kluwer 71,00 70,80
Avondkoersen Amsterdam
Akzo 150,50-151,00(151,20)
Heineken 189,60(189,30)
KLM 35,20-35,40 (35,40)
Unilever 180,70-182,60(182,60)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 58,00 5800
ABNAmroHld.prf. 6,12 6,11
ABN AmroHld.div. 43,50 43 70ACF-Holdmgc. 31,40 3L50
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 129,50 129,50
AsdOptionsTr. 11,50 11,70
Asd. Rubber 3,90 3,90 e
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 123,50 123,40
Athlon Groep 50,50 49,50
Athlon Groepnrc 47,50 47,50
Aullnd.R'dam 88,00 88,00
BAM Groep 88,70 88,70
Batenburg 137,50 137,50Beers 125,00 125,00
Begemann Groep 119,00 120,00
Belindo 298,00 304,00 I

Berkels Patent 1,10 l,lof
Blydenst.-WUI. 39,90 39,70
Boer De, Kon. 240,00 240,00
Boer De Winkelt). 70,00 70,00
BorsumyWehry 64,00 63,50
BoskalisWestm. 25,90 25,40
Boskalis pref. 26,90 26,90
BraatBeheer 34,20 34,20
Breevast 10,30 10,40
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delft pref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1157,00 1163,00
Cindu Intern. 161,00 160,00
Claimindo 291,00 294,00
Content Beheer 23,50 23,60
Credit LBN 28,00 28,00
Crown v.G. eert. 113,50 115,00
CSM 95,50 95,60
DAFcert. 17,50 17,60
Delft Instrum. 26,30 26,20
Desseaux 41,10 41,80
Dorp-Groep 45,00 45,00
Draka Holding 23,90 23,90
Econosto 29,60 29,30
EMBA 213,00 213,00
Eriks Holding 79,80 79,00
Flexovitlnt. 56,00 55,50
Frans Maaseert. 82,90 82,90
Gamma Holding 104,00 104,50
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,00 34,10
Geveke 38,50 38,50
Gevekediv'92 37,20 37,20
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit 39,00 39,00
Grolsch 202,50 201,50
GTI-Holding 225,50 225,50
Hagemeyer 145,60 144,80
idemdiv'9l 142,80
HALTrustB 14,80 14,80
HALTrustUnit 14,60 14,70
HBG 213,00 212,00
HCS Technology 0,85 0,85
HeinekenHold. 172,50 174,00
Hoek'sMach. 258,00 258,00
HolLSeaS. 0,44 0,44
Holl.Kloos 450,00 453,00
HoopEff.bank 7,40 7,40
HunterD.pref. 2,70
IHCCaland 58,90 59,00
Kas-Associatie 34,80 34,70
Kempen & Co 9,40 9,40
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
KondorWessels 33,00 33,00
KBB 76,40 75,80
KNP div. 41,00 41,20
Kon. Sphinx 55,50 56,50
Koppelpoort 398,00 a 345,00
Krasnapolsky 251,00 250,00
Landré 4 Gl. 48,00 49,50
Macintosh 41,60 41,80
MaxwellPetr. 115.20 113,10
Moeara Enim 1169,00 1169,00
M.Enim 08-cert. 15300,00 15500,00
Moolen Holding 44,00 43,80
Mulder Boskoop 55,00 55,00
Multihouse 5,10 f 5,10 aNaeff 525,00 fNAGRON 56,00 56,00

NIB 613.00 613.00NBM-Amstelland 9,10 9,10
NEDAP 347,00 347,00
NKFHolding 202,00 200,50
Ned.Part.\_g 56,50 56,50
Ned.Springst 7200,00
Norit 21,00 20,60
NutriciaGß 149,50 152,50
Nutricia VB 159,00 161,50
Nutricia VB div92 168,00 160,00
Njjv.-TenCate 106,80 106,20
OcévdGr.div92 78,10 78,30
Omnium Europe 7,60
OrcoBank eert. 70,20 70,10
OTRA 339,50 340,00
Palthe 63,00 61,00
Philips div/92 36,50 36,80
Pirelli Tyre 22,60 22,60
Polynorm 158,00 157,50
Porcel.Fles 135,00 135,00
Randstad 46,30 46,30
Ravast 25,50 25,60
Reesink 74,40 74,00
Samas Groep 37,50 37,00
Sarakreek 14,10 14,60
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 49,00 48,50
Smit Intern. 43,00 42,50
St.Bankiersc. 15,20 15,10
Stad Rotterdam c 41,60 41,60
TelegraafDe 87,00 86,00
Textielgr.Twente 92,00 b 92,10
Tulip Computers 24,30 24,40
Tw.Kabel Holding 125,30 125,30
Übbink 66,00 65,50
Union 74,10 75,00
Un.Dutch Group 3,10 3,00
Vereenigde Glas 523,50 523,00
Verto eert. 33,00 33,00
Völker Stevin 66,00 64,00
Volmac 28,60 28,70
Vredestein 14,90 14,90
VRG-Groep 48,00 48,60
Wegener 62,30 62,00
WestlnvestF. 17,50 15,50
Westlnv.F.wb 114,50 114,50
Wolters Kluwer 274,00 274,00
Wyers 30,70 30,70
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 80,00 79,40
ABN AmroAmer.F. 68,50 69,50
ABN AmroEur. F. 72,50 72,50
ABN AmroFar EF. 50,00 49,40
ABNAmroLiq.Gf. 162,90 162,90
ABN Amro Neth.F. 87,20 87,30
Aegon Aandelenf. 34,40 34,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABN Beleg.fonds 63,00 63,80
Albefo 48,40 48,40
AldollarßFS 26,30 26,40
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amba n,BO 11,80
AmroNorth Am.F. 68,90 69,00
Amvabel 83,40 83,60
Asian TïgersF. 64,50 64,30
Asian Select. F. 59,40 59,50
AustroHung.F. 4.50 4,50 I

Bemco RentSel. 55,80 55,80
BeverBelegg. 2,90 290
CLNObl. Div. F. 110,60 11060CLN Obl.Waardef. 114,30 114,30
Delta Lloyd Inv. 29,50 2950
DP America Gr.F. 35,50 35,20Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 126,40 126,40
EMFRentefonds 69,20 69,20
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10^0Envir.Growth F. 51,00 50*20
Esmeralda part. 33,60 335)
Eur.Ass. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund "104.50 104,50
EMS IncomeFund 106,00 10610
EMS Offsh. Fund 103,50 103,60EOE Dutch SUF 320,00 321,00Euro GrowthFund 49,10 49J0Euro Spain Fund 7,70
Far East Sel.F. 54.70 54 70GimGlobal 53,20 53,00
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,20 73,20
Holl. Eur.Fund 47,50 48,00
Holl.Obl.Fonds 124,50 124,50
Holl. Pac. Fund 92,50 92,00
Holl. Sel.Fonds 83,50 84,00
Innovest 65,00 65,30
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 29,30 28,80
Intereffekt wt 70,00 67,50
Investapart. 72,50 72,80
ISHimal.Funds 9,30 9,30
Jade Fonds 144,50 143,60
JapanFund 16,00e 16,60
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00 6400,00
Jap.Sect.RatYen 6500,00
Korea Pac.Tr.s 9,10
Mal.Capital F.s 8,05 8,10
MeesObl.Div.F. 117,10 117,10
Mexico IncomeF. 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
NMB Dutch Fund 45,50 45,80
NMB GeldmarktF. 54,65 54,66
NMB GlobalFund 45,30 45,30
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMB Spaard.F. 102,92 102,94
NMBRentegr.F 118,10 118,10
NMBVast Goed F. 38,10 38,10
New Asia Fund 5,40
Nomura Wan. F. 0,50 0,48
Obam, Belegg. 251,50 251,50
OAMFRentefonds 11,55 11,55
OrangeFund 21,80 21,80
Pac.Dimensions 90,50 89,10
Pac.Prop.Sec.F. 29,60 29,60
PiersonRente 113,40 113,50
Postb.Aand.f. 50,20 50,30
Postb.Belegg.f. 56,20 56,20
Postb.Verm.gr... 54,10 54,20
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalentßel. 151,10 151,10
Rentotaal NV 35,50 35,50
RG America F. 106,00 106,50
RGDivirentF. 49,20 49,20

RG Europe F 97,70 97,00
RGFlorente 114,00 114,00
RG Pacific F. 91,30 90,70RG SP Groen 54,30 54 70RG SPBlauw 50,90 51,30
RG SP Geel 47,60 47,70
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,40
Schrod.lntPr.F 28,90 28,90
Sc_Techs 13,50 13^50SuezLiq.Grf. 181,80 181,80Technology Fund 19,20 19,20
Tokyo Pac.Hold. 181,00 176,00TransEur.Fund 81,70 81,60Transpac.F.Yen 267,00 264,00
Uni-Invest 18,00 17,50
Unico Inv.Fund 77,50 77,50
UnifondsDM 31,60 3L60VasteWaard.Ned 65,10 65^50Vast Ned 112.60 112,70
VIB NV 59,80 59,90VSB MixFund 52,70 52,70VSBRenteFonds 110,00 110,00
WBO Intern. 67,00 «7}) oWereldhave NV 112,00 112,00Yen ValueFund 7430 7350ZOMFlondaF.s 35,00 35JJ0
Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,50
ABF 111,70 111,70
Berghuizer Papier 43,30 44,00
Besouw Van eert. 52,80 53,40
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 98,80
Comm.Obl.F.2 98,80
Comm.Obl.F.3 98,90
De Drie Electr. 14,70 13,80 dDeltaLl.Dollarf. 65,70 65,80
Delta UoydECU 64,00 63,90
Delta LloydMix 61,10 61,00
Delta Lloyd Rent 59,00 58,90
Delta Lloyd Vast 56,00 56,10
Dico Intern. 84,00 83,00
DOCdata 6,00 5,90
Dutch Take Ov.T. 45,90 45,90
Ehco-KLMKleding 39,60 39,60
E&LBelegg.l 70,70 70,70
E&LBelegg.2 74,60 74,60
E&LBelegg.3 106,40 106,40
E&LBelegg.4 77,50 77,50
E&LKap.RenteF. 105,20 105,20
FreeRecord Shop 32,50 32,50
GaiaHedgel 103,00
Geld. Papier c. 71,80 71,60
German CityEst 40,50 a38,00
Gouda Vuurvast 75,50 a74,50 a
Groenendijk 45,80 45,70
Grontmü 54,10 54,10
HCA Holding 46,50 46,50
Heivoet Holding 38,80 39,00
Hes Beheer 47,00 48,20
Homburg eert. 0,90 e 0,90 f
Inter/View Eur. 3,80 3,90
Kühne+Heitz 45,50 45,50
LClComputGr. 4,60 4,50
Melle, vannrc 43,10 43,90
Nedcon Groep 52,10 52,50
Nedschroef 81,00 82,00

Neways Elec. ts.vu 6,60
New Eur.HtlsDM 18,50 a 18,50a
NewtronHold. 1,80 1,80
Pan Pac Winkel 10,40 10,60
PieMedical 5.80 5,80
SimacTechniek 12,70 13,00
SligroBeheer 55,20 553SuezGr.Fund 52,70 52,60
VHS Onr. Goed 1,40 1,40
Vilenzo Int. 38,70 3850
Wall Street

01/04 02/04
alüed signal 50 517/e
amer.brands 45 451/.
amer.tel.tel 40% 405/a
amococorp 42% 42V 2
asarco mc. 27 267/a
bethl steel 14% 14%
boeing co 45% 45%
can.pacific 13% 13%
chevron 63% 63%
chiquita 29% 28%
chrysler 17% 17%
citicorp 16 15%
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 52% 52%
dupontnemours 47% 46%
eastmankodak 41% 40%
exxoncorp 55Vs 54%
ford motor 39% 39%
gen.electric 76% 75%
gen.motors 37% 36%
goodyear 66% 66%
hewlettpack. 80% 81
int.bus.mach. 82% 82%
mltel tel. 65% 64%
klmairhnes 19% 18%
mcdonnell 60% 59%
merckco. 149% 147%
mobil oil 59% 58
penncentral 22'/» 22%
philips 19% 20
primenca 39'/» 38%
royal dutch 76% 76%
searsroebuck 46 46%
sfe-.outh.pac. 11% 11%
texaco mc. 58 56%
unitedtechn. 52% 52%
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 30 29%

Advleskoersen
amerik.dollar 1,795 1,915
austr.dollar 1,36 1,48
belg.frank(lOO) 5,30 5,60
canad.dollar 1,490 1,610
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,55 34J0
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
itallire(10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 134,00 140,00
joeg.dm.t/m 100 -

Noorsekroon (100) 27,15 29,50
oostschill.(lOO) 15,75 16.25
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
amenk.dollar 1,85855-1,86105
antill.gulden 1,0250-1,0550
austr.dollar 1,4202-1,4302
belg.frank(loo) 5,4670-5,4720
canad.dollar 1,55675-1,55925
deense kroon (100) 28,985-29,035
duitse mark(100) 112.5550-112,6050
engelse pond 3,2085-3,2135
franse frank (100) 33,205-33,255
grieksedr.(lOO) 0,9180-1,0180
hongk.dolla_(100) 23,9250-24,1750
iersepond 2,99153,0015
itaUire(10.000) 14,895-14.945
jap.yen(10.000) 138,305-138,405
nwzee-dollarüOO) 1,0080-1,0180
noorsekroon (100) 28,640-28.690
oostenr_ich.(loo) 15,9890-15,9990
port. escudos (100) 1,2850-1.3250
spaanse pes.(100) 1.7725-1.7825
surin.gulden 1,0225-1,0625
zweedsekr. (100) 30.985-31,035
zwits.frank(lOO) 123,220-123,270
e.e.u. 2,2980-2,3030

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 203,80 204.90
idexcl.kon.ohe 201,70 202,50
internationals 203,10 204,50
lokale ondernem. 206,50 207,20
idfinancieel 145,80 146,10
idniet-financ. 265,20 266,30

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 29030 291,80
idexcl.kon.ohe 271,40 272,50
internationals 301,40 303,50
lokale ondernem. 277,30 278,20
idfinancieel 214,90 215,30
id niet-financ. 336,90 338,30

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 124,50 125,20
internation 138,60 139,70
lokaal 121,90 122,50
fin.instell 127,90 128,20
niet-financ 120,70 121,40
industrie 130,30 131,10
transp/opsl 131,60 131,90

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,040-20,640, vorige20,300-20,900,bewerkt 22,240laten vorue22,500laten.

Zilver onbewerkt 205-275, vorige 210-280,
bewerkt 320 laten,vorige 320 laten.

Dow Jones 3.234,13
-15,20

Industrie

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k

abnamro pokt 45,00 250 2,10 2,00
abnamro pj9s 45,00 153 3,60a 3,50
akzo cjul 155,00 130 2,00 2,20
daf papr 25.00 134 3.80 a 3,60
daf pokt 20,00 198 1-50 1.30
d/fl c mei 190,00 115 2.10 2,00
dsm c okt 110,00 120 2,50 2,20
coc c apr 300,00 112 4,30 5,80b
coc c apr 305,00 559 1,70 230
coc papr 280,00 476 0.20 a 0,10
coc papr 295,00 397 0,80 0,50
coc papr 300,00 513 1,90 1,10
coc papr 305,00 596 4,00 2,60
coc pmei 295,00 118 2,80 2,10
coc pmei 300,00 168 5,10 3,80
fokker c apr 30,00 187 4,20 a 4,60
fokker c apr 32,50 454 1,70 2,00
fokker c apr 35,00 229 o,Boa 1,00
fokker cjul 35,00 454 2,00 2,90
fokker cjul 37,50 216 1,30 1,80
fokker cjul 40,00 336 0,90 110a
fokker c okt 35,00 129 2,90 400
hein pjul 185,00 115 5,20 500
hoog cokt 60,00 115 1,70 180
hoog papr 55,00 113 4,50 a 380ing pjul 50,00 302 1,20 1,00
ing Pjan 60,90 150 10,50 a 9,90
ing PJ94 47,80 463 2,30 230kim cjul 35,00 113 2,50 2,50kim pjul 35,00 135 1,40 1,40nlt pnov 102,00 500 3,10 a 3,00phil c apr 32,50 109 4,20 b 4,60phil c apr 35,00 397 2,00 2,10phil c apr 3730 721 0,50 0,30phil cjul 35,00 424 3,10 3,20
Phil cjul 3730 714 1,50 130Phü c okt 40,00 551 1,10 130phil c 093 30,00 518 9,50 9,80
phil c 094 45,00 360 3,00 3,00
phil c 096 35,00 926 9,30 930phil p093 30,00 564 1,00 1,00polyg c mei 45,00 152 1,30 2,00
obe c apr 140,00 143 330 3,90
ohe c apr 145,00 134 0,70 0,80
obe papr 145,00 118 3,70 2,80
tops c apr 590,00 142 I,oob 1,30
tops c mei 580,00 149 5,00 5.80
tops papr 580,00 106 5,00 3.30
unil c okt 180,00 111 9.60 10.20
vnu c mei 85,00 220 0,70 0,70

a laten g bieden " ei-d<».
b bieden h laten-ei-di».
c=e_-c__im k gedaan<h_ ei-dividend l = gedaan, g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
t - gedaan . laten sk slotkoers gisteren

economie

Bierbrouwer lijdt grote verliezen in Spanje

Heineken probeert
het op Duitse markt

- Heineken gaat de>prong naar de Duitse markt wa-S n. De voorbereidingen hiervoorwn m volle gang en vanaf begin
lann " Heineken bier uit Neder-
"°a importeren naar een aantal.rote Duitse steden, waarbij in eer-, lnsJantie de horeca zal wordenwerkt. Dit zei bestuursvoorzitterrs u. van Schaik gisteren bij deresentatie van het jaarverslag.
e Heineken-top wilde niet uitleg-

_epHWaarom niet' zoals Grolsch
..J. ' ls besloten met een Duitsevouwer in zee te gaan.

In Spanje gaat het nog steeds slecht
met Heineken. El Aguila leed ook
vorig jaar weer verliezen, die nu in
totaal al op circa f 50 miljoen wor-
den becijferd. Besloten is de pro-

duktie in Spanje te concentreren in
de twee brouwerijen te Madrid en
Valencia. Mochten de zaken zich
blijvend ongunstig ontwikkelen
dan zal afstoting onvermijdelijk

zijn, aldus Van Schaik.

Het drankenconcern heeft in het
tweede halfjaar van 1991 aanmerke-
lijk beter gedraaid dan in de eerste
zes maanden. Het slechte weer in
mei en juni in heel Europa en de
gevolgen van de Golfcrisis waren
oorzaken voor terughoudendheid
bij de consument in de eerste jaar-
helft. Naderhand ging het beter en
het eindresultaat was een winststij-
ging van 12 procent tot f 410 mil-
joen. De omzet steeg met bijna 6
procent tot f 8.696 miljoen.

Fiscus komt pas op tweede plaats

Pensioen beveiligd
tegen faillissement

DEN HAAG - Het pensioen van
een werknemer is beter gewaar-
borgd tegen een faillissement van
de werkgever. Dit is te danken aan
een uitspraak van de Rotterdamse
rechtbank, die gisteren bepaalde
dat bij aanspraken de pensioenen
die worden bekostigd uit de boedel
van een failliet bedrijf, voorrang
hebben. Zij gaan zelfs vóór de aan-
spraken van defiscus.

Een proefproces dat de vakbond
Unie BLHP hierover tegen decura-
tor van de failliete Kok Groep Ne-
derland heeft gevoerd, geeft het
pensioen meer zekerheid. Mensen
in vergelijkbare gevallen kunnen
voorlopig een beroep doen op dit
vonnis.

Volstorten
Toen de Kok Groep (verzekeringen
en makelaardij) in 1989 failliet ging,
bleek dat de pensioenen van een
groot aantal medewerkers niet vol-

ledig waren 'afgefinancierd' (of vol-
gestort). Dat is nodig, omdat de
meeste mensen in de loop der jaren
een steeds hoger salariskrijgen. Als
iemand bijvoorbeeld 50.000 gulden
verdient wordt zyn pensioen (en
-premie) op basisvan dat loon vast-
gesteld. Bij een loonsverhoging
naar bijvoorbeeld 55.000 gulden -
het pensioen is op dat hogere,
laatstverdiende loon gebaseerd -moet dus geld worden bijgestort.
De werkgever is .daartoe, sinds een
wetswijziging in 1987, verplicht bij
het einde van de dienstbetrekking.

De rechtbank heeft nu uitgespro-
ken dat indien de curator - die offi-
cieel als werkgever geldt in het fail-
lissement - mensen ontslaat, hij de
pensioenen moet volstorten. Dat
geldt overigens niet voor de pen-
sioenen van degenen die vooruitlo-
pend op het bankroet zelf al ontslag
hebben genomen. De curator kan
hiervoor gebruik maken van de op-
brengsten die nog uit de failliete
boedel komen, ondermeer doordat
vorderingen worden geïnd enzaken
worden verkocht.
Het bijzondere van deze rechtbank-
uitspraak is tevens dat het volstor-
ten van het pensioen geldt als een
'boedelschuld'en niet als een gewo-
ne vordering-zonder-voorrang. De
fiscus en de bedrijfsverenigingen,
die altijd de op-een-na-hoogste
voorrang hebben bij verhaal uit fail-
lissement, worden daardoor achter
de pensioenen gerangschikt.

Begemann groeit gestaag door
DEN HAAG - De waarde van het
aandeel Begemann, het conglome-
raat van technische bedrijven van
Joep van den Nieuwenhuyzen,
schoot gisterochtend omhoog op de
Amsterdamse Effectenbeurs. Hoe-
wel de koers van f 124,50 aan het
eind van de ochtend (was f 119 een
dag eerder) nog lang niet terug is op
het punt van de hoogtijdagen van
'bedrijvendokter' Van den Nieu-
wenhuyzen, begint het geloof in zijn
aanpak zich te herstellen.
De twijfels van de laatste maanden

betroffen vooral devraag of de twee
broers Van den Nieuwenhuyzen
(Joep en Jeroen) de vele tientallen
activiteiten, werkmaatschappijen,
dochters en deelnemingen afdoen-
de kunnen overzien en sturen. Na
de overname van Holec in 1990 -waarmee de omzet van Begemann
zo ongeveerverdubbelde - volgden
in 1991 opnieuw een serie van over-
names op diverse terreinen.

De vraag over de bestuurbaarheid
van de onderneming lijkt bestuurs-

voorzitter en grootaandeelhouder
(van ongeveer 45 procent) Joep van
den Nieuwenhuyzen op subtiele
wijze te hebben beantwoord. Eind
vorig jaar voorspelde hij namelijk
een groei van de omzet in 1991 totf 1,7 miljard (was f 1.351 miljoen in
1990) en een stijging van de netto-
winst tot f 87 miljoen (was f 73,5
miljoen). Uit de gisteren gepubli-
ceerde cijfers blijkt zijn inschatting
zeer nauwkeurig: fB5 miljoen netto-
winst op een omzet van f 1.735 mil-
joen.

Aantal vacatures
in industrie daalt
VOORBURG - Het aantal vacatu-
res bij particuliere bedrijven en in-
stellingen beliep eind december
1991 78.000, dat is 20.000 minder
dan het jaar daarvóór. Dat blijkt uit
de vacature-enquête van het CBS
die elk kwartaal wordt gehouden
onder 23.000 bedrijven en instellin-
gen.
In 1989 waren er gemiddeld 90.000
tot 95.000 vacatures. Dat liep op tot
134.000 in maart 1990. Daarna trad
een daling in tot 98.000 eind decem-
ber 1990. In 1991 lag het aantal vaca-
tures elk kwartaal circa 20.000
onder het niveau van 1990.

De daling treedt vooral op in de in-
dustrie, waar eind december 1991
16.000 vacatures waren, 9.000 min-
der dan een jaar eerder.

muntuit

Benoeming
Drs L. Radix heeft per 1 april
zijn functie als directeur van de
Pensioenverzekeringsmaat-
schappij DSM neergelegd we-
gens aanvaarding van een
andere functie in concernver-
band. Hij wordt per 15 mei
opgevolgd door mrH. Thoman.

KBB
De winstvan het detailhandels-
concern KBB (onder andere
Hema, De Bijenkorf, Praxis en
M&S Mode) is vorig jaar ge-
slonken tot f 68,9 miljoentegen
f 100,7 miljoen in 1990. Per on-
derdeel vertoonde de gang van
zaken een gevarieerd beeld. De
Bijenkorf maakte volgensKBB
„een zeer goede ontwikkeling
door". Hema stond daarente-
gen onder voortdurende druk
van de nog niet afgeronde her-
structureringen. De speciaalza-
ken toonden per saldo een
goede ontwikkeling. Dit was
met name het geval bij M&S
Mode.

Groenten-cao
Werkgevers en vakbonden heb-
ben gisteren een principe-
akkoord bereikt voor een nieu-
we cao in de groenten- en fruit-
sector (ongeveer 5.500 mensen).
In het tweejarige contract (dat
loopt tot 31 maart 1994) staan
structurele loonsverhogingen
van 3,5 procent op 1 april dit
jaar en 0,75 procent op 1 okto-
ber. Volgend jaarvolgen 4 pro-
cent op 1 april en 0,75 procent
op 1 juni.

Deutsche Bank
Deutsche Bank, Duitslands
grootste bank en één van de in-
vloedrijkste partijen in de Duit-
se economie, heeft over 1991
een recordwinst geboekt. Het
bedrijfsresultaat van het con-
cern steeg met ruim zestien
procent tot 5,97 miljard mark.
In 1990 - toen er eveneens
sprake was van een recor-
dwinst - kwam de groei uit op
bijna tien procent.

Autoverkoop
De verkoop van nieuwe perso-
nen- en vrachtwagens in Japan
is voor het eerst in zeven jaar
teruggezakt. Door de tragere
economische groei en de par-
keerproblemen in diverse grote
steden ging de afzet in het fis-
cale jaar 1991/92 omlaag met 3,8
procent tot 5,67 miljoen stuks.
De personenauto-sector kreeg
flinke klappen door een achter-
uitgang van deverkoop van zes
procent tot 3,96 miljoen. De Ja-
panse consumenten laten voor-
al de kleinere vierwielers staan.
Auto's met een tweeliter-motor
waren echter gevraagd. Nissan
zag de afzet dalen met 4,4 pro-
cent. Toyota, Japans grootste
autoverkoper, ging met 5,5 pro-
cent in verkoop achteruit. Maz-
da leverde zes procent in. Mit-
subishi was een uitzondering
en noteerde een stijging van
11,6 procent. De buitenlandse
autoproducenten zagen hun
verkoop teruglopen met 11,4
procent tot 191.987 wagens.

Westerse poppen in Rusland

" Speelgoedfabriek Krugozor in Moskou heeft de produktie van poppenflink opgevoerd.
Dit om in de concurrentieslag met het Westen niet kopje onder te gaan. De bedrijfsleiding
heeft een geheel nieuwe produktelijn opgezet met poppen die ook bij de Westerlingen in
de smaak zullen vallen. Foto: ap

(ADVERTENTIE)

INTERLANDSlbouw_elementen ba. J
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
\*{\ KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di lm vr. 7 0.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur

za 1000-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.

045-213928
Showroom Eindhoven: Zeelsterstraat 177 a

r (ADVERTENTIE)

[^^ KONTAKTLENZEN
Uv__^^ STUDIO
Promenade 27A, Heerlen, 045-742295; Wilhelminastr. 33, Bocholtz, 045-444342

GRATIS! 2 KONTAKTLENZEN voor alle
(twv.or, KLANTEN"■'"w.V. 19.00 VAKANTIELENZEN VAN 0.0 tot +4.9);. Alleen op zaterdag 4 april '92

»— ■ ""Passing, controle, schoonmaken altijd gratis. Aanpassing door gediplomeerd kontaktlenzenspecialist/opticien
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®piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax:o4s-739364
"

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter(l4-punts).
Minimumhoogie: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties ónder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

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

Het LimburgsDagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C«tx_co Swmmo Scanner) 079.
Personeel aanbod

Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, wordt gehaald
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317669.

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.

Personeel gevraagd
Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het

bezorgen van huis aan huis
reclame op zaterdag

Goede bijverdienste!!
Euro Flyer drukwerkverspreiding, tel. 046-743055.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Simpelveld-Huls

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

Pretpark de Valkenier
vraagt voor het seizoen 1992 (vanaf 18 april) MEDEWER-
KERS/STERS voor bemanning kassa's, buffette, keukens,
winkels, attraktiés, restaurant en algemene functies.
Vereisten zijn: leeftijd vanaf 16 jaar, verzorgd uiterlijk en ,
goede omgangsvormen. Sollicitaties na telefonische af-
spraak. Tel. 04406-12289, ma. t/m vr. van 9.00: 16.00 uur.

Leerling verkoopster
niet ouder als 18 jaar.Aanmelden tussen 17.00-18.00 uur:

De Zwaluw, Dautzenbergstr. 29-31, Heerlen.

Chauffeur op vrachtauto
met laadkraan.

Zonder ervaring onnodig
zich te melden.

Frits Nollgen BV, Locht 42 B, 6466 GW, Kerkrade.
g 045 -41 10 63.

Wegens uitbreiding van filialen vragen wij: energieke
Baliemedewerksters

Soll. SCHRIFTELIJK richten aart: Videotheek The Champ
Ganzeweide 155, 6413 GD Heerlen.

Gustaaf Scandinavian Restaurant
Een snelgroeiende organisatie met restaurants langs de
snelweg en cateringservice, zoekt wegens toenemende

druktevoor haar wegrestaurant in EJocholtz met een capa-
citeit van 600 zitplaatsen:

zelfstandig werkende kok
die de uitdaging aandurft om behalve luxe a la carte te

koken ook vele gasten binnen een kort tijdsbestek van eten
te voorzien. Wij vragen:

* ervaring in soortgelijke functie
Wij bieden:

* een full-time contract
* goed salaris

* geen gebroken diensten
* prima werksfeer

Tevens hebben wij plaats voor een
leerling-kok

die naast a la carte koken ervaring op wil doen in de grote
keuken. Voor informatie of voor het maken van een af-

spraak kunt u bellen met Dhr. Pouwer. Tel. 045-443711.
Verkeersschool Roger Keybeck zoekt

Instructeur
parttime/fulltime cat. B. Liefst ook cat. ACE.

Reacties Molenveldweg IA, Susteren. Tel. 04499-4844.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Buffethulp m/v
voor een relatie in Brunssum. Het betreft een part-time
functie. Ervaring in dé horeca is een pre. Leeftijd: 18-20
jaar. Hebt u goede contactuele eigenschappen? Neem dan
contact met ons op of kom langs.

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

Tempo-team Uitzendbureau
zoekt:

Bakker m/v
voor een groothandel in Nuth. U werkt 36 uur per week en
de werktijden zijn gunstig. U bent in bezit van het 1e gezel-
diploma. Hebt u interesse? Neem dan contact met ons op.

Informatie: 045 - 25 32 32, Karin Poelman
.BRUNSSUM, LINDEPLEIN 15.

Gevraagd op korte termijn
METAALBEWERKER of
bankwerker die, in onze za-
gerij het slijpen van band en
cirkelzaag wil leren en na-
derhand zelfstandig kan
funktioneren. Daemen's
Houtwarenfabriek, Mingers-
borgerweg ,7, Übachsberg.
Tel. 045-751253.

BEKISTINGSTIMMERLIE-
DEN gevr. Aannemersbe-
drijf M. Hendrikx, Stem. Be-
kisting en betonwerk. Tel.
046-333730.
Leerling en aankomend
KAP(ST)PER gevr. S. Bo-
yon, Emmastr. 6a. 6373 HM
Landgraaf. .045-312667.

BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046-
-515828 na 21,00u. 517402.
E3ouw- en ingenieurbureau
K.H. Gehlen vraagt Duitse of
Ned. BOUWINGENIEUR
die in staat is nwe. werken in
Duitsland aan te trekken.
Trichterweg 125, Brunssum.
Tel. 045-231225.
Gevraagd jonge gedipl.
KELNER, fulltime. Steak-
house Eldorado, Heerlen.
Tel. 045-741360.
Gevraagd voor 2 a 3 avon-
den per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845
Gevr. IJZERVLECHTERS
voor Duitsland. Duits verze-
kerd. Inl. na 18.00 uur: tel.
045-254058.
Serieuze KINDEROPPAS
gevraagd voor baby, 5 halve
dagen p.w. Tel. 045-712696
MONTEUR gevr., liefst met
erv. VW Diesel. Pres. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
EJouwbedrijf Para vraagt
OPPERLIEDEN. Melden
045-422524 na 19.00 uur
257880/325622.
Met spoed gevraagd TAXI-
CHAUFFEURS MA/ partti-
me en weekend. Met erv.
voorkeur. Tel. 045-318898.
Für Dauereinstellung ge-
sucht Maurer, Einschaler
und Klinkenmauer. Auch
Colonnen. Auskunft von
Montag bis Freitag von
8.30-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-227144665.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevraagd ervaren part-time
VERKOOPSTER. Slagerij
America, St. Pieterstr. 44,
Kerkrade. Liefst tel. afpr.
045-456435.

Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren MEETSELAARS 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.
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.
Vakantie- en zaterdaghulp
gevraagd. Keurslagerij
KEULEN, Hulsberg. Tel.
04405-1324. ,-,'.
Gevr. zelfstandige HULP
voor 2x per week. Tel. 045-
-715739.
Constructiebedrijf vraagt IJ-
ZERVLECHTERS en stei-
gerbouwers. Hoog loon. Tel.
045-726600 ma. t/m vr. van
8-17 uur.
Landelijk ochtendblad zoekt
BEZORGER voor Brunssum
(Treebeek). Aanm. telef.
045-230637 of 257974. Tij-
dens kanturen 040-121775.
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 E3eek. Inl.
Fit Form 046-510287.
Gevr. ervaren MEETSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.

I 3 TIENTJES. |
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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.
Gevr. Iste KAPSTER met
salon ervaring voor 23 uur
per wk. Tel. 04493-3738.
Nette part-time HULP ge-
vraagd voor Banket-Bakke-
rij. Tel. 045-321805.
Gevr. parttime VERKOOP-
STER liefst met ervaring
voor slagerij in Heerlen. Te
bevragen tussen 9.00 uur en
12.00 uur of na 19.00 uur tel.
046-334317.
Gevraagd ervaren MACHI-
NIST voor mob. graafmachi-
ne en chauffeur voor kraan-
auto, met ervaring. Brouns,
Elsloo, 046-378200.
Gevr. zelfst. weekend KAP-
STER voor vrijd. en zaterd.,
in vaste dienst. 045-413583.

Hotel de L'Empereur in Val-
kenburg vrgt. LEERLING-
KOK, serveerster of kelner,
plusm. 20 jr. kamerwerk-
meisje, schoonmaakster
voor de ochtenduren. Heb je
interesse bel ons dan.
Tel. 04406-13439.
Gevr. part-time WINKEL-
JUFFROUW. Slagerij Arts,
Dorpsstr. 86, 6441 CJ
Brunssum. Tel. 045-252823
Voor de vak. zoeken wij nog
een HULPKRACHT, plm.
18-20 jr. Soll. 045-352044.
Cafetaria in Brunssum zoekt
nette FRITUREHULP voor
enkele dagen p.wk. Ervaring ■niet noodzakelijk, werktijden
van 17.00-20.00 uur. Tel.
045-253997.
Gevr. voor bakkerszaak,
vriendelijke zelfst. VER-
KOOPSTER, enige erv. ge-
wenst. Geboden wordt leuk,
afwisselend werk in een van
onze winkels te Vaals of
Simpelveld. Soll. na tel. af-
spr. 045-441470.

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.

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 DC Heerlen.

Te huur gevraagd woonhuis
met tuin omg. BRUNSSUM-
Hoensbroek-Landgraaf. Tel.
045-274789.

OG te huur
VALKENBURG, apparte-
ment te huur. All-inn. Tel.
04406-16439.
Te ruil VRIJSTAAND huis
met grote tuin, huur ’700,-
-p.mnd. tegen torenflat in
Brunssum Nrd. 045-259774

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.
■"' ' 'Vuil".1, i"i '" i " i —--■■■■■■■liiiiim i ;r - ■-■ i ■■ ■■■■■■■■■pmirnii. ■■■■»■■_«■»____

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

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

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

Maastricht, Residentie Abtshof
Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat voor bewoning ge-
reed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze uit 4 ver-
schillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een max.
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 MAKELAARDIJ 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.

Voerendaal, Kunrade
rustig en mooi gelegen halfvrijst. huis, tuin, 3 slaapk.,

grote badk. en zolder met vaste trap, vr.pr. ’ 220.000,-k.k.
Tel. 045 - 752473

„Öe Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en 'correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

Nedu Makelaardij
Émmapleih 12, j-lëerlen. Tel. 045-711500.

OIRSBEEK
Te koop wbhing, bwj. '03.
Woonkamer "38" m 2mcl.
keuken, vrpr. ’ 150.000,-k.k
Tel. 04492-4898. --
15 jaar Vastq, rente! ,8,6%
(pensioenfonds).. BeJ.. .045-
-712253. Na kantooruren dhr
J. Wetsels. 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service; : 2, ■ ■, - . «■

Te koop gevraagd klein per-
ceel BOUWGROJMD of
vooroorlogse woning. 045-
-728671. ~ !" . ' -, '.

SPAUBEEK bungalow ste
koop. Tel. .04493-2994.
Te k. MAASTRICHT Keer-
derstr. 238,, royaal woonhuis
met kantoor/praktijk moge-
lijkheid, ’319.000,- k.k. Têl.
043-625091..- ■"■

HEERLEN,' SmarSg'cJstr. 21,
2/1 kap op pér'c. van ,435 rn2,
4 slpks., ’125.000,- k.k.
Wijman & 'Partners. 045-
-728671. ■ "■

_
HOENSBROEK, , OranjeStr..
7, goed geïsoleerde 'eënge-*
zinsw. met oa. 3.slpks. en
vaste trap naar< ruime zolder,
’120.000,-. k.k. Wijman &
Partners, Q45:7g8671.
Te koop-in MAASTFfICHT:
Villapark,, ruim.herenhuis, vr.
pr. ’425.000,-. Tel, '043-,
635466, _; !;; . \ v

HUIS té koop met uitbouw
en kl. tuin, pr. ’ 149.000,-.
Direct te aanvaarden. Burg.
Binckhorststr. 31, Meerssen
Bezichtiging .na telef. afspr.
043-650563 of 642754.
MEERSSEN, *oohh. met
magazijn, gar, tuin, 3 slaapk,
tot. 645 fn2, goed pnderh.,
pr.n.ó.tk. 043'^640417;

bouwmat.'machines
Kanteldeuren en. rolluiken
bestelleti? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook^voor in-
dustrie. Ténelenweg 8-10.
Tel. 045-750187. _~.

KANTELDEEUREN, roldeu-
ren, sectiëdeurèn mét of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening . compu-
ter göstuurb, gëScfiikt 'foor
alle soorten' garagedeuren
compl. met zender \7óóï uw
auto. Fa. Straten, liijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop grote partij gebruik-
te GRINDTEGELS; balken,
kepers, panlatten en .vloer-
planken. Hahdelsondern.
Wolter", De Koumen 51,
Hoensbroek., 045-229999, ■
Mobiele , DIESELAGGRE-
GATEN MèSddws 4 '"cyl.,
220/380 V, 50 Hz 27.'5 KVA,
in nw".fet.; p.sti ’4.500,-.'
Gemert, tel. 04923-61953. .
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Brockhouse 220 V
50 Hz ex-leger, in pw.st., p,
st. ’ 3.500,-. Gemert,
04923-61953.,.
Te koop gevraagd gebruikte
BETONMOLEN. , Tel.
04754-88281.'. ~: .--. ~,.

Te koop metalen vBUiZÉN
(steigerbuis formciat), diver-
se afmetirfgen, t.e.a.b. Inl.
04492-1835." "' . -..
Weg omstheden te koop'
STROOMAGGREGAAT
Kawasaki FA 210, 2100
Watt, 2 mnd. oud. Nieuw-
prijs ’3.250,- nu ’1.750,-.
Tel. 045-323178.

■■ -- ' ■»■

ULESTRATEN, mooi gel.
halfvrijst. huis, gar., tuin, 3
slaapk., cv., badk.,

’ 175.000,-. 043-642220.
Te k. gevraagd woonhuis in
SPAUBEEK vrijstaand of
harfvrijstaand, liefst Const.
Hugostraat, Alexanderstraat
Vink§nstraat en omg. Aan-
vaard, binnen 1 jaar geen
bezwaar, 04404-2442.

Kamers
Te h. kamer voor rustige
mensen hartje HOENS-
BROEK met pension of
zonder. Tel. na 12.00 uur
045-224509.
Té h. in BOCHOLTZ ge-
meub. kamer, keuken en
badkamer. Tel. 045-441119

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-
dustrietèrr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen 'voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
04k-3_feBl9, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
'drogers èn centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KÖELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

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

fransacties
Voor , logistiek ADVIES en
magazijn inrichtingen van
electrolux constructor. Tel.
045-310937, .na 18.00 uur.
Te k. oud model GEBAKS-
VITRINE i.z.g.st., vaste pr.
’600,-. Tel. 045-713063.
Te koop BLOEMENZAAK te
Geleen, 90 m2, goede om-
zet. Tel. 043-640365, na
18.00 uur.

■

Landbouw
ONDERDELENBANK.Tel. 04493-2715.
Te k. RECREATIE-PAARD,
ruin, 7 jaar, tel. 04756-1374.
Te huur of te pacht 11/2 ha
BOS met weiland. Tel. 045-
-244385.
Te koop 375 ASPERGES-
PLANTEN Boomlin. Tel.
04499-1297, na 18.00 uur.
Te koop Mengele OPRAAP-
SNIJWAGEN type 330, i.g.
st. Provaas Schimmert,
04404-1758.
te koop goed RIJPAARD
met pap., L 1en 4 winstptn.,
Bruine ruin, plm. 1.66 mtr.
Tel. 08851-14629.
Als.u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
af in liet Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.

Autoverhuur

Avis Autoverhuur
* Dagprijzen mcl. alle km

* Supervoordelige weekendtarieven
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559

Maastricht, Spoorweglaan 18. Tel. 043-252377
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

RENAULT KERRES.... Kerkrade 045-452424
m/%l Dom. Mijnstraat 25

%^M Heerlen 045-724200
Beersdalweg 97

Topoccasions
Diverse merken met 1 jaar garantie.

RENAULT-DEALER voor de OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Vlieg met het
postkantoor.

SudgetAir
VLIEGTICKETS

retour vanaf retour vanaf

Europa Verre Oosten |

Oporto f 399,- Bangkok f 1.375,- I
Madrid f 515,- Delhi f 1.425,-
Antalya f 545,- Hongkong f 1.925,-
Kos f 549,- Beijing f 1.930,- I
TelAviv f 565,- Sydney f2.465-

,- Afrika

Toronto(B) f 695,- Caïro f 765,-
New Vork f 735,- Kenia f 1.065,-
LosAngeles f 1.351,- Dakar f 1.320,- S.
Barbados f 1.495,-
Mexico City f 1.545,-
RiodeJaneiro f 1.824,-
Buenos Aires(B) f 1.939,- (B) = vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat42, Heerlen, tel. 045-711211

Grote Opelshow
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
/ OPEL&

Haefland 2, Brunssum. Tel. 045-257700.
Wij geven het meeste Niet vergeten! KWALITEIT-
VOOr UW aUtO!

U belt, wij komen! 80E, 50 mtr. v. Glensover-
-045-422610, ook 's avonds, gang Heerlerbaan-Kerkrade

Goedemorgen opa en oma

Hartelijk gefeliciteerd met jullie 40-jarig huwelijk,
en niet te vergeten opa is ook nog jarig vandaag-

Prettige dag toegewenst door: John Tiny en kinder»
Hans, Mary en kinderen;

Peter. Petra en aanstaand kleinkind.
Proficiat

Mevr. de Bijl

ék . I . --.-au
met uw 25-jarig
dienstjubileum.

Uw collega's van het groot-
ste warenhuis v. Nederland

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoe*

gefrankeerd) naar rw
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 C
Heerlen en vergeet niel
onder op de enveloppe. nummer uit de adverW

te vermelden.

Met een PICCOLO i"
Limburgs Dagblad ra»
uw oude spulletjes 't &
kwijt. Piccolo's doen 'wonderen... Probeer ffl
Tel. 045-719966.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Rocky Wagon HR ]
Jeep Wrangier 2.5ipers.uitv. zwart
Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging
Toyota landcruiser turbo diesel 'Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 'Nissan Prairie 1.8SGL LPG 80.000km
Mitsubishi Galant 23 TD
Nissan Sunny combil.7D

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood
Daihatsu Charade 13i TX grijs 28.000km 1
Daihatsu Cuore TX 3-drs JDaihatsu Cuore TX 3-drs j
Audi 80 18Sautom. kl. zwart
Suzuki Alto GL sportieve uitvoering \
Opel Veetra 1.6istuurt), ace. 16.000km ]
Mercedes 190E verlaagd veel ace JVW Golf Manhatten 1.6rood JPeugeot 205accent kl. wit ]
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit ]
VW Passat GL 18, grijsmet. 41 .OOOkm ]
BMW 316 black line 101.000 km ]
Mitsubishi Colt 1200GL sport.uitv ]
Ford Fiësta 1.1 lux, rood ■
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1
Ford Siërra 2.0 CL Sedan 98.000 km 1
Suzuki Swift GTi Twincam zwart 'Volvo 340 5-drs. GLred line ]
VW Golf GTi spee. uitvoering j
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit j
BMW 3164-drs. sportvelgen 'Opel Kadett 12LS kl. beige ]
Ford Escort 1.3CL kl. bruin 57.000km 'Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver <Volvo 340 DL LPG kl. rood ]
Alfa Sprint coupe 1.5kl. zilver 1
Daihatsu Charade TS Special JJDaihatsu Charade diesel H
Mitsubishi Cordia I.6SR 1
Toyota Cressida turbo diesel JCitroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1
Citroen BK 1.4RE 79.000 km rood JFiat Panda White 34 JOpel GT speciale uitv. 2.2i<\Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1'

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810
Te k! CHEVROLET MAlibu Te k. Toyota CARINA JClassic, bwj. '82; 2x Olds- Luxe '83 stationwagon V>
mobile Cutlass. 045-217935 sei nieuw model) 124.1
Autohandel Johan *"]> w- «* APK '93. Dj
SCHMIDT heeft diverse auto v,e?eerd m nteu*
auto's in voorraad van vrP^ 42;*yn

,eve!?lJ’750,- tot ’6.000,-. Alles mog Baanstr.l4o Landgrj!
met APK. Tel. 04492-2888. Voor Piccolo's
Hommert 24, Vaesrade. zie verder paginaJJ.
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De populairste kleine van Nederland is in het nieuw zodat de wegligging optimaal is. Tja, het is niet voor
gestoken. De nieuwe Fiat Panda. Hij staat te pronken in niets de meest comfortabele en temperamentvolle auto in
onze showroom. Zowel binnen als buiten is-ie geresty- zn klasse. De Panda is __F^__PM__FW___TÏ_F

aW mmmmW^m mmmWmW W.____■ mmmWled. Niéuwe grille. Nieuw stuur. Nieuw dashboard. er al vanaf f 14.350,-. mmWmMmMMmM
Verbeterde geluidsisolatie. En een nieuwe wielophanging Komt u'm bekijken? Fiat Panda. Eén brok temperament.

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V.
/BRUNSSUM, TEGELSTRAAT3 045-25 06 75 HEERLEN, PARALLELWEG 34, TEL. 045 -7421 21

AUTOBEDRIJF KLANKSTAD B.V.
KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16s:.as

Vrijdag 3 april 1992 "6



Prijsvergelijking
eze heerlijke reisauto is voor

r;n vijfpersoons gezin aan de
v"e kant een rustige kilometer-

eter en anderzijds waar nodig
e** vinnig accelererende sportie-e auto. Aan zon stuk luxe en
jj^fortop wielen hangt natuur-
"N* een prijskaartje. Vergelijk je
rf Prijs (46 mille) van het GLXi-
j?stmodel van Auto Kleijnen

erkrade, met die van de con-
urrenten, dan valt het nog aar-

2JS mee.
it 9hrysler Voyager 2.5 SE met
v° "ter motor kost fl 49.995, de

V6-r__odellen ruim 57ule. De nieuweRenault Espace
enr 6"motor komt op 72 miUe

foyota vraagt voor eenPrevia
dln?'4 ltr motor al 72 mille en
f Lumina Cl kost te-gen de 75 mille.

erf pPace Runner modellen GLi
fl <_"> Xi kosten respectievelijk
afl 9£!5 en fl 45.595, exclusief
t^^ringskosten en meerkos-
2P^ v°or metallic-uitvoering. De
met tnkleps 18 ltr motor levert
een fr pk op l°°dvrye benzine
tani, vermogen. De benzine-heeft een inhoud van 50 li-
km/Wat kÜ een snelheid van 120
650 tUr een actieradius van ruim

km oplevert en neerkomt op

een verbruik 8,7/100 km. De mo-
tor is bij het optrekken nogal
luidruchtig, maar in de beide
hoogste versnellingen van de
5-bak is het geluidsniveau aan-
vaardbaar zodat een gesprek
zonder stemverheffing mogelijk

Comfort
De MacPherson voorwielophan-
ging in combinatie met een ach-
terwielophanging met
semi-sleeparmen zorgen voor
een soepele vering. De Runner
heeft voorwielaandrijving en
standaard stuurbekrachtiging,
wat weldadig aanvoelt, en is met
een draaicirkel van 10,2 meter1
bijzonder wendbaar.
Gezeten op de verstelbare en te
verwarmen bestuurdersstoel is
alles in en om dit 'ruimteschip'
goed te overzien. Het dashboard
is functioneel en stylvol. De in
witte kleur uitgevoerde klokken
en metertjes geven in een oogop-
slag alle benodigde informatie.
De achterpassagiers stappen in
door een grote schuifdeur en
eenmaal gezeten is er voor allen
veel hoofdruimte. Helaas heeft
het achtercompartiment geen
draai- of schuiframen; twee uit-
stelramen zorgen voor contact
met de buitenwereld. De elek-
trisch verstelbare buitenspie-
gels, de elektrisch te openen
portierramen, een centrale deur-
Vergrendeling, getint en gelaagd

glas en de al genoemde stuurbe-
krachtiging zijn standaard.

Met vijf volwassenen en flink
wat bagage aan boord neemt de
Space Runner moeilijke hellin-
gen zonder 'morren. Zowel op
de Koning van Spanje in Gulpen
(ca. 18%) als de Keutenberg in
Schin op Geul (ruim 20%) trok
de wagen moeiteloos vanuit stil-
stand weg. Het weggedrag is ver-
der goed, op de lange einden
heel stabiel ondanks de hoge op-
bouw. In het stadswerk met veel
opeenvolgende bochten vrijwel

geen overhellen van de Runner.
Bij flinke belasting zakt de auto
van achteren weinig door.

Conclusie
De Mitsubishi Space Runner
valt niet alleen op door zijn twee-
kleurige carrosserie. Hij is ruim
maar toch compact met een inte-
rieur dat in een handomdraai is
te veranderen in een functionele
bagageruimte. Een representa-
tieve gezins- en zakenauto voor
een acceptabele prijs.

Ruime, beresterke en multifunctionele trekker

Mitsubishi lanceert
nieuwe Space Runner
DOOR HUUB MEIJER

pensen die op de Mitsubis-"i Space Wagon afkomen
2°eken vooral comfort. Dat

al in behoorlijke mate
aanwezig in de vorigeversievan dit Japanse 'ruimte-vaartuig' maar is nu nog
'neer verbeterd. Langzaam
sj|aar zeker raken ook in

ederland dezeAll Purpose
Jehicles (APV's) in de mo-

en je ziet deze 'aardse
steeds

vaker aan het verkeer deel-nemen.
i heeft in deze sector
[I totaal vernieuwdeSpace Wa-
I eon 0p (je markt gebracht en
■ Presenteerde tegelijkertijd een
| j^rkleinde uitvoering daarvan.

' Space Runner biedt veel> Praktische gebruiksmogelrjkhe-
I £?n. Zowel de GLi- als de GLXi-

Jrtvoering worden geleverd met. **n moderne 1.8 liter 16-kleps
met elektronische multi-

Point iiyectie, die een prima

" levert. Het algemeen
omfort is behoorhjk en de stabi-v JJ'eit ruim voldoende. Zijn trek-
j^acht op de hellingen laat nietse wensen over, de auto beschikt

* 'ölfs over reserves.

" De Space Runner heeft een representatief karakter en sportieve kenmerken die zorgen
voor veel rijplezier.

Onjuist
Volgens de fabrikant wordt in
die publikaties verzwegen dat 90
procent van deze 52 ton onder de
noemer restmateriaal bij de win-

ning van erts dient te worden
gerubriceerd. „Wie zo rekent zou
in deze optelsom ook de afgegra-
ven grond voor de bouw van fa-
brieken en kantoren moeten
betrekken. Maar restmateriaal is
iets anders dan afval," zegt ma-
nagerKlinkert.

Van bij de bouw van automo

bielen ontstane restmaterialen,
die in de orde van grootte van
het gewicht van het voertuig ko-
men, wordt nu al 80 procent her-
gebruikt en dit percentage stijgt
nog steeds. De beweerde 52 ton
afval bedraagt daarmee in wer-
kelijkheid slechts 0,4 ton afval
per S-klasse auto. Exacte bere-
keningen laten zelfs een nog aan-
zienlijk lagere waarde zien, on-
der andere omdat het percentage
metalen van een sloopauto voor
meer dan 95 procent wordt her-
gebruikt."

De argumentatie met betrekking
tot de 52 ton afval is nog om een
andere reden volstrekt niet se-
rieus te nemen, zo meldt de geïr-
riteerde fabrikant. Die heeft
namelijk slechts betrekking op
de kosten en niet op de baten
van een proces. Niemand wijst
katalysatoren van de hand, of-
schoonreeds bij de winning van
de 4 gram platina dieeen kataly-
sator bevat, circa 500 kilo erts
dient te worden gedolven.

auto

'Geen tonnen afval bij S-klasse auto '
Mercedes geïrriteerd

over 'stemmingmakerij'
DOOR NOL VAN BENNEKOM

Mercedes Benz in Duitsland
heeft de buik vol van de aanhou-
dende berichten als zou er bij de
produktie van elke S-klasse Mer-
cedes 52 ton afval ontstaan. Met
de S-klasse wordt de duurste se-
rie personenauto's van 'Das
Haus' zoals de fabriek wordt ge-
noemd, aangeduid.
Het cijfer van 52 ton afval per
auto wordt door verschillende
media en belangengroepen voor-
al in Duitsland gehanteerd. Vol-
gens de PR-afdeling van Merce-
des Nederland heeft een derge-
lijk verhaal ook in De Volks-

krant gestaan. Mercedes noemt
het een volslagen ongefundeerde
stelling.

PR-manager R. Klinkert: „Het is
natuurlijk een goede zaak als mi-
lieu-organisaties dingen aan de
kaak stellen, maar danmoet men
de zaken wel goed belichten.
Mercedes in Duitsland ziet de
berichtenstroom over de S-klas-
se als stemmingmakerij."

" Berichten
over tonnen
afval bij de
produktie
van de S-
klasse
auto's, bij-
voorbeeld
deze 500 SL,
zijn volgens
Mercedes on-
gefundeerd.

Maatstaf
Die nauwgezette werkwijze bij
Heuliez in behoorlijk propere fa-
briekshallen is voor Citroen al
lange tijd een maatstaf waaraan
men zich spiegelt. „Onze pro-
dukten zijn de beste van de
PSA-groep. Eigenlijk bepalen

wij hier de norm," zegt J. Bar-
rier, die ons als marketing ma-
nager rondleidt. „Maar af en toe
komt er eens iemand van het
hoofdkantoor in Parijs hier kij-
ken of alles naar wens verloopt.
We hebben de controle van de
produktie volledig in eigen
hand."

Vanuit de fabriek in Rennes ko-
men de XM-carrosserieën opge-
bouwd tot en met de achterdeu-
ren naar Heuliez. Motor, versnel-
lingsbak, stoelen, bank, dash-
board, stuurhuis en onderstel
worden dan ter plekke gemon-
teerd. Het hoogopstaande 'pak-
huis' van de XM-break en de
langere bodemplaat maakt Heu-
liez zelf. Geen gesloop dus van
een kant-en-klaar-produkt zoals
bijvoorbeeld bij de Lancia The-
ma om die tot stationwagen om
te bouwen.Grotere werkkracht en veel lager verbruik

Nieuwe V8-motoren BMW
De nieuwe VB-motoren van
BMW borduren op een heel mo-
derne wijze voort op de primeur
van het merk ruim 25 jaar gele-
den. Toen al bracht men in de
5-serie coupé en cabrio en de
3200 CS een in serie gebouwde
lichtmetalen VB. Het principe
van de V8is gelijk gebleven, al-
leen is de opbouw nu complexer,
lichter, het verbruik vele malen
lager en de werkkracht van de
motoren in de 730ien 740iaan-
zienlek gestegen.

In een zware regenstorm moet
de 740i, en later in iets minder
woest weer de 730i, bewijzen dat
de huidige BMW-techniek de be-
stuurder een rotsvast vertrou-
wen kan bieden. Dat is bij deze
memorabele introductie in een
guur Italië voor bijna 100 pro-
cent gelukt. Geen duimbreed
wijkt de auto van zijn koers, ook
al beuken wind en regen nog zo
ongenadig op de goed gelijnde
koets.

Een koets die van buiten haast
niet te onderscheiden is van de
modellen met twee cilinders
minder onder de motorkap. Wie
goed opletziet het verschil: twee
iets grotere niervormige gaten in
de grille. Verder geen logo of be-
lettering dat het hier handelt om
een BMW VB. „En daar hebben
we breedvoerig over gepraat,"
zegt dr W. Hasselkus, marketing-
baas voor Europa. „Er was niet
genoeg animo of een sierlijke
uitingsvorm te bedenken om het
onderscheid aan te brengen."

Hij tipt na een wat al te gelijk-
hebberig toontje over het eigen
produkt, fijntjes aan dat de S-

klasse van Mercedes in verkoop
omlaag gaat. „Ik verwacht niet
dat het model op termijn een
succes zal zijn. Het is een tame-
lijk grote en logge auto. Zet u
hem eens naast onze nieuwe740i
dan valt het verschil duidelijk
op. En dan niet alleen in vorm,
zeker ook in prijs."

En daar heeft hij gelijk in, want
170 mille voor deze klasse-auto
met een prachtig presterende pa-
radepaard, is heel wat anders
dan 226 mille voor een 400 SE.
De dynamiek van de 32-kleps
VB-motor in de 740i, met stan-
daard een elektronisch-hydrau-
lisch gestuurde 5-traps auto-
maat, komt met een te beschei-
den brom tot uiting.

En dat is eigenlijke het enige ge-
mis aan de auto, dat kenmerken-
de achtcilinder roffeltje. Er zrjn
merken diezelfs net zo lang zoe-
ken naar een uitlaatvorm totdat
de 'big-block-sound' weerklinkt.
Geen rauwe hoge toon, maar wel
een imponerende krachtige die-
pe bas. Laat ze daar in Munchen
nog maar eens op studeren.
De V8zal ongetwijfeld nog een
plaatsje vinden in een sedan en
de coupé van de huidige 5-serie.
BMW is overigens niet van plan
het principe van de zescilinder
lijnmotor te verlaten en een com-
plexere en dus duurdere V6te
maken.
Voor het overige biedt de auto al
het wenselijke. Mooie houtsoor-
ten als verfijnde afwerking, leder
op het stuur en al het meubilair,
dubbele air-bags, elektrisch te
stellen spiegels, stuur, stoelen en
schuifdak en EDC.

Dat laatste staat voor Elektroni-
sche Demper Controle en werkt
bijna net zo als het hydractieve
veersysteem van de KM. Het
zorgt voor een volstrekt trillings-
vrije koers van de auto, ook als je
tot het maximale van 240 km/u
gaat. De 'kick-down' van de zon-
der schokken overschakelende
automaat, zorgt zelfs bij 165
km/u nog voor een pittige ver-
snelling van de auto. Het vermo-
gen van 286 pk is dus zonder
meer toereikend om flitsend
voor de dag te komen.

De 730imet een richtprijs van
138 mille, heeft 218 pk vermo-
gen. Is met een acceleratie van
8,5 seconden naar 100 km/u ook
geen langzaam type, de 740i
klaart dat ruim 1 seconde snel-

ler. BMW legt het accent bij deze
motoren op een compacte en
lichte bouw. Dat heeft o.m. ge-
leid tot een gunstiger verbruiks-
cijfer dan de 6-cilinder motor in
de 7-serie. In de verbruiks-mix
haalt de V8een gemiddelde van
1:9 en de 6-cilinder 1:8,5 en in het
stadsverkeer is de nieuweling 10
procent minder kwistig met ben-
zine.

BMW heeft een paar extra's voor
de 'vee-achten' in de aanbieding.
Heel apart is de PDC (Park Dis-
tance Control), die via pieptoon-
Ij es waarschuwt voor het te
dicht naderen van obstakels bij
het parkeren. Acht sensoren in
de bumpers houden automatisch
de omgeving in een wijde boog
in de gaten. ASC+T (Automatic
Stability Control + Traction)
zorgt voor optimale trekkracht
door een verbeterde werking op
de achterremmen. De thermopa-
ne ruiten zijn ook als extra te
leveren en heel plezierig tegen
kou en hitte, windgeruis en wa-
sem.

" De BMW 730ien 740i, beide uitgerust met een VB-motor
zijn prachtig presterende paradepaardjes.

Werkwijze Heuliez bepaalt
kwaliteitsnorm Citroen

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Henri Heuliez begon als koetsen-
bouwer met de noviteit geluid-
dempend rubber te leggen om
de veel lawaai makende wagen-
wielen. In plaats van staal was
dit een veel betere oplossing. En
zo heeft de firma in de afgelopen
150 jaar talrijke malen aardige
vondsten bedacht om het chauf-
feurs en inzittenden naar de zin
te maken.

Meestrecente voorbeeld daarvan
is de haast onwaarschijnlijk
goed verkopende Citroen KM
Break. Dit produkt komt uit de
'stallen' van Heuliez Automobi-
les in Cerizay. In dit stadje van
de Vendée werken 1.700 mensen

kennelijk met zoveel plezier en
accuratesse aan de nieuwe pro-
dukten, dat het merendeel van
hen tot het pensioen blijft. Om
de zaak modern draaiende te
houden is er in '84 zelfs een
maand salaris ingeleverd ten be-
hoeve van een twee miljoen gul-
den kostend kataforese-bad. Met
enige rente is dat geld aan het
personeel later wel weer terug-
betaald.

" De KM Break is een heel goed gelijnde stationwagen. Na de CX en BK Break is ook dit
model afkomstig van Heuliez.

Vooroorlogs
Heuüez bouwde in 1936 de eer-
ste aanpassing op een serie-
model: een 8-persoons Citroen
Van. Een soort mini-bus 'avant
la lettre' met de kenmerkende
grille van de zo beroemde gewor-
den Citroen Traction Avant.
„Succesvol zijn in styling is in
ons bedrijf vaak moeilijk," zegt
algemeen directeur Patrice Rou-
lois. „Slaagt een model, dan trekt
de fabrikant de eer al gauw naar
zich toe. Stylisten van ons gaan
een faire strijd aan met die van
PSA."
Was het Heuliez die bij de BK
Break alle hulde kreeg, de KM
Break is vooral bij Citroen Style
bedacht. „Maar wat veel belang-
rijker is," zegt Roulois, ,je komt
veel verder als bij het concept en
de ontwikkeling de uiteindelijke
producent in het eerste stadium
aanwezig is.

Verder bouw je tegenwoordig
geen enkele auto meer puur op
imago, er vindt op dit moment
een duidelijke kentering plaats
rond de uitstraling van een auto.
Kijk naar Amerika, daar is einde-
lijk de juiste toon gezet op de
Detroit Motor Show. Het heeft
wel twintig jaar geduurd en dat
in een land waar ze mensen naar
de maan kunnen sturen!"

Heuliezwerkt niet alleen voor de
PSA-groep. Helaas wordt niet
onthuld voor wie ze nog meer
actief zijn. Bij het betreden van
de stylingsafdeling ligt over vry-
wel elke mal of tekening een la-
ken. Een opdrachtgever vindt
het immers niet leuk als plannen
vroegtijdig uitlekken. Maar als
Heuliez nu al zorgt voor de nale-
vering van plaatdelen van de
vorige Mercedes S-klasse en een
Volvo-model en kwaliteit na-
streeft zoals bij de Audi 80, dan
weetje waar dezeFransen straks
de mosterd halen.

(ADVERTENTIE)

'HO, HO.'
In april niet één prijs van 5 ton, maar twee prijzen van

5 ton netto in de Staatsloterij.Koop dus snelloten, het kan t/m
dinsdag 14april bij de bekende adressen.

Die staan in de Gouden Gids onder hetkopje 'Staatsloterij.
Ofbel 06-9595 (50 et p/m).

-*<GEEN MOOIER LOT DAN 'N STAATSLOT.

Vrijdag 3 april 1992 "7Limburgs dagblad



Auto Veneken BV
"Occasioncentrum" r^^T^^ "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 k»>%! Leyenbroekerweg 27
6191 EE Beek jlJ* J 6132 CA Sittard

tel. 046-372882 mJifiWiitf tel. 046-515777 a
■

Veneken Beek Veneken Sittard "
Audi 100 cc 2.3 E, grijsmet 1988 Audi 80 CE, 1600 cc, 4-drs.
Audi 100 cc 2.0E, groenmet 1988 grijsmet 1986
Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Audi 8".1-8 s- 90Pk- 9"jsmet 1989
Golf Madison 1.8 i9O pk, wit 1991 Audi 80,1.8 S, 90 pk, zilvermet 1988
Golf Pasadena 60 pk, diesel, Audi 100, 5 cyl. 133 pk, blauwmet. .1987
5-drs., blauwmet 1991 Mazda 323 GU, 1.61
Audi 80 2.0 E, automaat, 4-deurs, zwart 1990
veel extra's, beigemet 1989 OpelKadett 1.6, 3-deurs, zwartmet. 1990
Audi 801.9 diesel, groenmet 1990 VW Golf Madison, 1.8 I,
VW Jetta 1600 4-drs 3-deurs, zwartmet 1990
sportief, rood 1987 VW Golf Madison, 1.8 i,
Fiat Uno 45, wit 1987 3-deurs, zwartmet 1990
Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Golf Memphis, 1300 cc,
Golf 1600 wit 1987 lornadorood 1988
Golf CL 1600 4-drs wit 1987 VW Golf 1600 cc, 3-deurs, wit 1984
Audi 100 cc turbo diesel, zilver ... 1987 VW Golf 1300 cc, 3-deurs, rood 1985
Passat CL 1600 4-drs sedan, wit 1990 VW Golf 1300 cc, 3-deurs, blauw .... 1986
Audi 801 9E, grijsmet 1987 VW Golf 1600 cc, 4-drs, blauwmet. . 1989
Polo 3-drs Fox wit 1990 VW Golf 1600 cc, 3-drs, antr.met. ... 1986
Honda Civic3-drs. 1.5 ï, wit"""""" 1990 VW Golf GTI, zilvermet 1982
Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 VW Passat CL, 1800cc 90 pk,
DEMO: Passat CL 4-drs., I.Bi, blauwmet 1991
groenmet 7-'9l VW Jetta 1300 cc, blauwmet 1987
Audi 801.8 i wit, "comfort"ëditiön""! 8-'9l VW Jetta 1300 cc, rood 1987
Golf GTI, groenmet 1989 VW Jetta 1300 cc, wit 1987
Golf GTI, groenme» 1991 VWPolo, 1300 cc, 3-drs., zilvermet. 1989
Passat CL 1800, 90 pk, 4-drs. VW Polo, 1050 cc, 3-drs., wit 1988
lornadorood en zwartmetallic 1990 VWPolo, 1050 cc, 3-drs., wit 1983

VW Polo, Coupe, 1300 cc,
tomadorood 1989

DEMO'S:
Audi 80 1.8 S, 90 pk,

9m7m9ÊÊ^Z B?V_Fr*7^__^«l___^^ lornadorood 1-5-'9l
UVf/HC __J MvHl£__________!)J VW Passal CL 1800 cc. 90 pk,

a*J^2ï!__________________BJ?2_l blauwmet 24-6-'9l
04630

__-_-_ ■ _____________________^«"^^"^^^^^^^"^"^^^^^^^^^"

LOOP EENS BIJ ONS BINNEN
SELEKTIE GEBRUIKT ZEKERHEID VOOR ALLES
Alfaßomeo33 wit 1987 I easina on maatAudi 80 18 s grijs 1987 * Leasing op maai. a
Opel Kadett GSi zwart 1990 " Huurauto's V.a. ’ 49,- p.d. ■
Ford Sierra 2.0 iCL Sedan wit 1990 , BTW 2QQ km vrjj ,
Volvo 440 rood 1990 'volvo 440 Turbo rood 1989 " Onderdelen + accessoires,
laiizu TrooperTurbo wit 1988 k a{ van 10.00-12.30
Daihatsu Charade TX rood 1990 K

Fiat Ritmo 60 CL grijs 1987 UUr.
Honda Civic wit 1988 # Service betaalbaar beter.
Suzuki Swift wit 1989

I- " Direct servicevoor dringende
reparaties.

" Ruime keus in nieuw en
gebruikt.

" Inruil en financiering mogelijk.
!__k_

GÖTTGEIMS a~ ,11 OPELe
gaat mmmmmmmm* mmmi mm"\ j^^^^^^Mm| Haspelsestraat

l^\H _____! HH Tel 046-516565
f.

■ ■ ■ ■ ____________Bi"^"«^""^^"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

OFFICIAL DEALER

De Service is spreekwoordelijk !
Tevens uw adres voor autoverhuur en

carrosseriewerkzaamheden!

AUTOMATEN Ford Sierra 1.6 arur .....91
Ford Escort 1.6 88 Ford Sierra 1.6 CL 87 88
Volvo 340 86 Ford Sierra 2.0L 86 87
Subaru Justy 89 Ford Sierra 2.0i CL 90
Honda Accord 2.0 l_ 87 Ford Sierra Sedan 2.0 iCL 88

Ford Sierra 2.0 Ghia 87
DIESELS Ford Sierra 2.0 CL Combi 91

Ford Escort Combi 1.8D 89 Ford Sierra Cosworth 89
Ford Orion 1.8 90 Fiat Panda 34^..... 84
Ford Transit bestel 100D 90 Fiat Panda 1000 S 89
Renault 19 D 90 Fiat Uno 45 86

Fiat Uno 60 89
BENZINE Nissan Micra 86 89

Citroen AX 1.1 GTE 89 Nissan Sunny 1-6 SLX. 88
Ford Fiësta 1.1 8889 90 Mitsubishi Colt 1.5GLX 85 88
Ford Fiësta 1.4i Sport 89 90 OpelKadett 1.3 Club 88
Ford Escort 1.4 i CL Sport 91 OpelKadett 1.6 i 89
Ford Escort 1.3 CL 86 87 Opel Corsa 1.3 i.... 89
Ford Escort 1.4 CL 8788 89 Opel Ascona 1.6S 86
Ford Escort 1.6 CL 87 88 Peugeot 309 XL 88
Ford Escort KR 3 i 88 VW Go» 1.3CL Memph» 89
Ford Orion 1.6 CL 90 VW Golf 1.8 i 89

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

VAD
I Sittard Geleén Beek e.o. |

■ ■ ■ ■ -______________________i^"i^"^"^"^"^"i^^"^^"^""""^^j

MAZDA AUTO LEYMBORGH B.V.
■

Mazda 626 2.0 I GT coupe 1 ste eig. 1988 ■
Mazda 1.8 GLX sedan LPG 1990 ■
Mazda 626 2.0 LX sedan diesel 1987
Mazda 626 1.6SDX sedan 1982

Mazda 323 1.6I "F" GLX 1990/1991
Mazda 323 1 /3-16 V GLX HB 1990
Mazda 323 1.6 ILK sedan 1990
Mazda 323 1,5 GLX sedan 1986
Mazda 323 1.5 HB GT 1984

Auto Leymborgh b.v., Bornerweg 2-8,
Limbricht, tel.: 046-515838

mnnn dealer

VAASSEN & Zn
Houterend 52, Stem, tel. 046-334683
Fiat Uno 60 S, 3-drs. 1987 ■
Fiat Uno 60 S, 5-drs. 1989 a
Fiat Tempra 1.6 S, demo 1991
Fiat Panda 750 L 1986
Fiat Panda 34 1984
Fiat Tipo 1.4 1989
Lada 2105 1990
VW Golf Madison 1.6 1991
Mitsubishi Lancer 1.3 1989
Peugeot 405 GL 1989

UW APK-KEURINGSSTATION
TEVENS HET ADRES VOOR ELKE REPARATIE

EN ALLE ONDERHOUDSBEURTEN
■ ■ ■ ■ _____________________^"«"«««««»

Autobedrijf jm
COUMANS W

Geleen &&*&*»*&
BMW 315 wit maart '84

.♦ Citroen BK blauw maart '86

IFord Escort 1.6diesel grijs mei '88 g
» Ford Escort 1.4CL blauw aug. 86
" HondaAccord 1.8 EX beige jan. '85 ■

Honda Civic 1.5GL grijs juni '87 a
» Lancia Thema TDgrijs diesel mei '88
" Mazda 121 1.1 rood juni '88 ■. Mazda 323 sedan wit maart '89
* Mazda 323 HB blauw jan. '88

Mitsubishi Lancer 1.4 GL grijs mei '80. Peugeot 205 XS 1.4grijs juli '90
Peugeot 505 GTD bruin diesel aut. maart '85
Peugeot 205 XLD diesel sept. '85
Peugeot 205 GR jan. '86
Seat Ibiza L wit okt. '86

« Subaru 1.6GL rood jan. |89
ToyotaCarina diesel blauw juni '83

« Volvo340 DL rood maart '88
» Volvo340 DL grijs automatic april '86

" Volkswagen Golf grijs april '88
BMW Touring rood (part.) '71

* - 1e eigenaar
Rijksweg Zuid 310, tel. 046-756222

■ ■ ■ ■ _________________________________a_ii^ii^iß

A autobedrijf

W. KEES
MTTSUHSH.

Dorpsstr. 64, Schinnen, tel. 04493-1721 I
MitsubishiLancer Wagon 1.8diesel 1991 I
Mitsubishi Lancer 1.5GLi 1989 ■
Mitsubishi Colt 1.3Gl 1988 ■
MitsubishiColt 1500 GLX 1988 I
Mitsubishi Galant 1.8Gl 1988 ■
Mitsubishi Galant 1600 Gl 1986 ■
Hyundai Pony 1.5 GL 3-drs. 1989 I
Toyota Starlet 1.3XLi 1990 ■
Opel Corsa 1.4H.B. 1990 I
OpelKadett 1.6sedan 1987 I
Peugeot 205 XR + 1.3GR 1989-1986 ■
Ford Sierra 2.0 S Ghia 1988 |
Renault 11Tl 1986 1
VW Golf CL 40Kw 1986 ■
BMW 316+ 320 1981 J__ ■ a ■ .--„■■■■■■■■■■■■■■«■■■^H

■ AUTOMOBIELBEDRIJF
Fa. Moorthaemer
Oude Rijksweg Noord 16

UWROVER DEALER: Susteren . Te|. 04499-1549

Ford Escort 1100L rood 1982
Austin Metro Surf rood 1986 I
Renault2STS wit 1988 1
Mercedes Benz 280 S grijs 1983
Mazda 626 Hatchback 2.0 aut. LI 1986
Austin Metro Special rood 1983 I
Citroen BK rood 1989
BMW 520 I aut beigemetallic 1985 I
Rover 111 L wit 1990
Rover 2200 TC bruin 1977 II
Ford Granada 2.0 rood 1980
Austin Metro 1.3 Special blauw 1989
Austin Maestro 1.6 HLS beige 1984
Austin Maestro Special wit 1987 I
Rover 213 S donkerblauw 1987
MG Midget rood 1971
BMW 320/6 silver 1981

■ ■ ■ ■ _________»»»»»»«»M»»»»»»»»»^

RUUD TIEMS
Zaanstraat 18 - Geleen, nabijBorrekuil. Tel. 046-753010
Seat Ibiza GL, diesel 7-87
Daihatsu Charade, diesel, nw. motor 8-'B3
VW Jetta CL, diesel 1-|B9
Daihatsu ApplauseLi 11-'B9
Mitsubishi Lancer 1.3 EL 2-'B9
Opel Corsa I.2TRS 8-85
Opel Kadett 1983 ■
Ford Escort XR3, rood 1981 ■
Suzuki Alto GL, 5-drs. 1988 i
Daihatsu Cuore, rood 1-'87 B
Ford Escort 1600L 10-'B2
Subaru Mini Jumbo 6-'B3
Citroen AX, wit 7-'B7
Peugeot 309 6-86
Jeep Wrangier 4x4 8-'B9
Honda Prelude, autom. 9-'B3
Suzuki Jeep SJ 410, hardtop,
geelkenteken 9-'B3
Suzuki bus, pers.uitv. 9-'B3
Daihatsu Rocky 4x4 zeer veel extra's 1986

C^DAIHATSU
■ ■ ■ ■ __________^B«^^""^^"^^^"

VAD De beste keuze
Svc Ge-er 3e* t:

OOK VOOR: „
■

Uw onderhoudsbeurten

APK-keuringen
(gratis bij grote beurt)

Originele gegarandeerde
onderdelen

Schadetaxaties en
vakkundige
ondersteuning bij
afwikkeling

940 Turbo autom. ABS, airco 1991 I
740 GL Wagon, grijs kenteken 1987 a
740 GL LPG, antraciet metallic 1987
740 GLETD, autom 1987 ■
740 GL Sedan, grijs metallic 1985
240 GLEstate2.3, autom., blauwmetallic 1990
240 GL Estate 2.3, autom., donkerbl. metallic . 1988
240 DL Sedan, LPG, wit 1985
480 ES rood, roofimperial 1988
440 DL 1.8 injection, demo-aanbieding 1992
440 Turbo, smoke-silver metallic 1989
440 DL, div. kleuren 04-1991
440 DL, wit, 30.000 km 1990
460 GLE, LPG, bruin metallic 1990
360 2.0 Sedan, smokesilver metallic 1988
360 2.0i5-drs., LPG, rood 1987
340 GL autom. 5-drs. zilver metallic 1991
340 1.4 3-drs., LPG, rood 1988
340 DLUSedan 1987
340 DL 1.7 5-drs., zilver metallic 1987
340 1.4 3-drs., groen ot donkergrijs 1986
340 1.4 5-drs., wit 1985

" 3 tot 12 mnd. Volvo Bovaggarantie

" ANWB-gekeurd

" Paspoort voor zekerheid!

VOLVO
Dealer Veders BV

Industriestraat 3, Sittard
Tel. 046-510342

■ ■ ■ ■ ■_____________■■________■■-■■■■■■■■

Autobedrijf
ED KNOPS B/v

Sittarderweg 10 - Bom
Tel. 04498-53434

Honda Legend '89 B
Honda Civic 1.51 '91
HondaAccord 2.0 EX |88
Honda Integra '88
Honda Civic 1.3 [84
Honda quintet aut. '81
Honda Prelude 1.8EX '87
Volvo 440 GLT '90
Ford Escort 1.4 '87-'BB
Ford Sierra 1.6 '85
Mazda 323 1.6 '89m Opel Kadett 1.8 '87

Opel Kadett aut. 1.3 '84
Peugeot 205 "86

■ ■ ■ ■ __________««"""«"^"^"«""^^

__!_!__sl I
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Mazda626 2.05-drs. GLX bruin ]H?
Mazda626 2.0 5-drs. GLX blauw !??
Mazda 626 18005-drs. GLX blauw '«»»
Mazda 626 18005-drs. LX grijs "Mazda 626 16005-drs. GLX groen J-»»
Mazda 626 16004-drs. GLX groen ]«»>
Mazda 626 18004-drs. LX LPG wit ]»J"
Mazda 626 2.0coupe GLX rood ]■"»
Mazda 626 2.2T. Ares GLXzilver ]="
BMW 326 18002-drs. wit ]»°'
BMW 316 sportvelgen groenmet 'J°t
Citroen Visa4-drs. rood Jj"|f
LADA 1500GL 5-drs. wit 'aöM

Tevens APK-keuringsstation -j ■
■ ■ ■ ■ _________________________^«^^""^"^""""^^","^^^^^^^i.

_^^^______________M.^^»^—,^——__» 11

Autobedrijf fc^jl II
Jasper B.V.
WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN
046-521944

Audi 80 2.0E '90 Peugeot 205 XLi .^9OCitroen BK 1.4E '88 Peugeot 205 XLD 86-91
Fiat Panda 1000S '89 Peugeot 205 Accent 87-88

Fiat Uno45 S '88 Peugeot 205KR 1.4. ...... 89
Ford Sierra 2.0 CL '87-'BB Peugeot 205 XS 1.4 87-88
Mazda 323 1.3 HB '88 Peugeot 309 XL 1.4 Prot 89-90
Nissan Bleubird 2.0 HB '88 Peugeot 309 GR 87-89
Opel Corsa 1.3NB '88 Peugeot 305 GL Break dies 86
OpelKadett 1.6LS Combi '88 Peugeot 405 1.6GL '88- 89-91
Opel Omega 2.0 LS Combi autom '89 Peugeot 405 1.9GLD -90

Seat Ibiza 1.5GLX '88 Peugeot 405 1.6GRI 89-90
Suzuki Swift 1.3 GL '88 Peugeot 405 1.9SRI 89-90
Volvo 340 GL 1.7 '87 Peugeot405 1.9GR Break 89
Volkswagen Golf 1.6CL '87 Talbot Samba Cabno 83

■ ■ ■ ■ ___B_________l^ mmmmmM^Ê

jÜZaZüZn^jT^j. mazDa

" DRIESSEN _F__ÏkQ &' t""ESSEN *^* occ«ssions

Zondag as. GEOPEND
-k Paasmarktaanbiedingen met tot
m ’ 2000,-KORTING
f (op diverse occasions)

Alle occasions boven ’ 10.000,- Vi jaar garantie

maZDa DRIESSEN BEEK
Maastrichterlaan 22-26, tel. 046-371920 J

■ ■ ■ ■ i___«___^"^^^^""""""""^^","i"^""^^^"",|^^^li__________ >
Auto's

De Bijna Pasen-show
Lada 1200 1987 ’ 4.950,-
Volkswagen Golf 1.3 Avance 1987 ’ 14.950,-
Volvo 360 2.0 GL 1987 ’ 12.950,-
Fiat Panda 750 CL 1989 ’ 9.750,-
FiatPandal.OL 1991 ’ 12.500,-
Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT 1991 ’ 14.950,-
Fiat Uno 45 Carrara 1987 ’ 8.950,-
Fiat Uno 45 Super 1988 ’ 12.500,-
Fiat Uno 45 Super IE kat 1989 ’ 13.750,-
Fiat Uno 1.0 IE kat 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,-
Fiat Uno 1.4 IE kat 1990 f 16.500,-
FiatTipo 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 wifgrijsmetallic
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline" zwart

*) vraag naar onze voorwaarden

Fiat Schobben, Brunssum
Tegelstraat 3, tel. 045-250675.

VW Golf GTi Special Oakgreen
5-'B9, dubbele diefstalbeveiliging, BBS-velgen, open dak,
w.w.-groen glas, schadevrij. 04498-51207 / 043-218736.

Fiat Inruilauto's
127/1050 wit 1983 ’ 2.750,-
Panda 45 Superwit 1985 ’ 5.900,-
Panda 34 blauw 1985 ’ 4.900,-
Panda 750Lblauw 1986 ’ 5.900,-
PandalOOOCLwit 1986 ’ 5.900,-
-3xPanda 1000CL div.kleuren pr. va 1986 ’ 9.900,-
Panda 1000 super wit 1988 ’ 9.750,-
Uno 45 beige 1984/ 4.900,-
-3xUno 45 div. kleuren pr. va 1987 ’ 8.900,-
Uno 45 super wit 1986 ’ 8.900,-
Uno 45 super do.Wauwmet 1988 ’ 11.900,-
Uno 60 super wit 1987 ’ 9.750,-
Uno 60 super en LPG rood 1988 ’ 11.900,-
Ritmo 60 CL blauw 1983 ’ 2.750,-
Ritmo silver grijsmet 1987 ’ 7.900,-
-2xTipo 1.4 pr. va 1989 ’ 16.900,-
Croma Turbo diesel blauwmet 1987 ’ 15.900,-

Directieauto
Croma 2.0 SX nw. model 1991. Alle extra's

Datsun Cherry grijsmet 1985 ’ 8.900,-
Opel Kadett 1.2LS rood 1985 ’ 9.900,-
Skoda 105S groen 1988 ’ 4.900,-
Subaru Justy 1.2GL spee. uitv 1987 ’ 9.900,-

Inruil - financiering - Bovaggarantie

Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. 045-742121.

Citroen BK 19 D
bwj. '86, APK 23-3-93, vr.pr. ’ 6.500,-. Tel. 046-580322.

Voordelig tarief voor
Autoverzekering via

computerberekening, met
service, bij

kisters 1"^assurantiën I i

onafhankelijk adviseur
S 045 - 428500

Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Te k. STATIONCAR Volvo
240 GLE, veel extra's, '81,

’ 5.900,-Tel. 046-511322.
Tek. BMW 316 1800 cc, bwj
'87, km.st. 80.000, verl. Im-
vlgn. kl. rood, vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-272998
Te k. BMW 518i, apart mooi,
bwj. '87, speciale prijs

’ 11.750,-. 046-529076.

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

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

Autobedrijf
Loek

Schaepkens
biedt te koop aan:

Ford Siërra combi CLXi '90
f 27 500 -

Peugeot 205 GTi '88

’ 16.900,-
Ford Siërra Ghiei 2.0 '85

’ 7.250,-
Opel Manta GT 1.8 '84

f 9.250,-
Volvo 440 DL ;90 LPG

’ 18.900,-
Ford Escort 1.2 '82

’ 4.250,-
Opel Kadett '82’ 2.750,-

Opel Ascona automaat '80
’1.500,-

Votvo 343 automaat '83

’ 4.900,-
VW Golf 2x v.a. ’ 3.250,-

Diesels
VW Passat '86 ’ 8.750,-

Opel Corsa'B9 ’ 11.250,-
Ford Escort '86’ 10.500,-

VW Golf '83 ’ 5.900,-
Opel Kadett combi '86

’ 9.250,-
Keuze uit plm 100 occasions

Klimmenderstraat 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.

Te koop Toyota COROLLA
1.6 Hb, 16 V, 5-drs., groen-
met., 1988, vr.pr. ’16.400,-
Tel. 04759-4598.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-425199.

Te k. VW GOLF GTi bwj.'Bl
zenderuitb., i.g.st. Vr.pr.

’ 4.200,-045-215515.
Te k. TRIUMPH TR7, cabrio
bwj. '80, zwart met., i.g.st.
vrpr.’ 14.500,-045-215515
ALFA 75 1.8 kat. groen/grijs
bwj. '88, 41.000 km.

’ 19.500,-. 045-459596.
Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs. Ook tourcara-
v. 045-416239 tot 21.00 u.
Te k. BMW 318i4-drs., dcc.
'86, div. extra's, mr. mog.,
’13.950,-. 045-316940.
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.
ALFA 33 type 1500 bwj. '83,
5-drs., kl. bauw, 5-gang,
sportvlgn., elec. ruiten, 1e
lak, i.z.g.st., APK 4-93, pr.

’ 4.250,-. Tel. 046-740382.
Te koop AUDI 100 5S bwj.
'80, vr.pr. ’ 1.750,-. Tel.
045-353685.
Te koop AUDI 90 wit, bwj. 9-
86, 136 pk, 5 cyl., inj.,
143.000 km, perf. onderh.
(boekjes), garagegestald,
veel ace, pr. ’12.900,-.
Tel. 043-257694.
BMW 320 6 cyl., '79, nw.
band., geh. uitgeb., alle ex-
tra's, ’ 2.250,-. 046-518054
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste f_>rèjs voor
uw auto!!! Tel. 045-411572.
Fiat UNO 60S bwj. '86,
schade- en roestvrij, APK,
’5.500,-. 045-751387.

BMW 730i, nw. model, t. '88,
in abs. nw. st., vele extra's,
kl. d.blauw, pr. ’36.500,-.
Evt. mr. mog. 04498-55824
BMW 320 I bwj. '84 verl.,
sportv., alle extra's,

’ 9.950,-, 046-525489.
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.
CITROEN GSA Special, '83,
’1.250,-. Tel. 045-412570 /
428147.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.
’2.750,- rood. 045-323178.
Te k. weg omstandigh. Lelij-
ke Eend, '82, mot 100%,
iets werk. Gar. rapp. ter inz.
’395,-. Tel. 045-740481.
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.
Fiat UNO 60 S bwj. '86,
APK, in nw.st., vr.pr.
’5.950,-. Kleine Stegel 6,
Eygelshoven. 045-353598.
Fiat Tipo 14 lE, sept. '91,
5.000 km, ’23.500,-. ga-
rantie en inruil. Auto
ENGELBERT, 04458-2918.
Fiat UNO Turbo Horman uit-
geb., zeer speciaal, bwj. '85,
pr.n.o.tk. Tel. 04499-2049.

Zeer mooie Ford FIËSTA
1100, bwj. '82, zeer zuinig,
APK '93, vr.pr. ’2.300,-.
Asterstr. 26, Heerlerheide.
Ford ESCORT 1.1 Laser 3-
drs., '84, i.z.g.st. Terschu-
renweg 65, Hoensbroek.
Te k. FORD 17 m. groen m.
voor de liefhebber, bwj. '69,
i.g.st. 046-747737.
ESCORT 1.3 GL '84, 1e lak,
schadevr., z. mooi, ANWB,
’4.950,-. 045-424128.
Te koop Ford ESCORT Bra-
vo '83, 92.000 km, APK 2-
93. 045-313808.
Ford ESCORT 1.3 model
Bravo, '84, z. mooi,

’ 4.750,-. Tel. 045-454087.
Ford FIËSTA 1.1 CLi 1991
getinte ramen etc, 1 jaar
100% Bovag garantie. Inruil
-Financiering * mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404-2442.
Te k. mooie Honda CIVIC
eind '78, APK febr. '93, pr.

’ 1.000,-. Tel. 045-222410.
Honda CIVIC 1.5 i GL wit
bwj. '90, 1e eigenaar, 1 jaar
100% Bovag garantie. Inruil
-Financiering ~ mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404 -2442.
Te koop MAZDA 323 bwj.
'83, APK 4-93, vr.pr.

’ 4.000,-. 045-250098.
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.

Honda ACCORD 2.0 luxe
antraciet sedan '86, 1 jaar
Bovag garantie. Inruil -Fi-
nanciering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.
Automatic Honda ACCORD,
'80, APK 2-93, ’1.100,-.
Tel. 04454-4632.
Te koop Hyundai SONATA
2.0i GL bwj. 6-'B9, km.st.
65.000, kl. blauwmet., get.
glas, nw. banden, stuurbekr.
5-gang, 1e eig., in st.v.nw.,
mr. mog., vr.pr. ’ 15.750,-.
Tel. 046-750506.
Te k. Hyundai PONY, bwj.
'81, APK 1-93, ’975,-. Tel.
045-228361.
Lancia DELTA bwj. '84, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-211626.
MAZDA 626 5-drs. 1.6 limi-
ted en stuurbekrachtiging
'87, 50.000 km, 1 jaar 100%
Bovag garantie. Inruil -Fi-
nanciering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.
MERCEDES 230 E 1987, kl.
wit, div. extra's/ Peldenstr.
57, Stem, na 19.00 uur.
MERCEDES 200 D bwj. '83,
wit, APK '93. Touwslager 6,
Brunssum.
MERCEDES 190, bwj. '84,
div. extra's, in nw.st., pr.n.o.
t.k. Tel. 045-444841.
Te k. MERCEDES 300 die-
sel 1981, in pr. st., vaste pr.
’8.000,-. 04498-52714.
MINI Metro 1300 Surf 1987
kl. blauw, i.z.g.st. 04499-
-4037 na 18.00 uur.

Te koop MAZDA 323 <2
bwj. '90, vr.pr. ’ 22-^Europaweg Zd 194,
graaf, na 18.00 uur.
Nissan CHERRY 1500C
'82, autom., iz.g.st.,
voor suzuki of andere K"
auto, tel. 045-724303
Opel ASCONA 1.6 l )'
zilvermet. 1e eigenaa''
mnd. 100% Bovag gaf*
Inruil -Financiering rntfr
Autobedrijf Smeets |j,
mert, Bekerbaan 15, S 0
mert, 04404-2442. __^

Opel KADETT 1.3 N&
drs., bwj. 02-'B9. v
A. Klijn, De Koumer1
Heerlen. Tel. 045-__2ogj?-j
PEUGEOT 205 GTi, t
extra's, wit, bwj. '85, %
f 10.000,-. Tel. 045-42»»:
PEUGEOT 309 1.3 wit]
perfecte staat, 1 jaar 'Bovag garantie. Inruil
nanciering mogelijk. 'Jbedrijf Smeets Schim"
Bekerbaan 15, Schim"
04404-2442. _^
Te koop PEUGEOT 20^bwj. '86, met extra's, iz'

’ 7.950,-. 045-453572^RENAULT 5 TR bwj-^j
rood, i.z.g.st., pr. ’ 12°^
Tel. 045-352244. _^j
RENAULT 18 turbo Ia
APK 12-92, nw. uitl■" \*
el. ramen, cv., trekh., *u
vlg., enkele deuken, %
geen roest, vr.pr. jl-'A
Meelovenstr. 2a, Brun»9'

045-251579/270434, s*
Zuinige RENAULT 5 TL j
'85, nw. mod., '"**’5.850,-. 045-316940.



GARAGE MEIJERS
Subaru 1.6 DL 1989Subaru Justy 1.0 SL 1987 ■
Subaru Mini Jumbo SDX 5-drs 1984 ■
Lada 2104 stationcar 1986,1987,1990 ■Lada21051.3 1987,1989 ■

I Lada 2107 1.6 1987
Opel Corsa 1.3 Hatchback 1988_ Ford Escort 1.4 CL 1987Daihatsu Charade 1.0 CS 1985

. Seat Ronda 1.5 1985Mercedes 280 SE 1981
Occasions met 2 jaar garantie sfr^h,«5 KOOLWEG 75, ELSLOO iT^3L. TEL. 046-371088 ■U~J»_

■ ■ ■ ■ ______________________________________■____■

| RENÉ
LEMMENS

Heirstraal 28 " Urmond - Tel. 046-331510
Ford Scorpio 2000 GL blauw 1985
Ford Scorpio 2000 6L blauw 1986
Ford Scorpio 2000 CL bruin 1987 ,
Ford Fiësta 1100 Sport wit 1987
Ford Escort 1600 BR 5-drs. wit 1984Ford Escort 1600 BR 5-drs. blauw 1984
Ford Escort 1300 BR 3-drs. bruin 1983 "Ford Escort 1600 diesel 3 drs. bruin 1984
Ford Escort 1300L 3-drs. rood 1985Ford Orion 1600L 4-drs. grijs 1985Opel Kadett GS 3-drs. rood 1990Volvo 740 GLE 16V 4-drs. wit 1990Ford Escort VAN diesel wit 1984

JAGUAI^ :
Regionaal JaguarCentrum ■

;;.. : 1 ■
J.W. Demandt-Wagemans b.v.

Jaguar Sovereign 2.9 55.000 km 06-1988
Jaguar Sovereign 3.6 128.000 km 06-1988
Jaguar Sovereign 4.0 37.000 km 06-1990
Daimler3.6 140.000 km 11-1987
Jaguar XJS 3.6 59.000 km 04-1986
Jaguar Sovereign Vl2 159.000 km 05-1985

Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840

■ ■ ■ ■ M-________________________________________l

autobedrijf
PRIMAIR

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

Seat Marbella GL Sport '89 ■
Seat Ibiza 1.5GLX '86 I
Seat Ibiza 1.2IGLX '91 ,
Seat Ibiza 1.2 '88 - '89 - '90
Seat Ibiza 1.5XL'9O en GLX 5-drs '90
Seat Ibiza GL diesel '89
Seat Malaga GL diesel '89 'VW Golf diesel '87
VW JettaCl Pacific '90
Ford Orion diesel 1.8 CL '89
Ford Scorpio 2.0 CL LPG '86
Fiat Uno 45S Lido '89

_S_____n_J* " Seat Terra 1.4 D '91
\foi_,wog_nGfo*> « Seat Ronda '87

Off. Seat-dealer " Lada 1200S'89
■ ■ ■ ■ -_______________________________■__________■

VAD
Sittard Geleen Beek e.o.

■ ■ ■ ■ i^BM__________________________________ÜM____________________________________ü^ BM— J— TT-^_—-__———

: _L , jfi .
Ford Sierras 2.0 Special combi met ol zon- Volvo 340 GL, sp.w., 19.000 km §
derLPG '89 1700 cc '89
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs. schuifd '88 Austin Metro Magie 27.000 km '88
Ford Escort 1400 Europa 3-drs.schuildak, Renault2sTS '85
RS-velgen RS-spoiler, alarm '90 Mazda 323 Limited 1.5 GLX 3-drs '87
Ford Escort 1400 Bravo 3-drs., schuifdak, Opel Corsa 1.3 3-drs. GL '88
sportwielen '89 Opel Kadett 1.3LS 3-drs '89
Ford Escort 1600 Bravo 5-drs '88 Diesel:
Ford Orion 1400CL 4-drs. alarm '89 Ford Sierra 1.8 TDazur4-drs '91
Ford Orion 1600 CL '87 Ford Escort 1.8 CL 3-drs '89
Ford Scorpio 2.0 GL schuifdak '87 Ford Sierra 2.3 CL 4-drs '87
Ford Scorpio 2.4iCL autom., schuifdak, Ford Escort 1.6 '86
50.000km '87 Ford Sierra 5-drs '83

H Diverse auto's beneden de f 8000,- o.a. Fiësta XR2 '82/4500,- ,
r^_§|j Elf ÖE?£j

■ ■ ■ ■ ■__-_■____-___________________________■___■

VAD De beste keuze !
Ca_H_l______f.l'>_»]'M.lM;H
Sittara Geieen Beek e.e. a

I OOK VOOR: Originele gegarandeerde ■
onderdelen

lUw onderhoudsbeurten Schadetaxaties en
vakkundige

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

■ ■ ■ ■ ____________________-_BBBl^_____________________________H_____aiH^ii^______________|

gruizenAuto's
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmfmmmmmm^mmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^

I Nissan Prairie 2.05U....:. 1989 Citroen BK 1990 ■Nissan Primera 2.0 GT demo VWGolf 1.6 Memphis 1988 BNissan Sunny 1.6Wagon demo Opel Kadett 1.6i1989
Nissan Bleubird 2.0i1990-1988 Opel Kadett 1.3 S 1985-1983
Nissan Bleubird 2.0 SLX, antraciet 1987 Opel Kadett 1.6 S 1984
Nissan Sunny 1.6i 1989-1987 Opel Ascona 1.6 S 1982
Nissan Sunny Florida 1.6i 1990 Suzuki Alto 1985
Nissan Sunny Trend 1989 Daihatsu CharadeTurbo diesel 1987
Nissan Sunny, div. types 1989-1988-1987 Ford Sierra 2.0Laser, 5-drs 1985
Nissan Cherry diesel 1984 „. ~ . ~Nissan Micra 1990-1989-1987-1985 D,vene mrvders.

~-mma j^^^^^^^^^^^^^^m Stationsstraat 1 15, ■_____■ IUj^jJ Ik 1 I !>->ZTklk 1 ■ 6191 JC Beek | \ pj_rf»Vfll IW
[L^___É_______________É___i Tel. 046-371727 _______*___________*_■: I

■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■aH____--_______________________________M__________________^^^^^^^M

Rijksweg Zuid 320, GELEEN Tel. 046-742719 -VOLVO 940 gl, WIJNROOO MET., Volvo Sound System 07-'oi ■
VOLVO 740 GL DIESEL, elektr. schuifdak, trekhaak 1987 IVOLVO 740GL, 80.000 km., LPG, groen metallic ïl-'B6 ■VOLVO 440 GL inj. AUTOMAAT, 9000km, lavendel met 1991VOLVO440 DL, wit en rood, zeer weinig km's... 1991VOLVO 440 GL, wit. 32.000 km., nieuwstaat 1990VOLVO 440 GL. donker grijs.LPG. 1 98Q
VOLVO 440 GL, blauw metallic 1983 + 1989VOLVO 340 DL, blauw, model 90 10-'B9VOLVO 340 DL, zeer luxe uitv. 42.000 km 1989VOLVO 340GL 1.7SEDAN nieuwstaat 1988OPELKADETT 1.3 inj.. sedan, grijs metallic '" in- '89FORD ESCORT STATIONCAR 1.8 CL, diesel 1989NISSAN SUNNY FLORIDA diesel, smoke zilver Ö6-'BBMAZDA323 I.ssedan, grijsmetallic 1986FIAT RITMO 60CL, wit, 68.000 km 1986PEUGEOT 305 GT, grijs gSi
RENAULT 18AUTOMAAT mooie auto ....."!""_!"!!"Z;!!"!!";;iK
Diverse OCCASSIONS in prijsklasse f 5000,- tot ’ 10.000,-
Alle occassions mcl. afleveringsbeurt, APK, Paspoort voor Zekerheid, Bovag Garantie(voor auto's vanaf ’ 7500,-).
Inruil mogeliik U\/"C__l

■ ■ ■ ■ ■__________________________________________________________________________________H______l

-l-------l-,^________i
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B
_
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■ I_■-^k7?kn!?ni___Mp^C?^?^?3B B? *|;)y|i;i{j[jjjjfcflfl^ ff* ■I:PiCTt _■wSffn"l___^Tnt!f^ HHtT ■

RENAJJIJXOP
OCCASION

Citroen BK grijs 1989
Daihatsu Charade TS wit 1990
Fiat Uno SX iE grijs 1988
Fiat Tipo wit 1989
Ford Escort 1.4 wit 1987
Lada Samara 1.3 wit 1988
Mazda 626 diesel Sedan grijs 1986
Mitsubishi Lancer Wagon diesel wit 1988
Mitsubishi Colt 1.5GL grijs 1987
NissanBluebird LPG grijs 1988
Opel Omega wit 1988 ■
Peugeot 205Accent wit 1989 ■Peugeot 309 XL wit 1989 ■Renault Clio 1.2RL groen 1991 .
Renault 5 GTL blauw 1986
Renault 11 GTL autom. wit 1987
Renault 21 Monaco bruin 1988
Renault 25 GTX grijs 1987
Renault 25 Monaco bruin 1987
Renault 5 Parisienne zwart 1990

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

■ ■ ■ ■ _____________BH___________a_____________i

___^—^«_______^-B--w
__________________________________-_____________

MW
__

M^______B_^_____

11 ■ \aaaa
SITTYCAR B.V.
Pres. Kennedysingel 8 - Sittard
Tel. 046-517544
Austin Metro 20.000km 1989 .
Fiat Tempra 1.6 S 1991
Fiat Tipo 1.4 DGT 1991
Fiat Tipo 1.4 DGT 1989
Fiat Panda 100 CL iE 1990
Fiat Panda 1000 C iE Dance 1990
Fiat Regata 85 S 1987
Fiat Uno 1.5 SX 1990
Fiat Uno 60 S 1989
Nissan Micra Trend 1988
Renault 5 1.4 TR 1989

Volop keuze uit ± 50 occassions
Diverse occassions tot ’ 5000,-

-■ ■ ■ ■ .______■_______■__■_____________________■
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I ZHZ\^^ Si B§:"ST*I IWo 66,AUTOMAAT w eTdiv-rseNlssan Mieras ■ 1
B.M.W. 3161. wort „u voorde II HondaAccord 2jOEX.g*( JJ» SSo," Ja»-1 {IS I■ F_ïïaerra2 oGL,betg«,;9J9 t «goo-’13.900.- ’ t_o9or ■ I
pjjrol 28R0.turbo,VAN1990 I« Jg. }22.900.- ’ «W**»'- I■ Suïïw1 6SLX. coup*, witl9B9 ’ «■»"". '. 16aoo / S-000,- ■«SBluebird2.oLX. «n 1987 /«"§£. ','S*».. > ._»».- IH SS! 17 dies_l.zlrv«rl9M LlqSl'. 'fl4500,- / 1.400.-■■ Colt 12GL 1987 ||00 J'J". * I^6o.- IU_£03602.016L4-drs. 1988 ', !gSS - ’ 18.900.- § **S2f |■ Ö■«*«*"0!*IM9 20.900.- }19900,- ’ I
Opel Kadett 13L10-1989 '’32.750.- ’29.900.- <*■"■"'"_ ■{fean Silvia 1989 V3B 450.- ’35.750.- f tWO,- ISiVitaraCabrio 1991 t «'S-/14-SOO.- ’ 1-j2sr MSRorlda 1 61987 J ||&, J,8250, / 1JW>." |

I Eigen financiering en inruil. [^^^^^
Donderdag Koopavond 1

BETAALBAAR en BETER I
OKL ANDeRf MERKEN ■

Corsa 1.2 1.4 3-4-drs ’ 12950,-t/m’ 18950.- Fiat Uno 3-drs ’14950.- ■Kadett 3-4-drs. 1.2 1.6 ...’8950,- t/m ’ 21950,- Ford Escort sst ’ 7450,- t/m ’ 18950,-
Kadett diesel 1.7 3-drs ’11950,- Ford Sierra 1 6 20iv.a ’21950.-
Ascona 4-drs. LPG ’15950.- Honda Civic 1.5GLX aut ’22950.-
Veetra 4-5-drs ’ 26500,-t/m ’ 29950,- Lada Samara 1 3 ’ 5950.-
Omega 20i 4-drs6 mnd ’39950.- Mazda 626 4-drs ’ 16950.-
Omega 2.0i5-drs station. 12 mnd ’39950,- Mazda 323 1.5 LX ’ 16950!-
Manta GSi 2-drs ’21950,- Mitsubishi Galant 4-drs ’ 10950.-
Rekord 20 S 4-drs ’ 10950,- Nissan Sunny diese. ’ 14950,-

Diverse goedkope inruilers Volvo 440 GL ’22950,-
Ons magazijn is open: TZ*"* f

< .SÜS'"ma iin an.l7 on ,„„ VW Golf GTi... ’13950.--ma. -do. 8.15- 7.30 uur vwPoio3-drs /15950--v- 8.15-17.00 uur Citroen AXGTi ’19750--za. 10.00-12.00 uur vwGoif ’13950!-
Huurauto's v.a. / 49,- ex. p.d. Audi 80 ’22950.-

-200 km vrij Peugeot 205 2-drs. EX ’ 13950.-

Weth. Sangersstraat 1 (bij Makado) Beek, 046-375858
Inruil en fin. mogelijk, evt. 2 jaar garantie

ALLE ONDERSTAANDE AUTO'S 6 MAANDEN GARANTIE
Citroen BK 16 TGI '90 67.000 km rood 21.500,-BXTRD Turbo '89 127.000km rood 23.500,-
Citroen BK, LPG '89 90.000 km grljsm. 18.500,-
Citroen BK K 9'89 32.000 km bruinm. 18.500,-
Cltroén BK 16 THI, schulfd. '88 65.000 km zilverm. 19.900,-
Citroen BK '88 62.000 km wit 14.500,-
CltroènßX '87 50.000 km wit 12.500,-
CitroènßXl4E '87 81.000 km grljsm. 12.500,-
Citroen BK 16RS Leader '86 137.000km blauwm. 9.500,-
Cilroen CX 22RS Break '87 90.000 km blauwm. 19.500,-
Austin Metro 1.3 9-89 53.000 km grljsm. 10.900.-
Suzuki Swift 1.3 GLX 1-'BB 73.000 km wit 14.500,-
FiatUno4s 4-88 63.000 km beigem. 11.500,-
Peugeot2osXß 1.4 4-'BB 50.000 km blauwm. 15.500,-
CitroënAXll RE 5-d. 1-'B9 49.000 km rood 13.900,-
Cltroèn AXI4TRS 1-'BB 96.000 km wit 13.500,-
CitroënAXllTßEs-d. 2-'BB 53.000 km wil 13.500,-
COMPANY-CAR: Citroen ZX Volcane. 122PK, zwart, nov. 1991, 8500 km, 12 maanden garantie.

(ZONDER INRUILFLINKE KORTING!!!
Industriestraat 14, Sittard, 046-511051

AL MEER DAN 45 JAAR CITROEN-DEALER!

OOCASIONS ■

AUTOMARKT I
2 april t/m 13 april
LANDGRAAF

"SCHAESBERG"
Baanstraat 129
Donderdag koopavond

Klasse-occasions
met unieke garantie

■ M¥ . ' M _,__■__ wr«» t; V__S__£_41± mMmwWÊ.mmW^mi^Ê BI

Ford Fiësta 1100CL, 3-drs 1991 |
Ford Escort 1300 Bravo, 3-drs 1989
Ford Escort 1.4RS 1987
Ford Escort 1.6 Europa, 3-drs 1990
Ford Orion 1400CL 1986
Ford Sierra 2.0 L Special, 4-drs 1989
Ford Sierra diesel GL 1987
Ford Scorpio 2.0 CL 1989
Volvo 440,1700 i GLT, 5-drs 1989
Nissan Bluebird 2.0 D, combi (grijs kenteken) 1987
Ford Scorpio 2.0L, GL, 5-drs 1986
Renault R5, 3-drs 1987
FSO Prima 1500SLX, 5-drs 1990

Diverse auto's met LPG-installatie of dieselmotor

Rijksweg Zuid 90-100 - Sittard - 046-515200
■ ■ ■ ■ -_______________________________________-__________________________________________________■

i'\^_Au!o's
fó.'o, 9°o Turbo 4-drs. bwj.
f^nC Volvo A- Kl'in. °eP^5

7, Heerlen. Tel.

jrW°OpiSKODA 120 LS, '83%Sll__!_
M^L MN JUMBO bwj.
RutoT, 3-193. zeer mooie
ff^<-i-__io4s-2--8398.
kgst*^B"2l*' ALTO '84, i.*£&s ’ 2.300,-. Tel. 046--Wot°Ï We- omst. TAL-
IAPk "onzon, als nieuw,
*&. Ode St3-93. pr.n.o.tk.rr^j^-_ggß7l.
!?1. vrJoyota CELICA, bwj.» Z'W f 5.500,-. Evt. ook
'ïü Oa-i _i°°r m°tor 1000cc,«^3^749^S °i^nSTARLET. '86, leuke|S|U'"ge auto, ’9.900,-, 3
s§n'rj!?Lantie- Auto Engel-'^^k__L_

TERCEI- 79, APK
i!lo4Ï''_.banden, ’950,-.

Mo uEUCA 20 GTi '86.*Jlm' met.blauw, 156SS?- el- verst- stoel-_ *9st ' centr' ver9r- alarmW*fcs 'nr w- auto mog.»^fe^- Pr' / 20.50?-
-fr,3^Lgevraa9d KEVERSj^^restauratie. Tel.

_NorG?.LF d|esel met rev.ï'sflichL^^l, grote ach-n- APK'92, i.st.v.nw.au--- Tel. 045-323178.

Te k. van 1e eig., 100% in
orde Opel REKORD Berlina
2.0 S, autom., bwj. '78, orig.
kl. bruin/zw., 1e lak, get. glas
89.000 echte krri's, vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 043-436082.
Opel KADETT GSi, bwj.'Bs,
lichtmet.velgen, alarm, wit.
Tel. 045-220726.
Te koop Opel OMEGA 2.0i
LS stationcar 1988, met
LPG en trekh. 045-442532.
Opel Kadett 1.3 NB Sedan,
'86, i.z.g.st., pr. ’10.900,-,
3 mnd. garantie. AutoENGELBERf 04458-2918.
KADETT 1.3Shatchback ju-
bileum-uitv., z. mooi, ANWB
mog. ’4.950,-. 045-424128
Te koop VW POLO, bwj. '78,
APK 3-93, ’ 1.000,-. Tel.
045-229560.
VW GOLF 1500 LS, bwj. '82
kl. groenmetallic, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-258312.
VW GOLF C diesel, 3-drs.,
zilvergrijsmetallic, 5-bak,
bwj. 11-'B4, nw. model, APK
’6.950,-. Inl. 043-216509
of 04450-4636.
Te k. witte VW POLO, bwj.
'82, nieuw model, APK 1-93
i.z.g.st., vr.pr. ’3.250,-. Tel.
045-223490.
VOLVO 360 GL 2.0iSedan
4-drs., bwj. '88, antracietmet
mooie auto. Tel 045-251485
VOLVO 440 DL 1989 wit 1e
eigenaar, perfecte staat, 1
jaar 100% Bovag garantie.
Inruil -Financiering mogelijk.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, Bekerbaan 15, Schim-
mert, 04404-2442.

Opel KADETT 1.3 GT sedan
wit '86, bumpers in kleur van
auto, getint glas, 5 versa,
sport, bekleding, 1 jaar Bo-
vag garantie. Inruil -Finan-
ciering mogelijk. Autobedrijf
Smeets Schimmert, Beker-
baan 15, Schimmert, 04404
-2442.
VOLVO 440 GL 1989
champ.beige, div. extra's, 1
jaar Bovag garantie. Inruil -Financiering mogelijk. Auto-
bedrijf Smeets Schimmert,
Bekerbaan 15, Schimmert,
04404-2442.
VOLVO 740 GL 2.3 i black
line, bwj. 04-'BB. Volvo
A. Klijn, De Koumen 7,
Heerlen. Tel. 045-220055.
VOLVO 360 GLE 4-drs. bwj.
09-'B5, km.st. 35.000. Volvo
A. Klijn, De Koumen 7,
Heerlen. Tel. 045-220055.
VOLVO 240 Turbo station-
car 11-1984. Volvo A. Klijn,
De Koumen 7, Heerlen. Tel.
045-220055.
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.
KADETT '80 ’1.850,-; Ka-
dett ’950,-; Golf D '80

’ 2.450,-. APK. 04499-3398

Autobedrijf P. van DIJK & Zn
VW Passat 1.8 CL '90
’27.500,-; Ford Scorpio
2.0iCL Sedan'9o ’31.000,-
Ford Scorpio 2.0 GL autom.
'86 ’17.750,-; Ford Siërra
2.0iCLX Sedan autom., '91,
’31.500,-; Ford Siërra 2.0
Sedan Spee. 89 ’ 19.750,-;
Ford Siërra 2.0 CL '88
’16.500,-; Ford Siërra 2.0
Laser '86 ’ 10.500,-; Ford
Siërra 2.0 L 5-drs. '84
’7.500,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spee. '90 ’21.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’19.500,-: Ford Siërra
1.6 Laser '84 ’ 6.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '91 ’ 23.500,-
Ford Fiësta 1.1iCL 3-drs.
'90 ’16.900,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Renault 21 TL
'89 ’15.750,-; Volvo 340
1.7 DL '86 ’11.000,-; Peu-
geot 205 XS div. acces. 90
’21.500,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’22.500,-; Lancia
VlO Elite '89 ’12.000,-;
Ford Escort XR3 '81
’6.250,-; VWGolf 1.3 C div
access. '87 ’ 12.500,-; Ci-
troen BK 1.4E'87 ’ 8.750,-.
Opel Rekord 2.0 '83
’3.750,- Talbot Solara 1.6
GLS '83 ’3.750,- Inr., fi-
nanc. en Bovag-garantiebe-
wijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation P. van DIJK
& Zn, Hompertsw. 33 Land-
graaf. Tel. 045-311729
Ascona 19 aut. '80; Manta
HB 2N '80; Volvo 343L'79
enz. Voordelig in prijs, inruil
mogelijk. Garage P. De LA
ROY & Zn, Hoofdstr. 114,
Hoensbroek. 045-212896.

VOLVO 440 GL, bwj. 10-
-1989. Volvo A. Klijn,
De Koumen 7, Heerlen. Tel.
045-220055.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Rekord 2.3
D GLS '86; Mazda 323 LX
Sedan '86; Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6 L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; Mercedes
280 TE aut. '80; Rover 3500
Van der Plas '83; Opel As-
cona 1.3 S m. '82; VW Jetta
'82; BMW 318iautomaat '81
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Nissan Sunny 17D 4-
drs '85; BMW 320-6 '79;
Ford Taunus 1.6 Bravo LPG
'81; Volvo 343 GL 11-'B2;
Toyota Corolla 1.3 DX lift-
back '81 VW Passat '80;
Nissan Sunny '83; Fiat 127
Sport '80; BMW 316 LPG
'82; Mini 1000 '81; Opel As-
cona 2.0 N 1e eig. '80

’ 1.500,-. Inkoop verkoop fi-
nanciering diverse inruilers
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. 045-224425. Ge-
opend van 10.00-18.00 uur,
zat. 10.00-17.00 uur.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
MITSUBISHI Lancer 1.2 GL,
bwj. '82, vr.pr. ’2.350,-. Tel
045-254823.
Te k. NISSAN Micra bwj. okt
'85, 80.000 km, kl. rood, ak-
tiemodel, pr. ’ 7.500,-. Tel.
04406-41813
Te k. RENAULT type 18TL,
bwj. '79, APK 1-4-93, vr.pr.

’ 850,-. Tel. 045-410754. m

rord Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Golf GTi '82;
Ford Escort diesel '86; Fiat
Regatta aut. '84 ’4.000,-;
Opel Kadett aut. '87/,86;
Opel Corsa 1200 S '87; Opel
Ascona 1600 '83 ’4.750,-;
Opel Rekord '79 ’1.500,-;
ford Escort 1300 '87; Ford
Escort XR3i cabriolet '87;
Ford Escort 1.3 5-drs. '85
’8.500,-; Ford Siërra 1600
5-drs. '85 ’8.900,-; Renault
9 automaat, 39.000 km '84
’6.000,-; Skoda 120 L '84
’1.500,-. WEBER Autobedr
Inr., financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
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 14 RE bwj.
'85, km.st. 65.000, ’4.950,-
Zeer mooie Honda, Trans-
alp bwj. '88, pr.n.o.t.k. na
18.00 uur Tel. 04451-1509.
Te k. AUDI 80 in nw.st., div.
opties, bwj. '88. Tel. 045-
-212395 of 04492-4798.
Te k. BMW 320i, bwj. '83,
nw. model met veel extra's,
0.a.: verl., uitgeb., sunr.,
alarm, radio met comp. disk,
vr.pr. ’ 11.500,-. Moet ge-
zien worden. 045-229359
Te k. BMW 733iautomaat,
als nieuw., kl. diamantblauw
alle accessoires, ’ 4.750,-.
Tel. 045-719132.

CITROEN BK 1400, bwj. '87
68.000 km, APK, ’7.500,-.
04459-2914 na 18.00 uur.
Te k. CITROEN BK 1600
TRi, bwj. '89, 1e eig.,

’ 15.750,-. Tel. 045-270999
Te koop Fiat PANDA 45,
APK, ’ 1.950,-. Tel. 045-
-310349.
Te k. Ford ESCORT 1.6
Diesel, wit, bwj. '85. Beide
i.z.g.st. 045-327370
Ford SIËRRA 2.0 ltr. Combi,
'87, 78.000 km div. extra's,
in perf. st. Tel. 045-242961.
Van part. te koop HONDA
Civic zeer mooi, bwj. sept.
'81. Tel. 045-224138.
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 1.4i 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 W123 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.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloof)- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tei. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
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

Auto onderdelen en accessoires

Optimale bereikbaarheid met
Bosch autotelefoons

* Handsfree voor veilig telefoneren.
* Montage in autoradio of snelwisselcassette.

* Nummerherhaling, verkort kiezen, etc.
Voor deskundig advies en vakkundige inbouw gaat u naar:

|<^gP'..v.
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

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
BMW K 1bwj. 7-'9l, zwart,
km.st. 6.000, pr. ’24.000-
-045-720904 na 18.00 uur.
Te k. YAMAHA KT 350 zeer
mooi, bwj. '89, pr. ’4.500-Tel. 04499-2049.
HARLEY Davidson Electra
Evo-blok, 4-bak, RDW 90,
8.000 km. 045-723557.
HONDA CBX 1053 CC, 6 cyl
zwart, met volle kuip en kof-
fers, 46.000 km, in zeer
goede st. Tel. 045-321805.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
2.15x1.20x0.40 mtr. met op-
loop, cm i.nw.st.o4s-251304

(Brom)fietsen
Goedkope BROMFIETS-
VERZEKERINGEN, premie
zonder versn. ’ 145,- mcl.
kosten. Met versn. ’440,-
-incl. kosten. Ass. bedr. P.H.
Offermans, Kaalheider-
steenweg 107, Kerkrade.
045-410500 Of 418163.
VESPA met sterwieien en
verz. tot 1 mei, ’300,-. Tel.
045-324565.
Te k. div. gebr.-overj. FIET-
SEN: Vespa Ciao nu nog

’ 1.350,-, gebr. Zündapp,
Ciao, pk 50 autom. Bert Re-
kers, Willemstr. 85, Heerten,
tel. 045-726840.

Voor Piccolo's
zie verder pagina_2D ,
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CJIJI^IJEIJ 4ati£ Opel-dealer

BSttC EM TERBUJTT
Opel Kadett 2.0iGSI 16V i 9BBOpel Kadett 1 8i GT 1907Opel Kadett 1 6s GT, LPG 1985Opel Veetra 1.6i5-drs, GL ii-1989Opel Veetra I.Bi 5-drs, GT i9g-|
Opel Veetra 1 6i 4-drs, GL (LPG) 1990Opel Corsa Cup, 3-drs 1987Opel Corsa 2-drs 1934Opel Kadett 3-drs 1985, 1986, 1987! 1988Opel Kadett 4-drs 1986 1987Opel Ascona 2-drs ' 1985Opel Ascona 5-drs 1935Opel Ascona 1.6 S GT. 5-drs 1987Opel Ascona 1.6S, 4-drs (2x 1987Opel Omega 1.8S 4-drs (2x) 1987Mitsubishi Lancer autom., 1.5GLXI 1990Mitsubishi Galant, LPG .. 198 SVolvo 340. LPG 1986Austin Mini 1000 E (35.000 km) . .. 1936Peugeot 205 XS 1.4, antraciet ... 1990Nissan Sunny 1.6LX, 5-drs. (10 000km) 1991Ford Fiësta (RS pakket) i987Ford Fiësta 1934Subaru Mini Jumbo 1986Alfaßomeo33 1986Renault 2.0 TS. LPG i 984
Rijksweg 61, Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700

GeeversAuto Carrosserie-delen:
origineel, imitatie en overzet.

CARROSSERIE-DELEN

NUTH VELDHOVEN VIANEN ALMELO
045-244242 040-531900 0347376474 05490-72125

Nissan Vanene v.a. ’ 18.092.- ex. BTW Nissan CaDstarv.a. ’ 21.738,-ex BTW

I <W> Ifl | \=j=fil iï I
SCHOENMAKERS

Uw bedrijfswagendealer
Geerweg 14, Sittard 046-512814

| KERA KERKRADE
KatndmlMnmg 5, tel. 045-452121

|318i, 4-drs. zw.met., shadowl., el.sch.dak '88
3240, alpinewit, 75.000km '87 1
316i, 2-drs., grijsmet., 55.000 km '88 |
316i, 2-drs.,rood, aircond., 60.000km '90
318iS, 2-drs., zwartmet. 16-klepper '90
325i, 4-drs., grijsmet, schuifdak, div. opties '87 I;
325i, 2-drs., rood, M-style design, 69.000 km '89
518i, zwartmet, 65.000 km '90
520i, groenmet., 75.000 km '90
520i, wit automaat, 30.000 km '88
524 TD, beigemet., automaat,div. optics '89
525i, grijsmet, 60.000 km '89
730i, groenmet., 60.000 km, automaat '89 i
735i, aut., veel optics, 49.000 km, d.groenmet '91
750i, aut., 12-cilinder, alle optics '90

fti GELCA GELEEN I
Datmtnm 38, tel. 046-747676

316, 2-drs., grijsmet., 72.000 km, div. optics '87 II
316i, 2-drs, rood, 34.000km '90 ;i
316i, 2-drs., blauwmet, 52.000km '89

|| 316i, 2-drs., Edition, groenmet., 30.000km '90|l 318i, 2-drs., grijsmet, 45.000 km '87
f 320i, 2-drs., grijsmet, schuiMak, veel opties '87

325E, 2-drs., groenmet. LM velgen, mooie auto '88
I 520i, grijsmet, LM velgen '87 ||
j 520i, alpinewit, LM velgen, div. opties '89 ■I s?oi rliamantTwartmet SO 000 km '90

KERAM MAASTRICHT I
Autopan* Rendwyck, Moierwngel 17, M. 043-618555

| 316, 2-drs., blauw, el.schuifdak, Ipg, getint glas '86 flI 316i, 2-drs., zwartmet., getint glas, 53.000 km '88 i?:j 3i6i, 4-drs., d.groenmet getint glas . '88 !f 316i, 2-drs., wit, Edition uitv.. Ipg . '90
È 318i, nw. model, radio, voorber. brede banden '91
;a 318i, 4-drs, grijsmet, 76.000 km '87 j. 320i, 2-drs.. zwartmet., 76.000 km, getint glas '85 pj 520i, d.blauw, alarm '89j 524 TD, automaat, airco, LM velgen, zwartmet '90 !| 525i, automaat, grijsmet., schuifd., LM velgen '88 |
| 525i, zwartmet., schuifdak, LM velg., 97.000 km '89 jI 525i, 24Vzwartmet., airco '91 ÊI I

ALS U WILT KIEZEN UIT 3
VERSPREIDMOMENTEN PER WEEK,

WAAROM ZOU U DAN GENOEGEN
NEMEN MET MINDER...

Bel Soiral als 't flexibel verspreid moet
worden!

neKsstraat 7. 5961 PK Morsl, ï/f _J Poslbus 6094 5960AB HofSt
telefoon 04709-84222 » \w< la» 04709-84333

SPIIUL

11

ir^É-f^ AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Swift bwj.'B4

U Suzuki Swift GLX aut bwj.'B9
Suzuki Alto GL aut bwj. 89
Nissan Micra aut bwj.'B7
Skoda 105 bwj.'Bs

ZMini Cooper gerestaureerd . bwj.'7B
Ford Escort bwj.'B2
Opel Corsa bwj.'Bs
Opel Corsa 1.3 bwj.'BB

UVWPolo bwj.'BB
Mazda 323 1500 bwj.'Bs
Citroen AX 11 RE bwj.'B9
Fiat Uno 45 bwj.'B7

K
Mitsubishi Colt 1200 bwj.'B4.

DOOM

Speciale auto's

■ Suzuki Samurai metai t0p.... 10 mnd.I Renault 19 TF, uitgebouwd... bwj. '89

f^^SÊ Ér

OCCASIONS
Wij kunnen u een uitzonderlijke selectie Hyundai-

occasions van grote klasse aanbieden.
Aantrekkelijk geprijsd en met maar liefst 12

maanden garantie conform de BOVAG-voorwaarden.

Alle occasions van 1e eigenaar
Hyundai:
Pony XP 1.5 GL sedan 1990, donk.blauwmet / 16.000 -Pony XP 1.5 GLS sedan 1989, antr., sunroof ’ 15 000 -Pony XP 1.5 GL 3-deurs 1988, wit(2-maal) ’ 12 000 -
Pony XP 1.5 L sedan 1988, wit ’ 12.000,-

Andere merken:
Seat Malaga 1.5iXL sedan 1990, blauwmet ’ 17 000 -Mazda 323 LX 1.3 sedan 1989, zilverm. alu velg ’ 15.500-Renaultll GTX 5-deurs 1987, blauwmet ’ 12.00o-! Sierra 1.6 CL 3-deurs 1987, zilv.blauwmet f 11.000-UW HYUNOAI-DEALER:

AUTO VAESSEN
Beitel 19, Heerlen
tel. 045-4240!0

weg Kerkrade - Stapelveld
t.o. Peppermill | -

ü

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewüs^E). -j^v^.^jjSSC* Rijksweg Noord 19, EchtJgJS**^ tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

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

Niet de ENIGE, wel de BETERE
__lJ

★ ALU - COMPLETTRADER *Goll/Kadelt/Escorl 6x14 m. 185/60R14 275,- DM
Audi/OmegaScorpio 7x15 m. 205/60R15 285,- DMMercedes 190 bis300D7x15 m. 20S/60R15 338,- DM

★ NEUE REIFEN ★
Markenreifen standig preiswert

★ RUNDERNEUERTE REIFEN *2 Jahre Garantie. SR= 180 knvH. HR=2lO kjrvH und viele andere GroGen am Lager1555R13 59,- 185 70HR14 85,- 18565HR15 96,-
-175 705R13 85,- 195 70HR14 92,- 19550HR15 99,.
1755R14 70,. 185/80HR14 88,- 190/65HR390 122,-

-19560MR14 93,-
Autobahn Aachen, darm Auiobahn nach Liittich. In Aachen-Brand raus. Rechts nach
Brand bis _ur ARAL-Stalion. Hinler ARAL links in die Nordslraße, nach 500 m linksSCHMIDT REIFEN
Aachen-Brand, Nordstrafle 78 Tel 09-49241522041Mo -Fr 8.00-17.00, Sa 8.30-13.00 Uhr o»?;

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelfwel zullen
uitmelken ofze met een slok op gaan rijden

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEERDAT KUN JENIET MAKEN

ÏJ&WmaWkmLmmaWaWaMal//fff I WÊLW// Veil'g Verkeer Nederland
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Nationale Hartweek 5 t/m 11 april 1992

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 aantalbelang-

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.landelijkeonderzoekscentra in staat wetenschap- Met uw hulpkunnen we een dergelijke situatiein
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.

CaC\ nederlandse hartstichting
\X/ vrienden van de hartstichting

Postbus 300, 2501 CH Den Haag.



Ton Verlind
adjunct-hoofd
KRO-televisie

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Eindredacteur
*on Verlind van KRO's Brand-punt is benoemd tot plaatsver-
vangend hoofd van deKRO-tele-isiedienst en chef informatieveprogramma's televisie.

tferUnd blijft het team van de ac-tualiteitenrubriek leiden totdat
P nieuwe eindredacteur vanV>ndpunt in functie treedt. Tonverlind (42) is sinds 1978 inbij de KRO. Hij begon byJ: °mroep als redacteur/verslag-gevervan Brandpunt.

Sinds 1984 is hij eindredacteurde actualiteitenrubriek.

Daarvoor werkte hij achtereen-
volgens bij het dagblad De Stem
(1969-1974) en de Tros-radio (Ak-
tua).

" Ton Verlind

Schoolreisje
De Engelstalige show ontleent
zijn naam aan 'Het schoolreisje'
uit De Bedevaart. Verschillende
stukken uit diverse shows wer-
den aaneengeregen met onder-
werpen uit de plaatselijke of
nationale politiek. Zo was het re-
ferendum een dankbaar onder-
werp evenals de extreem-rechtse

AWB-leider Terreblanche die
van zijn paard was gevallen. Dat
er ook Nederlanders in de zaal
zaten die pakweg vijftien jaar ge-
leden met hun volle bewustzijn
naar Afrika waren vertrokken en
zich nu bij hem in de zaal zaten
te amuseren, deed hem wel eens
twijfelen. Hoewel hij zelf zegt
niet meer zo heftig te zijn en niet
alle nadruk op de apartheid te
hebben willen leggen, schroom-
de Freek ook niet om het pu-
bliek op de bekende manier aan
te pakken: dat hij maar een mid-
delmatig komiek was tot hij zich
op apartheid stortte. Nu is hij de
leider van de anti-against apart-

heid. „Dergelijke momenten lei-
den tot een mooi soort span-
ning."

In september/oktober wil hij op-
nieuw voor zes weken naar Zuid-
Afrika om er een. aantal shows te
doen en buiten het programma
om te kijken of er mogelijkhe-
den voor workshops zijn in de
zwarte townships. „De traditie
van verhalen vertellen die zij
.kennen is mij natuurlijk ook niet
helemaal vreemd, dus ik wil kij-
ken of daar iets mee te doen is.
Ik heb het gevoel dat er de ko-
mende jaren veel gaat gebeuren
in dat land, want het is een land

met een geweldige potentie." De
ervaringen die hij als blanke
Zuid-Afrika-bezoeker heeft of
juist niet (sommige ervaringen
heb je niet als blanke omdat alle
mogelijkheden voor je ópen
staan) worden verwerkt in een
anderhalf uur durende oude-
jaarsshow die dit jaar, na te zijn
onderbroken, als traditie terug is
op de avond van 31 december.

De voorstellingen van Freek de
Jonge in Rotterdam zijn uitver-
kocht, maar vanaf twintig mei
zijn er tien extra voorstellingen
in Carré ingelast waarvoor de
voorverkoop is begonnen.

showg

'Zvon ' viert komend weekeinde feest
Sloveense cultuur
in Limburgs jasje

____Van onze showpqgina-redactie

EYGELSHOVEN - Jaren-
la.ng maakte Slovenië deel
Ult van Joegoslavië, maar
Slnds kort vormt het land
Weer een onafhankelijkestaat, erkend door de ande-re landen van de internatio-nale gemeenschap. InLimburg is dat proces dooreen grote groep mensen
jpet bijzondere belangstel-jing gevolgd. Dat zijn de
leden van de Sloveense ge-
meenschap, die zeer promi-nent aanwezig is in deze
Provincie.
in Heerlen is een Sloveensezangvereniging te vinden, 'Zvon'
genaamd. De leden van dit koor|aan in de week na Pasen (19 t/m
~; april) op tournee door Slove-
"e> 2e zuiien vijf steden aan-°-oen. Een transport van medischMateriaal is hen al vooruit ge-reisd.
">we ontmoeten in de hoofdstad

het koor van het Me-disch Centrum van de Universi-eit. We hebben voor dat me-oisch centrum al een grote
noeveelheid medicijnen en an-

der medisch materiaal gestuurd,
want het was te veel om zelf mee
te nemen".

De laatste keer dat het koor in
Slovenië verbleef was in 1988.

Nu de onafhankelijkheid een feit
is, wordt met grote verwachting
uitgezien naar de reis die dit jaar
wordt gemaakt. „Slovenië heeft
niet zo veel te lijden gehad van
het geweld in Joegoslavië. De
oorlog speelt zich voornamelijk
in andere regionen af, daarom
kunnen we met een gerust had
daar heen reizen," aldus een
woordvoerder van het Zvon-
koor.

Komend weekeinde viert de Slo-
veense zangvereniging een groot
Oberkrainerfeest in het Socio-
project in Eygelshoven.

Zaterdag is er een feestavond
met het orkest 'Nagelj', dat spe-
ciaal daarvoor uit Slovenië komt.

Zondagmorgen (5 april) is om 12
uur frühschoppen met datzelfde
orkest en dan treedt ook de
volksdansgroep 'Nizozemska'
op-

Kaarten zijn verkrijgbaar bij De
Kaasboer, Laurastraat 13 in Ey-
gelshoven (tel: 352831).

" Het orkest 'Nagelj' uit Slovenië, dat de Oberkrainerfees-ten in het Socioproject zal opluisteren.

Limburgse acteur als bokser in tv-serie 'Oog in oog'

'Het Rocky-complex'
met Huub Stapel

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De IKON/BRTN-
serie 'Oog in oog' kent dit sei-
zoen een onvervalst Limburgse
aflevering. Op zondag 12 april
speelt de Limburgse acteur
Huub Stapel in 'Het Rocky-com-
plex' een bokser, die zich op-
maakt voor een titelgevecht in
Londen. „Eigenlijk," zo vertelt
Stapel in de serie, „had hij al eer-
der willen ophouden met bok-
sen. Maar myn manager haalt
me steeds weer over nog één
wedstrijd aan te gaan."

Het Rocky-complex wordt ge-
heel vertolkt in Limburgse dia-
lecten. Dat is mogelijk omdat
Huub Stapel oospronkelijk uit
Tegelen afkomstig is.

Datzelfde geldt voor Gerard
Thoolen en Theu Boermans, die
bijrollen spelen in Het Rocky-
complex.
Voor de niet-Limburgers onder
de kijkers wordt deze aflevering
van 'Oog in oog' ondertiteld.

De IKON en de BRTN zijn bezig
met hun tweede seizoen van
'Oog in oog. In totaal hebben in-
middels 24 gerenommeerde au-
teurs uit Nederland en Vlaande-
ren een aflevering geschreven.
In iedere aflevering is een be-
kende Nederlandse acteur of ac-
trice te gast.

Op 3 mei eindigt het tweede sei-
zoen van 'Oog in oog', maar er
wordt al weer hard gewerkt aan
het vervolg. " Huub Stapel als acteur én bokser. Foto: kippa

Cabaretier verwerkt reiservaringen Zuid-Afrika in VPRO-show

Freek de Jonge terug met
oudejaarsconference

Van onze rtv-redactie

ROTTERDAM - Als Ne-
derlanders zich ooit ge-
stoord hebben aan het
onvermoeibare ageren van
Freek de Jonge tegen apart-
heid, en zich schouderopha-
lend verdedigd hebben met
de opmerking 'ach ja, je
moet er geweest zijn', dan
heeft de cabaretier dat
muurtje van verdediging nu
afgebroken met zijn bezoek
aan Zuid-Afrika en zijn
voornemen om terug te
gaan. Enkele uren voor zijn
show 'Losse Nummers' in
het Luxortheater, ging De
Jonge gisteren in op de re-
denen voor zijn nieuwe reis
en zijn plannen om de erva-
ringen te verwerken in zijn
oudejaarsconference, die
dit jaar weer rechtstreeks
door de VPRO zal worden
uitgezonden.

Hij wilde niet als een woordvoer-
der gebruikt worden, verklaart
Freek de Jonge zijn weigering
om voor zijn vertrek naar Zuid-
Afrika iets over zijn beweegrede-
nen te vertellen. Nu hij terug is,
van een naar zijn eigen zeggen
succesvolle reis, wil hij wel kwijt
dat na jarenlange podiumstrijd
tegen apartheid, de tijd was aan-
gebroken om zelf eens te gaan
kijken wat nu het resultaat was.
Mede op uitnodiging van het
ANC vertrok De Jonge naar
Zuid-Afrika waar de (overwe-
gend blanke) bevolking met zijn
Engelstalige show 'The One'
kennismaakte.

„The One is een programma dat
ik in 1989 gemaakt heb in het
Engels. Ik heb met opzet niet
voor een Nederlandstalige show
gekozen omdat ik bang was dat
het publiek'dan op de cruciale
momenten zou moeten afhaken."
Wat De Jonge opviel gedurende
zijn voorstellingen was de hun-
kering naar cultuur van de men-
sen. „Cabaret is daar erg geliefd
maar wat het publiek voorge-
schoteld krijgt is nogal moralis-
tisch en ouderwets. Vandaar ook
de verbazing van zijn publiek
over de vorm en de onbeperkt-
heid waarmee het programma
werd gebracht."

" Freek de Jonge: „Cabaret is erg geliefd in Zuid-Afrika". Foto: MARC mildner

KRO brengt
sprookjes in
twee talen

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De KRO zendt
vanaf aanstaande zaterdag vijf-
tien weken lang sprookjes op te-
levisie uit via twee geluidskana-
len. De kijker met een stereotoe-
stel kan hierdoor kiezen tussen
een Nederlandse of een Engelse
sprookjesverteller.
Bekende acteurs als Kathleen
Turner, Michael Palm en Whoopi
Goldberg hebben de sprookjes
in het Engels ingesproken. On-
der andere Ton van Duinhoven,
Nelly Frijda en Ton Lutz namen
de Nederlandse versie op zich.
Van de sprookjesserie, getiteld
Een Wereldverhaal, wordt elke
zaterdagochtend tussen 9.05 en
9.30 uur een deel uitgezonden.
De sprookjes, zoals Koning Mi-
das en het hart van Goud, Jaap
en de Bonenstaak en De Perzik-
jongen,zijn voor kinderen in het
Nederlands nagesynchroniseerd.
Om de kijkers de stemmen van
de beroemde acteurs niet te ont-
houden heeft de KRO gekozen
om het programma op twee ge-
luidskanalen uit te zenden. Ook
de muziek bij de sprookjes
wordt door bekende artiesten
verzorgd. Zo heeft Dave Stewart
de muziek voor Jaap en de Bo-
nenstaak gemaakt.

Meeste kijkers
willen EO op

één zender met
KRO en NCRV

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Zes op de tien Ne-
derlanderswillen dat de Evange-
lische Omroep op één televisie-
net komt met KRO en NCRV.
Nog geen drie op de tien landge-
noten (28,8%) blijken een voor-
keur te hebben voor een netcom-
binatie van EO/TROS/Veronica.
Dit blijkt uit een enquête van het
Heerlense onderzoekbureau
Research en Marketing in op-
dracht van Tros Aktua.

In het NOS-bestuur komt van-
daag de zenderindeling ter spra-
ke. In deze zenderindeling, die
per 1 oktober ingaat, wordt reke-
ning gehouden met de A-statüs
van de EO en de VPRO. Er is een
voorstel voor een zenderindeling
waar zeer verschillend over
wordt gedacht:

Nederland 1: Avro, KRO, NCRV,
een klein deel NOS,

Nederland 2: Tros, Veronica, EO,
een klein deel NOS,

Nederland 3: Vara, VPRO, groot
deel NOS.

De Nederlandse bevolking ver-
kiest de netcombinatie Avro/
Tros/Veronica boven de AKN-
indeling (Avro, KRO en NCRV),
die nu op het eerste net geldt.
Van de ondervraagden sprak 67
procent zijn voorkeur uit voor de
eerste combinatie, terwijl 22 pro-
cent de huidige AKN-zender wil
behouden. Drie van de vier
Avro-leden spreken overigens
hun voorkeur uit voor de ATV-
combinatie. De AKN-indeling
kan maar 22 procent van de
Avro-leden bekoren.
Gevraagd naar een keuze tussen
de netcombinaties Tros/Vara/
Veronica en NOS/Vara/VPRO
bleek 59 procent te voelen voor
de eerste indeling. Voor de twee-
de combinatie stemde 29 pro-
cent. Van de Vara-leden heeft 56
procent een voorkeur voor de
eerste mogelijkheid en 36 pro-
cent kiest de combinatie NOS/
Vara/VPRO.

Veel reacties
op aprilgrap

Jeugdjournaal
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Duizenden kij-
kers hebben woensdagavond
naar het Jeugdjournaal gebeld
om hun verontrusting uit te
spreken over het 'voornemen'
van alle Europese landen om
schoolkinderen in uniform te
steken en in het Engels les te
gaan geven.

Het nieuwsbericht was een 1
aprilgrap, bedacht door chef/ein-
dredacteur Rob Maas van het
Jeugdjournaal. De correspon-
denten Haye Thomas (Brussel)
en Tine van Houts (Londen)
werkten met een verslag mee
aan de grap. Via een 06-nummer
konden kijkers hun mening ge-
ven over het besluit van het Eu-
ropees Parlement.

Bart van
Leeuwen naar

RTL Radio
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Veronica-mede-
werker Bart van Leeuwen (37)
vertrekt naar RTL Radio. Hij
gaat bij het commerciële radios-
tation een dagelijks ochtendpro-
gramma verzorgen.
Van Leeuwen is sinds 1979 in
vaste dienst bij Veronica. Daar
presenteerde hij programma's
als Ook goeiemorgen, Goud van
oud, Het zwarte gat en Terug in
de tijd. Tevens was hij coördina-
tor van de Veronica-uitzendin-
gen op Radio 2 en sprak hij het
commentaar van tal van televi-
siedocumentaires in.

RTL Radio vervangt eind april
de non-stop muziekuitzendingen
door een nieuwe programme-
ring.

Filmcyclus van Woody
Allen op Nederland 1

HILVERSUM - De Avro, KRO
en NCRV brengen volgende
maand op Nederland 1 een uitge-
breide cyclus van de films van
Woody Allen. De KRO zendt er
zes uit, de NCRV twee en de
Avro één.

De negen films bestrijken vooral
de jaren '70, een cruciale periode
in het oeuvre van Allen. In het
begin van de jaren '70 verpakte
hij zijn typische humor in dikke
lagen slapstick en kluchtige si-
tuaties, zoals in Bananas en Slee-
per. Vanaf de met vier Oscars
bekroonde Annie Hall (1977)
heeft Woody Allen zijn vorm ge-

vonden en ontleent hij zijn ver-halen, humor en tragiek aan hetdagelijks leven.

Allen is een uniek persoon in de
Amerikaanse filmwereld. Hij
schrijft en regisseert zijn films
zelf en speelt er meestal ook de
hoofdrol in. In de Nederlandse
bioscopen is zijn nieuwste film
Shadows and Fog net in premiè-
re gegaan. De eerste film in de
Allen-cyclus, Bananas, wordt 2
mei uitgezonden. De serie wordt
zaterdag 30 mei afgesloten met
de film Broadway Danny Rosé
uit 1983." Woody Allen en Mia Farrow in 'Broadway Danny Rosé',

waarmee defilmcyclus wordt afgesloten.. Foto: kippa

(ADVERTENTIE)

Opening

\°/Recodata Computers
\X Compii(<T_ & < oi.iniiiiik-alic Apparatuur-. X

Op zaterdag 4 april is. openen wij officieel onze zaak
in computers en computerbenodigdheden,

Vanaf 10 uur heten wij U van harte welkom om ons
exclusieve assortiment te bewonderen,

Openings aanbieding :
ARC 286 \OBLE.

AT 286 - 12 Mhz
Mini Tower.
1 Mb RAM (Max. 4 Mb).
3.5 " Floppy Drive 1.44 Mb.
40 Mb Harddisk.
VGA 256 Kb kaart.
Monochroom Monitor.
Keyboard 101 Keys.
Inclusief DR DOS 6.0 % 15%-

Emmastraat 4 , 6411 KB Heerlen... Tel : 045-740239 , Fax : 045-719466
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GEAFFICHEERD

4 APRIL

* Wielerwedstrijd De Hel
van het Mergelland. Start
en finish: Diepstraat Eijs-
den. 10.25 u. amateurs,
12.35 u. junioren, 13.05 u.
amateurs topcompetitie,
14.00 u. dames. Gratis
toegang tot parcours.

* Benefietconcert ten bate
van derestauratie van de
glas-in-lood-ramen in de
dekenale St. Petrus en
Pauluskerk te Landgraaf.
Uitvoerenden: Kon. Fanfa-
re Aloysiana en RK Gem.
Kerkelijk Zangkoor St.
Caecilia. Aanvang 20.00
uur. Geen entree.

4+5 APRIL

* 15e Oberkrainerfeest, ge-
organiseerd door de Slo-
veense zangvereniging
ZVON. Socio-project Ey-
gelshoven. Aanvang:za-
terdag 19.30 u. Entree

’ 7,50. Zondag 11.00 uur
frühschoppen, geen en-
tree.

5 APRIL

* Rommelmarkt in buurtcen-
trum Oase, Bachstraat 15,
Sittard. Organisatie:

SZOAN. 10.00-17.00 uur.
Entree ’ 1,-.Kinderen t/m
12 jaar geen entree.

* Voorjaarsconcert m.m.v.
Muziekvereniging Accor-
dia Eygelshoven, Kinder-
koor De Lentebloempjes,
Margraten en gemengd
koor St. Jozef. Lokaal A
GenneKomm, Laurastraat
Eygelshoven. Aanvang
11.00 uur. Entree ’ 5,-.
Organisatie gemengd
koor St. Jozef Eygelsho-
ven.

★ Hobbyclub Klommelaer-
kes viert haar 20-jarig be-
staan met een jubile-
umtentoonstelling in
gemeenschapshuis De
Landjwaer, achter dekerk
in Ophoven, Sittard. Tijd
14.00-17.00 uur. Vrije toe-
gang.

7-10 APRIL

* Wandelavondvierdaagse
Bingelrade, 7/2 - 15 km.
Starttijden 18.00: 19.30
uur. Inschrijven: alle da-
gen 18.00-19.30 uur
SJOB-kelder van het ont-
moetingscentrum.

3E PROMCONCERT
KERKRADE

Op vrijdag 5 juni aanstaandezal in deKerkraadse Rodahal
voor de derde keer het PROMCONCERT gehouden worden.
Het programma ziet er ook dit jaarweer zeer gevarieerd uit.
Voor sfeer en briljante muziek moeten het Limburgs Sympho-
nie Orkest en het Metropole Orkest onder leiding van de
Vlaamse dirigent Fernand Terb^zorgen. De orkestenzullen
van het geheel een happening maken, waarbij zowel de
jeugd alsook de traditionele concertbezoeker aan zijn trekken
komt.
Er zijn drie topsolisten gecontracteerd: Mirandavan Kralin-
gen, de jongeveel belovende sopraan, Jan Vayne diebe-
schouwd wordt als dé ontdekking van 1991 en een van
Nederlands populairste zangers: Gerard Joling. De kaartver-
koop is inmiddels gestart. Voor de Vrienden van het Limburgs
Dagblad hebben wij weer een financieel voordeel kunnen
bedingen. Zij krijgen op de entreeprijs van / 35,-

VIER GULDEN KORTING
Het betreft (met uitzondering van blok 1) vrije plaatskeuze en
de entreebewijzen zijn te koop bij alle Limburgs Dagblad-kan-
toren en deVW in Vaals en Simpelveld. De korting geldt (in
de voorverkoop) op vertoon van uw vriendenpas en de inge-
vulde bon beneden aan deze pagina.

Gerard Joling

KIOSK

iDeze pagina wordt gecoördineerd door de afdeling PR en
Promotie. Voor inlichtingen: 045-739366.

;KIOSKISERVOORU!
lOp deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen,
■mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek
;voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we-
tenswaardigheden, die voor U als lezer van belang kunnen
'zijn.
'Heeft U ons iets te melden, schrijf ons dan.
;LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100,
J6401 DP HEERLEN.

DAGTOCHT VOOR VRIENDEN
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD NAAR

„WERELD WONDER TUIN FLORIADE 1992”

SPECIALE AANBIEDING
Volgende week dinsdag is in Zoetermeer de officiële opening
van de wereldtuinbouwtentoonstelling 1992. Vanaf 10 april is
de Floriade -die elke tien jaarwordt gehouden- dan t/m 11
oktober geopend voor het (internationale) publiek. Drie
bloeiseizoenen kunnen de bezoekers genieten van schitteren-
de exposities, themapaviljoens, kunstmanifestaties, beziens-
waardigheden en attracties. Het Floriade-terrein beslaat

bijna 70 ha, hetgeen vergelijkbaar is met zon 200 voetbalvel-
den! Landen, bedrijven en individuele telers laten op de Flo-
riade zien tot welke kweekprestaties zij in staat zijn, daarnaast
zullen er vele nieuwigheden worden gepresenteerd. Er wor-
den niet alleen fraaie produkten getoond: de hele tuinbouw-
sector, van toeleverancier tot afnemer, is dit keer vertegen-
woordigd. Overheidsinstanties en circa 25 landen geven acte
de présence, waardoor de Floriade een breder draagvlak
heeft dan ooit.
In de gigantische Expohal zijn dertien spectaculaire tuinbouw-
exposities gepland:

10-26 april: Bloembol- en bolbloemgewassen, al-
stroemeria, azalea en orchideeën

30 april-10 mei: Boomkwekerijgewassen en perkplanten
15t/m 24 mei: Potplanten, bromelia en orchideeën

27 mei t/m 8 juni: Bloemisterijprodukten, waaronder chry-
santen

13 t/m 21 juni: Voorzomerbloeiers, waaronder anjers,
gerbera en bouvardia

25 juni t/m 5' juli: Gemengde potplanten
10 t/m 19 juli: Rozen, anthurium en lathyrus

24 julit/m 2 Zomerbloem en gladiolen
aug.:

7 t/m 23 aug.: Tuinen, tuinbenodigdheden en vaste
planten

28 t/m 31 aug.: Dahlia's
5 t/m 13 sept.: Nazomer- en droogbloemen

18 t/m 27 sept.: Lelies, herfstbloemen en chrysanten
2 t/m 11 okt.: Slottentoonstelling met bloemen, bollen,

bomen, planten, groenten en fruit

Attracties zijn er in devorm van een uitzichttoren, de mono-
rail en de antieke tram. Op het terrein zijn diverserestaurants
aanwezig, zodat de bezoekers op tijd de inwendige mens
kunnen versterken.
KINDERPARADIJS
Vier delen van het themagebied Recreatie zijn „gereser-
veerd" voor kinderen. Dreumesland, Waterland, Luilekker-
land en Heuvelland vormer samen een waar kinderparadijs,
waar ze kunnen spelen, leren, knutselen en ravotten.

Openingstijden: t/m 31 augustus dagelijks van 9.30 tot 19.00
uur, van 1 september t/m 11 oktober dagelijks tot 18.00 uur.
Entreeprijs ’ 20,- volwassenen, kinderen 4 t/m 11 jaar

’ 12,50. 65-plussers/ 17,50.

MET HET LIMBURGS DAGBLAD NAAR DE
FLORIADE
Speciaal voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad organi-
seren wij op woensdag 22 en zondag 26 april aanstaande
twee busreizen naar de Floriade '92.
Met de comfortabele bussen van de firma Schmitz brengen
wij u vanuit diverse opstapplaatsen naar Zoetermeer. Daar
kunt u urenlang vertoeven tussen bloemen, planten, bomen,
kassen enz. Aan het eind van de middag verwachten wij u
weer in de bus, zodat u tegen de klok van achten weer in Lim-
burg bent.
INFO

Data: Woensdag 22 en zondag 26 april 1992
Vervoer: Luxe touringcar van de firma Schmitz

Prijs: / 45,- p.p., kinderen (4 t/m 11 jr.) / 40,-
Inclusief: Vervoer én entreeprijs

Opstapplaat-
sen 7.00 uur Rodahal, Kerkrade

en -tijden: 7.20 uur voorzijde NS-station Heerlen
7.40 uur Rijksweg-C. (ABN) Geleen
7.55 uur NS-station Sittard
8.10 uur Garage Schmitz Susteren
8.40 uur NS-station Roermond

Reserveren: Vanaf vandaag bij alle Limburgs Dag-
blad-kantoren en de VVV Vaals en VW
Simpelveld, onder betaling van de reis-
som

WANDELINGEN
4 APRIL
Armenbostocht, WSV Inter
Limburg, Neeroeteren.
6- 10-20-30 km.
Inl. (09-32)11-754409.

5 APRIL
Oefentocht Kennedymars
WSV Crescendo, Schinnen.
7- 15-25-35-50 km.
Inl. 046-741561.
Voorjaarswandeling Noor-
beek WV Berggalm.
7-10- 15-20-25-42 km.
Inl. 04457-2188.

6 APRIL
Zomeravondwandelingen
WSV Echt.
10 km.
Inl. 04754-84593/82431.
8 APRIL
Midweekwandeling WSV II
Sparrentrippers, Rekem.
5- lO -15 km.
Inl. (09-32)11-713166.

UITSLAG FILMKWIS
4 lezers deden juiste voorspelling

Honderden filmliefhebbers hebben de afgelopen weken een gok gewa^ïl
en trachtten te voorspellen welke film, acteur, actrice en regisseur dit jaar*!]
Oscar zouden winnen. Inmiddels is de Oscar-uitreiking op 30 maart gewflf]
en heeft u kunnen zien en lezen dat SILENCE OF THE LAMBS met VIJF Cl]
CARS is bekroond. Dat betekent datde enige juiste oplossing van onze fi"!
wis luidt:

Beste film: Silence of the Lambs
Beste actrice: Jodie Foster
Beste acteur: Anthony Hopkins
Beste regisseur: John Demme

Bij de vele inzendingen waren slechts 4 lezers die in alle vier de categorie
de juistevoorspelling deden. Kennelijk had bijna niemand erop gerekend <J
één film zoveel onderscheidingen zou krijgen. Het lot besliste uiteindeliiM
volgorde van de prijsverdeling, voor de prijzen 5 t/m 10 kwamen de in*fL
ders in aanmerking die in drie van de vier categorieën de juiste voorspel'l"
deden. Ook hier zijn de winnaars na loting bepaald.
De eerste prijs - DRIE MAANDEN GRATIS NAAR DE FILM IN ZOWEL rW
HEERLENSE ROYAL - ALS H-5 THEATER, is gewonnen doormevrouw I*'Debets, uit Heerlen. .
■De tweede prijs, TWEE MAANDEN GRATIS NAAR DE FILM, gaatnaar W-JNeelen, uit Meerssen, terwijl J. Hoogeveen, uit Heerlen en Chrisyr
Kunze uit Meerssen (de theaterdirekteuren deden er nog een 'maand''T
bij] nog altijd EEN MAAND GRATIS NAAR DE FILM KUNNEN.
De prijzen 5 t/m 10 EEN BIOSCOOPBON T.W.V. ’ 25,- zijn gewonnen dod
K. Bisschoff, Simpelveld; llona Backus, Heerlen; P. Weltej"
Landgraaf; Anja Kanters, Heerlen; H. Janssen, Geleen en C
Vijverberg, Heerlen.

Hoofdprijswinnares Ine Debets temidden van de bioscoopdift
teur Van Bergen (I) en Winkens (r).

TRIPTIP VAN DE WEEK
STOOMSHOW IN
TREEBEEKBRUNSSUM

De activiteitencommissie
Treebeek heeft samen met de
leden van de NVM stoom-
groep Zuid en Noord Bra-
bant een grootse STOOM-
SHOW georganiseerd.
Stoomhobbyisten en andere
belangstellenden kunnen pp
5 april tussen 11.00 en 17.00
uur terecht in het Casino
Brunssum aan het Treebeek-
plein in Brunssum-Treebeek.
De tentoonstelling omvat o.a.
tot in de kleinste details nage-
bouwde stoomlocs, stoom-
walsen en stoommachines. In
het souterrain ligt een enorme
spoorbaan en in de parterre
vindt u de allerlaatste (stoom)
modellen. De entree be-
draagt voor volwassenen

’ 5,-, kinderen t/m 12 jaar I
betalen ’ 2,50. Voor nog
meer info over deze show °i
deze bijzondere hobby kuf'j
bellen 045-725744.

TUINBEURS '92
HASSELT
In het Belgische Hasselt kun
nen tuinliefhebbers inde
Grenslandhallen, gelegen
aan de G. Verwilghensing^
terecht op deTUINBEURS
'92. Vanaf vandaag t/m 6
april kunt u 10.000 m 2aaflQ*
legde tuinen bewonderen,
uitgevoerd tot in het kleinst^;
detail. Uiteraard voorziet de
beurs in alle nieuwtjes die "P
fuingebied te melden zijn.
Openingstijden: vandaag
van 10.00 tot 22.00 uur. Za-
.erdag t/m maandag ljD.OO ;[
tot 21.00 uur.
Entree: Bfrs. 150.

3E PROMCONCERT yyj jjJÊ
met Gerard Joling, *»llf|

Jan Vayne, Miranda van Kra- B_^''?^2K^B___________
lingen Jan Vayne
Orkesten: LSO en Metropole
Orkest VRIENDENPRIJS ’ 31,-*
Rodahal, Kerkrade i.p.v. ’ 35,-

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

LENTE-AANBIEDING DORINT HOTEL TRIER
OF
VAKANTIEPARK SÜDEIFEL

Nog t/m 15 mei (hotel) en van 2P^__^_______Ë_____r___r
4 t/m 29 mei (vakantiepark) __F_R_?*_K^«>*»'«»'twee prima DORINT-aanbie- ___/_£l_l W
dingen met vele extra's voor
de Vrienden van het Limburgs j_^__Nu|
Dagblad _^lL_°*^
VRIENDENPRIJS
3 dagen/2 nachten Dorint- Hotel Trier DM 220,- p.p.

Weekend (3 nachten) bunga-
gk_^ low Südeifel DM 358,- of mid-

week (4 nachten) DM 448,-
-per 5-pers. bungalow

Voor boekingen en volledige
info bel 045-739351 (afd. PR
en Promotie)

VOORJAARSTRIP ZOUTELANDE
In hotel Willebrord kunt u nog
tot en met 28 mei genieten van
een 5-daags arrangement op
basis van halfpension. Ook in
deze trip is een groot aantal
extra's ingebouwd voor de
Vrienden van het Limburgs
Dagblad

5 dagen/4 nachten op basis van JSt
halfpension ’ 299,- p.p. Bk. j-ji i

* kaartverkoop bij alleLim' 'burgs Dagblad-kantoren en"
VVV Vaals en Simpelveld.
** Kaartverkoop aan de kas*
van theater.
Op vertoon van Vricndcnp3'
en ingevulde bon, ontvangt »

dc aangegeven korting.
Wilt U lid worden van dc V«f

eniging "Vrienden van het .
Limburgs Dagblad", bel dan d

service-afdeling 045-739881
(tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburg
Dagblad is dit lidmaatschap p

heel gratis.

Vrienden van het^/s_kV\\^^^°^x^J_l-^__<l

Limburgs Dagblad
Vrijdag 3 april 1992 " 12



Duitsland 1
°9-00 heute.°9-03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

soapserie.
99-45 Medizin nach Noten IV/2.J°-00 heute.'°-03 Nach der Schicht ms Ram-
Penlicht. Reportage.

i°-50 Hundert Meisterwerke. Serie.
heute.

j1.03 "" Scheibenwischer. Cabaret
11-55 Amerika - Eine musikalische
1, 'se- Muziekprogramma.
'245 Urnschau.12.55 Persoverzicht.'3.00 ZDF-Mittagsmagazin mitheute-Nachrichten.
'3.45 Wirtschafts-telegramm.3.58 Programma-overzicht.
'4.00 Tagesschau.
'4.02 "" Sesamstrasse.4.30 Zauberwalder unter Wasser.Natuurfilm.'5.15 Tagesschau.
5.20 Die Sandburg. Canadese ani-matiefilm.6.35 Zottis tolle Abenteuer. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1987.
17 1»8 Pro 9ramma-overzicht."'""0 punkt 5 - Landerreport.M5Tagesschau.';-25 WWF-Studio.''-35 en 18.05 Heidi und Erni. Serie.'«.30 Hier und Heute
'«"45 en 19.20 Hast du Worte. Spel-show.
19.45 WWF.
_>n'n Programma-overzicht.
|u.OO (TT) Tagesschau.

"15 ls' was, Doe? Amerikaanse
jSPeelfiim uit 1972., 49 Tagesthemen-Telegramm.g-50 Plusminus."30 Tagesthemen mit Bericht aus
23B?nn."°0 Golden girls. Amerikaanse co-
J^dyserie.
23 5

sP°rtschau.
New Yorker Geschichten.

menkaanse episodenfilm uit 1989an Martin Scorese, Francis F. Cop-
Oii In en Woody Allen met Nick Nolte.
Oi ,c Ta9esschau.'■35-02.00 Zuschauen - Entspan-en - Nachdenken. Unterwegs nach

de Compostella: Abschied■^""LePuv

TV FILM VIDEO
RTL4
baK° Je te tiens, tv me tiens par la
ggrblchette (1978-F). Amusantea»re op de Franse omroepwereld
Dor Jean Yanne. Ontvoering po-

teit'te ,v'Presentator blijkt publici-
van omroepdirecteur.

ZTl.Jean Yanne, Mimi Coutelieren M'cheline Presle.

" Ken Russell en Goldie Hawn in 'Overboard'. (Nederland
2 - 20.34 uur).

Duitsland 2

Bek Der Mustergatte (1937-D).
renh

nd 9egeven waarin Leni Ma-
R_ih aCn haar saaie man Heinzeenmann wat wil oppeppen door«n flirt met Hans Söhnker. Regie:Wolf9ang Liebeneier.
BRT1
Ru£ e B'9 CombO (1955-USA).
van i 9ewe|ddadige misdaadfilmanL. ~eph H- Lewjs over een«ent, Cornel Wilde, die een afper-
QZrachterna zit met behulp van
* gangstervriendin Jean Wallace.

Van ci
m6t: Br'an Donlevv en Lee

Duitsland 1
flolo What's UP- °oc?ua'2-USA). Moderne screwball-

comedy van Peter Bogdanovich
met ondeugende Barbra Streisand,
die het leven van musicoloog Ryan
O'Neal en zijn verloofde Madeline
Kahn tot een puinhoop maakt door
betrokken te raken bij een juwelen-
diefstal.

Nederland 2
20.34 Overboard (1987-USA. Vro-
lijke film van Garry Marshall over
verwende erfgename, gespeeld
door Goldie Hawn, die haar geheu-
gen verliest na de val van een
paard. Gefingeerde echtgenoot
Kurt Russel, timmerman met stel
ombehouwen kinderen, komt haar

afhalen uit het ziekenhuis

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.09 Fantasie In de ban van de
werkelijkheid. Serie.

16.34 Derrick. Duitse misdaadserie.
Afl.: Een schreeuw in de nacht,
(herh.). Naast het lijk van een prosti-
tuee vindt de politie een herenhoed
die de moordenaar blijkbaar heeft
verloren. In het pand waar de politie-
hond de agenten naar leidt wonen
echter vijf personen die de dader
zouden kunnen zijn.

17.37 Gewoon met vakantie. Vakan-
tiewijzer voor lichamelijk gehandicap-
ten.

18.00 "" Journaal.
18.21 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie.
18.47 Bassie en Adriaan en de ge-

heimzinnige opdracht. Kinderserie.
Afl.: Denemarken.

19.24 TROS Hollywood boulevard.
Magazine over de wereld van de film.
Presentatie: Tineke Verburg.

19.59 De leukste thuis. Amateur-
video's gepresenteerd door Linda de
Mol.

20.32 TV-dokter.
20.34 Overboard. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van Garry Mars-
hall. Joanna Stayton is een verwend
ruikeluisvrouwtje. Wanneer zij op
haar luxe jachtverblijft valt zij, zonder
dat iemand het merkt, 's nachts over
boord. Ze wordt gereden met geheu-
genverlies in het ziekenhuis opgeno-
men. Haar echtgenoot denkt zich op
een makkelijke manier van haar te
kunnen ontdoen door de artsen mede
te delen dat hij haar niet kent. Ook
een door haar gedupeerde timmer-
man denkt flink wraak te kunnen
nemen.

22.27 Eye of the needie. Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Richard
Marquand. Onder de codenaam The
Needie moet de Duitse spion Faber
uitzoeken waar de geallieerden hun
invasie op het Europese vasteland
zullen uitvoeren. Hij wordt opgepikt
door een Duitse onderzeeboot.

00.10-00.23 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Nachbarn. Magazine.
14.30 Der Mustergatte. Duitse speel-

film uit 1937.
16.00 heute.
16.05 Raumschiff Enterprise - Das

nachste Jahrhundert. Amerikaanse
sf-serie.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.50 en 18.25 Die Simpsons. Ameri-

kaanse tekenfilmserie.
19.00 heute.
19.20 en 19.50 Der Landarzt. Serie.
20.15 (TT) Der Alte. Duitse misdaad-

serie. De 17-jarige Bettina wordt
bewusteloos gevonden in een bos-
perceel. Ze is geslagen, gewurgd en
verkracht. Ze ligt in coma en kan
daardoor de naam van de dader niet
noemen. In eerste instantie is de
zaak duidelijk. Op het tijdstip van de
daad verdween uit een psychiatri-
sche inrichting de patiënt Franke.
Maar dan wordt een moord gepleegd
en is comiissaris Kress aan het einde
van zijn Latijn.

21.15 Die Reportage. Vorsicht Kam-
merjager! Reportage.

21.45 heute-journal.
22.15 Rote Couch-Geschichten.

Praatprogramma over UFO's, ver-
keerszondaars, de Jacob-Sisters en
andere onderwerpen.

22.45 Die Sport-Reportage. Gepre-
senteerd door Günther-Peter Ploog
met Bundesliga-voetbal en andere
sporten.

23.15 Allein gegen die Mafia. Itali-
aanse misdaadserie.

00.20 heute.
00.25-01.40 Zigarren werden nachts

gerollt. Amerikaanse speelfilm uit
1977 van Ricou Browning. Met: Ri-
chard Jaeck'e!, Ron Slinker, Lloyd
Bochner e.a. De politiemannen
Chuck en Andy doen al maanden on-
derzoek naar een drugsbende in Port
City die volgens hen geleid wordt
door zakenman D'Angelo. Ze kunnen
echter niets bewijzen, tot Andy's zus-
ter dood met heroïne gevonden
wordt.

RTL4
22.05 Bonnie and Clyde
(1967-USA). Film van Arthur Penn
over de onwaarschijnlijke helden,
het bankroversstel, uit de jaren
1930-1940. Film slingert heen en
weer tussen melodrama en sociaal
commentaar. De geliefden worden
gespeeld door Warren Beatty en
Faye Dunaway.
Nederland 2
22.27 Eye of the Needie
(1981-USA). Sterk spionagever-
haal ten tijde van de Tweede We-
reldoorlog van Richard Marquand

naar de roman van Ken Follet. Do-
nald Sutherland speelt een ijskou-
de Duitse agent die, tijdens opont-
houd op eilandje voor de Schotse
kust, valt voor een in het huwelijk
gefrustreerde vrouw Kate Nelligan.
Spannend.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Huisje boompje beestje

Af1.43.
09.30 Jodendom. Afl.4.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.

At1.24.
11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week-

joumaal.Af1.25.
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.: De zon

breekt door. Het is aan het eindevan
een werkdag in Desmond's kappers-
zaak en alle vaste klanten zijn aan-
wezig: Lee probeert loten voor een
goed doel kwijt te raken en Porkpie
vertelt dat hij een protestbrief aan het
schrijven is.

19.25 Turquoise. Reisverslag op
zoek naar de bakermat van de Turk-
se volken. Afl.l: Van Istanbul naar
Teheran.

19.50 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: CD.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Deel 111 uit het dagboek van

vergeten. Persoonlijke film van Bar-
bara den Uyl over het verwerken van
de dood van haar vader, de politicus
Joop den Uyl.

20.37 In naam der wet. Reconstructie
van de gebeurtenissen rond de dood
van de kraker Hans Kok.

21.41 100 Meesterwerken. Serie
kunstbeschouwingen. Afl.: Zonder ti-
tel, van George Grosz.

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

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen. Met om
23.00 het wekelijkse gesprek met de
minister-president. Presentatie: Ferry
Mingelen.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

RTL4
06.55-11.45 Ochtendprogramma.

Met nieuws, tekenfilms en herhaling
van series.

11.50 RTL4text.
12.30 Je met tiens, tv me tiens par

la barbichette. Franse speelfilm uit
1978.
14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse
serie.

15.35 The bold and the beautiful.
Amerikaanse soap serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-
zine.

18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag. Presentatie: Hans
Kazen.

18.50 RTL 4 minispel: taboe. Pre-
sentatie: Manon Thomas.

19.00 Rad van fortuin. Presentatie
Hans van der Togt.

19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Wie ben ik?. Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air. Ameri-

kaanse comedyserie.
21.35 Nurses. Amerikaanse comedy-

serie.
22.05 Bonnie & Clyde. Amerikaanse

speelfilm uit 1967. Regie: Arthur
Penn. Bonnie & Clyde ontmoeten el-
kaar tijdens de economische depres-
sie van de jaren dertig. Misdaad, het
overvallen van winkels, benzinesta-
tions en banken zijn aan de orde van
de dag en is tevens één van de wei-
nige mogelijkheden om in die tijd nog
aan geld te kunnen komen. In 1934
werden Bonnie & Clyde gedood.

23.55 Journaal.
00.10 Carol & Company. Amerikaan-

se comedyserie.
00.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie

(herh.).
01.00 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow.
01.45 De draagmoeder. Braziliaanse

serie. (herh.).
02.10 RTL4Text

Duitsland 3 West
11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse soapserie. 12.15
Wissenschaftsshow: April, April -Spass in der Wissenschaft.populair-
wetenschappelijk magazine, (herh.).
13.00 Landesspiegel, reportage. 13.45
Die Dienstagreportage. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Lan-
desspiegel, reportage. 15.55 Sport ak-
tuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Omaruru, serie. 16.30Grosse Epochen
der europaischen Kunst, serie. 17.30
Cursus biologie. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 (TT) Die Herren des Strandes,
jeugdserie. 18.25 Six-Teen, meiden-
magazine. 18.57 Programma-over-
zicht. 19.00 Aktuelle Stunde, regionaal
magazine. 20.00 Grenzen: Sumaj Orko- der reiche Berg, reportage. 20.45 In
Zukunft. 21.30 West 3 aktuell. 21.45
ZAK, weekoverzicht. 22.30 Amaurose,
tv-spel van Dieter Funk. 00.05 Laatste
nieuws. Aansl.: Linie K, culturele agen-
da.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
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.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Pazifikgeschwader 214. Ame-
rikaanse serie.

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se-
rie.

21.15 Ein Schloss am Wörthersee.
Duitse serie.

22.15 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti frutti. Spelshow.
00.05 Mittemachtsstrip.
00.10 Oben ohne, unter Jeans. Itali-

aanse komedie van Fernando di Leo.
Linda en Tina vervelen zich. Ze willen
eindelijk eens iets beleven en gaan
daarom liftend naar Rome en komen
in een kommune terecht.

01.25 Verwegene Hunde.
03.00 Oben ohne, unter Jeans. Itali-

aanse komedie van Fernando di Leo.
(herh.).

04.10 Schatten am Fenster. Ameri-
kaanse misdaadfilm uit 1942 van
Charles Lederer. Met: LewAyres, La-
raine Day, Basil Rathbone, e.a.

05.30 Captain Power. Amerikaanse
serie.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
biologie. 09.00 Gentechnologie - Gen-
zeit. 09.30 Indischer Alltag. 10.00
Umwelterziehung. 10.20 Eingriffe in
der Naturhaushalt. 10.40 Non-Stop-
Fernsehen. 16.00 Nieuws in het En-
gels. 16.15 Nieuws in het Frans. 16.30
Computertreff, magazine. 17.00 Cur-
sus biologie. 17.30 Jim Knopf und Lu-
kas, der Lokomotivführer, poppenserie.
17.58 Der Dokter und das liebe Vieh,
serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwestjournal aus Rhein-
land-Pfalz. 19.00 Service urn sieben
19.15 Das Rasthaus. 20.00 Linden-
strasse, serie. 20.30 Kostprobe, mu-
ziekmagazine. 21.00 Journaal. 21.15
Menschen und Strassen, portret. 22.00Harald und Eddi, sketches. 22.30 Das
Ruhekissen, Frans-Italiaanse speelfilm
uit 1962 van Roger Vadim. Het leven
van de Parijse studente Geneviève
gaat zijn gewone gangetje zonder uit-
schieters. Dat verandert van de ene op
de andere dag.oo.lo Laatste nieuws.
00.12 Non-Stop-Fernsehen.

Duitsland 1
23.50 New Vork Stories
(1989-USA). Drieluik van de regis-
seurs Martin Scorsese, Francis
Coppola en Woody Allen. Laatste
'story', die van Allen, is de beste,
de rest is zonde van de tijd. Ac-
teurs, die in de verschillende delen
meespelen zijn 0.a.: Nick Nolte,
Peter Gabriel, Deborah Harry en
Mia Farrow.

RTL Plus
00.10 Avere Vent'Anni (1978-1).
Zeer onbenullige film met twee van
de drie lievelingsonderwerpen van
regisseur Fernando di Leo; seks en
drugs. Twee naïeve dames gaan
naar Rome en komen in een leef-
gemeenschap terecht waar men
een hekel heeft aan hechte rela-
ties.

Duitsland 2
00.25 Mr No Legs (1976-USA). On-
dermaatse cliché-gangsterfilm van
Ricou Browning met bizarre bijrol
van ene Ron Slinker, man die tij-
dens ongeval beide benen verloor
en zich nu aan Hollywood verhuurt
als freak in derderangs films.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
jNCRv
j'3.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.16.05 Tekenfilmfestival.'6.24 (TT) Service salon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.Karin de Groot.""29 Ereprijs 17. Familieprogramma
rriet Minoesch Jorissen.

17.58 Boggle. Spelprogramma.
'6.27 (TT) De Spaanse Costa's land-
inwaarts. Serie reisreportages. Afl.4:De Costa del Sol.

18.52 De roze panter. Tekenfilmserie,
(herh.).

19.03 A different world. Comedyse-
rie. De spanningen lopen hoog opwanneer de ouders van Dwayne en
Whitley naar Hillman komen voor het
verlovingsfeest.

19-31 Cosbyshow. Comedyserie. Net
voordat Martin weer naar zee gaat,
verstopt Olivia zich zo goed dat er
Paniek uitbreekt.

20.00 (""+TT) Journaal.20.26 (TT) Rondom tien. Thematisch
Praatprogramma. Vandaag: Maatjes
tot de dood. Presentatie: Violet Fal-kenburg.

21.13 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Afl.: A fine French wine. Defranse Henri dreigt het land uitgezet
to worden. Om dat te voorkomen wilWoody's vriendin Kelly wel met hem
trouwen.21-44 Ted a tête met. Ted de Braak in
gesprek met Peter Faber.22.29 Nederland-Japan, viereeuwen kunst. 2-delige documentai-re. Afl.l: De schoonheid van de leeg-
to. De betrekking tussen Nederlanden Japan zijn bijn a vier eeuwen oud.
Het begon met de stranding van hetHollandse zeilschip 'De liefde.*3.08 The commish. Amerikaanse
Politieserie. Afl.: Het politie bal. Tony
Scali roept de hulp van Rachel in
Wanneer hij naast een onderzoeknaar een serie moorden op daklozen
ook nog het politiebal moet organise-ren.

*3-58 Miniatuur. Beeldend verhaal
rond het thema gebroken en geheeld.

W-OS-OO.n ""Journaal.

België/TV 1
14.30 Europese verhalen. Afl.4: Kir-

sti, het koeiemeisje (2e graad B.O.).
15.00 Fysica: Klassieke mechanica.

Afl.2: Statische electriciteit.
16.00 The big combo. Amerikaanse

speelfilm uit 1955 van Joseph H. Le-
wis.

17.30 Er was eens Amerika. Franse
tekenfilmserie.

17.55 Tiktak.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie.

18.35 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie.
20.25 Baraka. Spelprogramma.
21.40 Matlock. Amerikaanse serie.

Aansl.: Paardenkoersen.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De vleespotten van Europa.

Engelse serie.
23.45-23.50 Coda. Marleen de Crée

leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Klassieke mechanica.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

rie.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische portretten uit binnen- en bui-
tenland.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Magische wereld. Serie.
21.30 Journaal en Sport.
22.00 Affiche. Kunstmagazine met als

vaste rubrieken: De kunstagenda;
Accent: een kleine reportage over
een actueel kunstgebeuren, waarin
de betrokken kunstenaar centraal
staat; Een duik in het archief.

22.20-22.45 Concert. Gitaarconcerto
van Mark Verhaegen, uitgevoerd
door Yves Storms en het BRTN-Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. Fernand
Terby.

SAT 1
05.305at 1 Regional-Report. 06.00 Gu-
ten Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezau-
bernde Jeannie. Amerikaanse serie.
Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Rück-
kehr nach Eden, Australisch familiever-
haal. 10.00 Die Verschwörer, Ameri-
kaanse misdaadfilm. 10.55Ulrich
Meyer: EINSPRUCH, tv-discussie.
11.55 Glücksrad. spelprogramma.
Herh. 12.40 Tip desTages. 12.45Tele-
Börse live (13.00 SAT 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens, serie.
14.30 Bezaubernde Jeannie, serie.
14.55 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie.
16.55 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze. Spelshow. 17.45Regionalma-
gazin. 18.15 Bingo. Spelprogramma.
18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. Spelprogramma.
20.15 Rocky 11. Amerikaanse speelfilm
uit 1976. 22.55 Der Besessene, Ameri-
kaanse western uit 1959. 00.50SAT 1
News. 01.00 Heisse Schenkel 11, Ame-
rikaanse erotische film uit 1989. 02.25
Vorschau/Videotext.

" Sylvester Stallone in
'Rocky ll'. (Sat 1 - 21.15
uur).

Radio 1

Radio7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat/
De reddeloze reportage. 10.05
Standplaats Tanzania. 11.05 De
documentaire. 12.05 Afdeling
nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 Infor-
matie voor devissers. 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 NCRV's hier en nu, met om
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws).
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KROs ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-
de woord 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord op 11.50

Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag; 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.30 Hersengym-
nastiek. 21.04 Met mij valt te pra-
ten... 22.00-7.00 Zie Radio 1

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1: Et-
herische klanken. 8.00 Nws 8.04
Vroeg ochtendconcert 2: Brahms.
900 De celliste Natalia Gutman
speelt Bach. 9.55 Frank Martin:
Der Cornet. 10.55 Het internationa-
le concertcircuit: Berliner Sympho-
niker. 12.30 Jazz op vier-concert.
13.00Nws. 13.04 Operette: Merrie

England. 14.00 Orgelbespeling.
14.30 Songs of praise. 15.00 Klein

bestek. 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16.15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-tante 18.00 Nws. 18.04 Muziek-
journaal. 19.00 Uit het muziekar-
chief. 20.00 Nws. 20.02-24.00
Supplement: Argentinië 2. Aansl.:
Het ei van Columbus.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
930 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang. 12.00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 13.10 Het Ge-
bouw met om 13.10 Het interview;
14.00 Het onderzoek; 14 30 De
ontmoeting; 16.36 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van D66. 18.30
Homonos. 19.00 Nieuws en actua-

liteitenrubriek in het Turks. 19.30
jNieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schcolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.25 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35La marchande d'amour, Italiaan-
se speelfilm uit 1952. 15.15 Wallonië
92. 16.20 Clips a la une. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Beverly Hills 90210.
18.25 La fete a la maison. 19.00 Ce
soir. 19.30 Nieuws en weerbericht.
20.05 Jeunes solistes. 21.15 Le blob.
Amerikaanse thriller uit 1988. 22.50 Vi-
déothèque. 23.50 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 00.10 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Spreek met ons mee. 14.30 Fol-
low mee. 15.00 Muzzy in Gondoland.
16.40 Anna. 17.40 Nouba nouba.
18.30 Terre et soleil. 19.00 Radio 21.
19.30 Journaal, weerbericht en beurs-
berichten. 20.00 Retro 21. 21.40 Laat-
ste nieuws, weerbericht en beursbe-
richten. 22.15 Art 21. 23.10-23.55 Ce
soir.

TV5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.25 Nieuws-
flits. 08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Le
grand chambardement. 11.20 Magel-
lan. 11.35 Science cartoon. 11.50
Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15 Faut pas
rever. 17.15 La vérité est au fond de la
marmite. 17.40 Cursus Frans. 18.00
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 18.50 Affiches. 18.55 Clin
d'oeil. 19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Nieuws. 20.00 Planète des hom-
mes. 20.25 Le chemin des écoliers.
21.00 Nieuws. 21.30 Stars 90. 23.00
Nieuws. 23.20 Media Sud. 23.33 Sau-
ve qui veut.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 07.00 Telegiornale
uno. 07.30 Da Milano tgr economia.
10.00Telegiornale uno. 10.05 Unomat-
tina economia. 10.15 Ci vediamo 1e
parte. 11.00 Da milano telegiornale
uno. 11.05 Ci vediamo 2e parte. 11.50
Che tempo fa. 12.00 Piacere Raiuno -1e parte. 12.30 Telegiornale uno.
12.35 Piacere raiuno - 2e parte. 13.30
Telegiornale uno. 13.55 Telegiornale
uno. 14.00 Piacere raiuno - 3e parte.
14.30L'albero azzurro. 15.00 Speciale
dse. 16.00Big. 18.00Telegiornale uno.
18.05Vuoi Vincere?. 18.30 Ora di pun-
ta. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale uno. 20.40 Contro ogni volonta.
22.15 Elezioni 1992. 23.10 Telegiorna-
le uno. 23.25 Italia chiamo. 00.15 Tele-
giornale uno. 00.45 Milano. 01.45
Mezzanotte e dintorni. 02.15 Una bam-
bina difficile. 04.00 Telegiornale uno
linea notte. 04.15 Apocalisse degli ani-
mali. 05.05 Telegiornale uno linea not-
te. 05.20 Divertimenti. 06.05 Gunga
Dm.

BBC1
07.00 Teletekst-overzicht. 07.15 Faces
of Islam: Humera Kahn - gender. 07.30
BBC Breakfast news. 10.05 Election
call. 11.00 Nieuws. 11.05 Playdays.
11.25 The family Ness. 11.35 Gibbe-
rish. 12.00 Nieuws. 12.05 Health UK.
12.30 People today. 13.20 Pebble Mill.
13.55 Regionaal nieuws en weerbe-
richt. 14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 (TT) Neighbours. 14.50 Turna-
bout. 15.15 Susan slept here. 16.50
Bitsa. 17.05 Orville and Cuddles. 17.10
Lizzie Dripping and the witch. 17.25
(TT) Teenage mutant hero turtles.
17.45 Newsround election special.
18.05 (TT) Maid Marian and her merry
men. 18.35 (TT) Neighbours. 19.00

(TT) Nieuws en weerbericht. 19.30 Re-
gionaal nieuws. 20.00 A song for Euro-
pe 1992. 20.40 (TT) Harry and the
Hendersons. 21.00 (TT) In sickness
and in health. 21.25 fTT) Some mo-
thers do 'ave 'cm. 22.00 (TT) Nieuws.
22.50 (TT) Uitzending politieke partijen.
23.00 A song for Europe - The result.
23.20 (TT) She's having a baby. 01.00
(TT) The experts. 02.3(0 On the Hus-
tings. 03.00 Weerbericht.

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 The mighty leek.
10.00 ■ Career. 11.40 The beachcom-
ber. 13.00 The Nutt house. 13.30 Save
the panda. 14.20 Brum. 14.35 In the
post. 15.00 Nieuws en weerbericht.
15.10 Paardenraces vanuit Aintree.
17.35 Look stranger. 18.00 Top gear.
18.30 (TT) Thunderbirds. 19.20 (TT)
Dr. Who. 19.45 100 per cent. 20.30
Public eye. 21.00 Nature: Close en-
counters of the European kind. 21.30
Gardeners' world. 22.00 Victoria Wöod
as seen on tv. 22.30 .Arena. 23.30 (TT)
Uitzending politieke partijen. 23.40
Newsnight. 00.35 What the papers say.
00.50 Weerbericht. 00.55 Freedom is
paradise.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.00
Boksen. 10.30 Eurobics. 11.00 NHL ijs-
hockey. 13.00 Autosport. 13.45 Golf
report. 14.00 Faszination. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Golf. 16.30 Argentijns voet-
bal. 17.30 Roeien. 18.30 Autosport.
19.30 NBA Basketball. 20.00 Diversen.
20.30 Go. 21.30 Kickboksen. 22.30
NBA basketbal. 00.00 Boksen. 01.30
American football. 03.30 Go. 04.00
Forte snooker league 1992. 06.30 Ar-
gentijns voetbal.

Eurosport
09.00 Strand volleybal. 10.00 EK Truck
race. 10.30 Motorrally. 11.00 Trans
world sport. 12.00 Supercross. 13.00
Squash. 14.00 Europa Cup voetbal-
.ls.3o Passion. 16.00 WK kunstrijden.
18.00 Ayrton Senna. 19.00 Autosport.
20.00 ATP Tennis toernooi. 21.00 EK
Zeilen. 21.30 Eurosport nieuws. 22.00
Boksen. 23.30 Paralympics. 00.00
Autosport.

CNN
10.45 CNN Newsroom. 13.30Business
morning. 14.30 Business day. 16.00
Larry King. 17.00 World day. 18.30
Crier and Co. 21.00 World business to-
night. 22.00 The international hour
00.00 World business tonight. 00.30
Showbiz today.ol.oo The world today.
02.00 Moneyline. 02.30 Crossfire.
03.00 Prime news. 04.00 Larry King.
06.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel
.13 00 Overname Radio 1. 17.00
Limburg aktueel. 18.00-18.30 Het
Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzamehartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-
diofrühstück + Spiel 'Glückstreffer'

(6.15 Wort in den tag; 6.45 Hörer-
grusstotterie; 7.15 Veranstaltungs-
Jtalender; 8.30 Presseschau) 9.10
Gut Aufgeiegt: Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell

(Aktuelles am tage). 18.40-20.05
Jazz.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend. 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
taime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8 07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05Zur Sache. 12.07 Gut aufge-

iegt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft 14.07 Auf der Promenade.
15 00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-

melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-

richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Super Channel
07.30 Victory.o7.oo Super shop. 07.30
Business insiders. 07.00 Business to-
night. 07.30 Rodina. 07.55 Supersports
news. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Super
events. 08.40 The mix. 09.00 Channel
E. 09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hello Austria. 13.00 Beyond to-
morrow. 13.30 The mix. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air. 17.50 Music
news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30 I spy.
19.30 Inside edition. 20.00 Prime sport.
21.00 Wild America. 21.30 Media Euro-
pe. 22.00 Nieuws. 22.30 Europe re-
ports. 22.45 US market wrap. 22.55
Supersports news. 23.00 Homebodies.
00.50 Music news. 01.00 Blue night.
01.30 Super shop. 02.00 The mix all
night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! 19.30
Dial MTV. 20.00 Ray Cokes. 22.00
Greatest hits. 23.00 Report. 23.15 At
the movies. 23.30 News at night. 23.45
3 From 1. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00 Night videos.
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- 1e PAASDAG is ons RESTAURANT #
GEOPEND va. 12-20 uur. ’Keuze uit 2 f

\ HEERLIJKE PAASMENU'S /
V Vanaf PASEN elk WEEKEND S

X» vr.-za.-zond. ala carte

"Jur Jiittn ttlütyt"
Uitstekende lokatie voor: feestjes, communie,

bedrijfsdiners en bruiloften 20 tot 120personen

PAASMENU I DM3S,- PAASMENU II DMSS,-

Boerenpaté, uitjes Gerookte forelfilet
Monegasque mierikswortel

*** ***
Lichtgebonden Lichtgebonden

kervelsoep kervelsoep

*** ***
Varkensrollade Entrecöte

champignonroomsaus madairasaus

*** ***Strat-atella advocaatsaus Stratiatella advocaatsaus
gratis saladebuffet

Zondag 12.00-15.00 u. familiediner 1 DM = ’ 1,-
-vr. en za. gratis dessert

Geopend vr.za. 17.00tot 21.30u; zo. 12.00tot 21.30 u.

Oligstrasse 32 Tüddern (bi) Shell rechts na 100 m. rechts)
reserveringen 09 49 2456 3463 (4085) mm?

o__F_____Ciia <*&^
TIM PO
Hovenstraat 128 A V_JC_»
(Op de Markt) Maandag vanaf 16.00-23.00
ÜBACH OVER WORMS Dinsdag t/m zondag
Tel. 045-321649 vanaf 12.00t/m 23.00

1e en 2e paasdag geopend

Rl JSTTAFEL voor 2 pers. ’ 39,-
Tevens bij uw restaurantbezoek v.a. 4 pers.

voor de rijsttafel, een leuk kado.
Wij wensen u prettige paasdagen

10 JAAR 10 JAAR

Lfi. ïOAaSUJL
Oude Rijksweg-Noord 21

6114 JASusteren, tel. 04499-3150

JUBILEUMMENU
op donderdag 9 april a.s.

10 x 10 gulden
Diner mcl. aperitief, koffie
en begeleidende dranken

" Aperitief tussen 19.00-20.00 uur, " v.a. 20.00 uur diner

„Kjuisirxi txctlUrite

Auberge

ïa jlrmipnr?
Spedaliteiten Restaurant

_K ___ wf
i j___.^^^E_______i__fl__ii__flBh. "_______. MmßnÊ__t___f * #»'

__rM3MH________#^^^^______L4 *^ ' *m\ HL
____l _B_

ln hei hart van Bourgondisch Limburg sfeervol tafelenin ons romantisch restaurant

Uw adres als u uw familie, vrienden of zakenrelaties
eens extra culinair wilt verwennen.

Aparte salons tot maximaal 32 personen.
Reserveren gewenst.

Kelderweg 1,Eys-Wittem, tel. 04451-1707

HOTEL-RESTAURANT

n*M^Gewo°nbeter'

~JT Paasdiner
/Ïlj§\ Niet de Paashaas maar
CjAJyx^' onze chef-kok Leon
)Ml\__il_ls! Frissen staat klaar om
lp' ■Sp^M voor u een neer''J'cV I iÏ7tW_^ / Paasdiner te bereiden, en

\jUim*Wy we j ajs vo igt:

Salade van asperges en
gerookte zalm

* * *Lichtgebonden aspergesoep
* * *

Asperges op Limburgse wijze
*** { 4f) _

Paasverrassing J yj. P-P-
In ons petit restaurant 't Geulke
Heerlijke pannekoeken
en div. hoofdgerechten tot ’ 20,- p.p. Warm aanbevolen.
Gelieve tijdig te reserveren.' Aryes en Sjef van Tilburg
Rijksweg 20, 6271 AA Gulpen. Tel. 04450-1254

Ca[£-<J^£.s.tcax%ant II'" SulUnLuit

* Gelegen aan de bosrand tussen Epen en
Vijlen (Mergellandroute).

* A la carte restaurant met schitterend
uitzichtover het Geuldal en België,
(binnen-terras verwarmd.)

* ledere daggeopend, keuken geopend
vanaf 12.00 uur.

* Speciaal paasmenu, a la carte ook
mogelijk, met voor de kinderen een leuke
verrassing.

* Verse asperges in het aspergeseizoen.

Beleefd uitnodigend,
Fam. Puts

Comerig .1, 6294 NB Vijlen g04455-1388

ITALIAANS RESTAURANT

Hotel-café-restaurant
„Füsershof"
Raadhuisstraat 1,Roermond

Tel. 04750-29298
Tijdens depaasdagen kunt u bij ons

a la carte dineren van 12.00 t0t21.00 uur

Hotel-restaurant

Sinds 1861

Vroenhof 1, 6369 AP Simpelveld
telefoon 045-441372- 1e Paasdag Brunch

- 2e Paasdag a la carte
Gelieve te reserveren
Tevens maken wij u attent op onze geheelvernieuwde
accomodatie voor uw bruiloften, feesten en andere
gelegenheden.

Ostern
im Hastenrather Hof

Zu unsercn Ostcrnmcnüs laden wir Sic hcrzlich ein!
Karfreitag Fischmcnüs
z.B. Menu 4: - Rindfleischsuppe- Echter Lachs mit Butter und Toast

- Lammfilet mit Petersilien - Kartoffeln -Blumcnkohl undBroccoli - Sauce Hollandaise- Mousse auChocolate- Tasse Kaffee
Rescrvierungen undVorbestcllungen für folgendc Zeiten: 11.30.14.00.
17.00. 20.00 Uhr. Weitere Mcnüs auf Anfrage unter Telefon
ou-49245415-oab 17.00Uhr.
ÓfTnungszeiten: Mo.-Fri. von 17.00-1.00;Sa., So. von 11.00-1.00 Uhr.
Küche geöffnet bis 23.00 Uhr.

Wirfreuen uns auflhren Besucb. mos.

#

===== j3è*^-^£_s-
Hoterßorn

L_mtxjrg

El ndelijk PASEN
*************************

1e en 2e Paasdag
Traditionele paasbrunch van 12.00 tot 15.00 uur ’31,50
p.e. Uw kinderen kunnen eieren verven in de lobby.
1e Paasdag
18.00 uur 4-gangen paasdiner in ons restaurant ’55,00
p.e. De paashaas komt ook!
Uw reserveringen stellen wij zeer op prijs! 04498-51666.

Langereweg \fcm 21 Bom

KASTEE _
ELS
LOO

Htrm. Restai kant
Sfeervol genieten van smaakvolle en eerlijke gerechten

in een historische omgeving

PAASMENU 1992
Selle deveaumarine auxpointes d'asperges et a lacrème au jusde truffes

plakjes gemarineerdekalf sic nde metaspergepunien en truffelcrème
of

Salade printanière desaumon et d'asperges
voorjaarssalade van zalmenasperges metzalmkaviaar enkwarteleitje

"""Suprème debar demer grille
gegrilde rode zeebaars op een ratatouille van diverse groenten

of
Salade decaillechaud

licht gebakken kwarteldeeltjes opeen bedje van zoete prei
***Tranches de gigot d'agneau deTexelauromarm

plakjes van texcls lamsbout in eensausje vanrozemarijn
of

Magret de canard de barberieè lasauce aux müres
borst van barberie-eend in een fijne bramensaus

**"Paasdessert „Kasteel Elsloo"

menukeuze I menukeuze 2
voorgerechl/hoofdgerechl/dessert koud voorgerecht/tussengerecht/

hoofdgerecht/dessert

’ 57,50 ’ 69,50

Belangstelling.???? Aarzelt u niet om metons kontakt op te nemen.

Maasberg 1, 6181 GV Elsloo, 046-377570

Pasen
1992

CTlïea/auta,,/ Pieterstraat 5,
(y? Oyy% Geleen_J__S<? /tcateaf

MENU DES PAQUES
Symphonie des Truite fumé

Gerookte forelfilet, harmonisch gegarneerd met
mierikwortelsaus

***Consommé de queue de boeufau Madeira
Heldereossestaartsqep met Madeira

***Filet de saumon sauce dragon
Zalmfilet met romige dragonsaus

***Sorbet maison
Luchtig ijsgerecht

***F/7et de porcPaques
Varkensoesterop zn Paasbest

***Merinque de glacé citron vert aux groseilles noires
Schuimgebak met citroenijs en zwarte bessensaus

***Prijs f 74,50 p.p.

Telefoon 046-749130
Geopend: woensdag t/m zaterdag 18.00- 22.00uur

zondag 12.00-22.00uur; maandag - dinsdag gesloten

Voor bruiloften en partijen op afspraak. _6o_-

j^.-XJB HOEVEDE AAR ££*.Tp^^^JkT* Welleflaan 45. 6419 CN Heerlen

Bowlen in Heerlen
is meer dan bowlen alleen!

Heeft u bijvoorbeeld al eens kennis gemaakt met
ons uitgebreide arrangementenprogramma?

-EEN UUR BOWLEN MET EEN DINER*

waarbij u ondermeer kunt kiezen uit:
FONDUE - GOURMET - KOUD BUFFET
en de lekkerste manier van eten:

STEEN GRILLEN
Alle arrangementen zijn inclusief 1 uur bowlen, en

vanaf ’ 34,50 p.p.

Voor inlichtingen en reserveringen:
tel.: 045-714432 (\

80WUN9È)''
DEAKTIEVESPORT VOORlEDEREEN^

ELDORADO
specialiteitenrestaurant

Ons restaurant is tijdens de feestdagen
geopend van 12.00-24.00 uur

Menu blijft a la carte

De prijzen blijven onveranderd

Reserveren gewenst

Steakhouse Eldorado
Kerkplein 75, Heerlen, 045-741360

\. restaurant y

EERSTE EN TWEEDE
PAASDAG GEOPEND

SPECIAAL PAASMENU

De Blauwe Engel
Valkenburgerweg 21
Heerlen Tel: 045-713063

cß^siaA^vcmi/

/'Vft'j_i *r\
Zeer sfeervol dineren met uniek uitzicht

over Aken.
Paasmenu's vanaf ’ 52,50
Ook a la carte mogelijk

Reservering gewenst
Restaurant „De Bokkerijder"

Drielandenpunt - Vaals
Tel. 04454-1589

' '__/» *AsoA£ejueie#>"

Ook dit jaarweer een met zorg
samengesteld Paasmenu metkeuze
in het hoofdgerecht.

Beide dagen is onze keuken geopend van
13.00 tot 21.00 uur.

Voor inlichtingen en reserveringen
046-371319.

Prins Mauritslaan 22 Beek

PIZZERIA
#<JP RESTAURANT
-JL Markt Kerkrade

1e en 2e Paasdag kunt u va. 12.00
uur genieten van de overheerlijke
pizzaspecialiteiten van Pizza Max.

ORIGINEEL ITALIAANSE PIZZA'S
Door weekblad Margriet bekroond

als beste pizzeria van Limburg

Reserveringen 045-454700
Openingstijden tot 23.00 uur

Op Paaszaterdag en Paaszondag serveren wij u een
feestelijk voorjaarsmenu, waarbij u zelf de keuze ktw

makenvoor vier of vijf gerechten. Wij stellen het op p#
indien u een tafel wiltreserveren.

Kleurige salade met borstjes en boutjes vankwartel
Geurige krachtige bouillon van gevogelte met kervel

"Schotse zalm, zonnevis en scampi met saffraansaus

Filet van lichtgerookt speenvarken met mosterdsaus

"Proeverijtje van verschillende aardbeiencreaties

Prtjs van het komplete menu tl. 87,50; zondertussengerecht tl. 72.5^

lfiPCQfIbQU
Specialiteitenrestaurant Le Cariboi

Molenweg 56,6133 XN Sittard, Telefoon 046-510$

/^ CHINEES RESTAURANT^^
(JASMIN PALAM

* SPECIALE LUNCHMENU'S

* KANTONESE EN
SZECHUAN SPECIALITEITEN

* UNIEKE THUIS-
BEZORGSERVICE

Voor meer informatie en reservering:
BONGERD 40
(hoek Emmastraat Bongerd)
Heerlen-Centrum, tel. 045-715435

Restaurant
Chez Rachel
Rond Koninginnedag
verwachten wij de
eerste asperges!

In verband met dewisselende
dagaanvoer gelieve u
tevoren te bellen.

Dagelijks geopendvan 10.00- 22.00uur
Keuken geopendvon 12.00 - 22.00 uur

Vrijthof 12,6211 LD Maastricht
Telefoon043-212407, Telefax 043-213059

LES DIK

PAASMENU

Reserveringen
nog mogelijk.

Drievogelstraat 137,
6466 GK, Kerkrade-W.
Tel.: 045-426261

VIER PASEN
OP ZIJN GRIEKS

Kom tijdens de paasdagen gezellig
dineren, vanaf 16.30 uur, in een

vrolijke Griekse sfeer met uitstekende
Griekse gerechten en voortreffelijke

wijnen. Dat overkomt u in:

# restaurant
Sirtaki
Wij raden u wel aan
tijdig tereserveren

Kesselskade 42, Maastricht
tel. 043-212030
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öOKN - Kasteelheer B.paulides van slot Wol-Irath in Bom heeft deschoonmaakwerkzaam-
neden van zijn gracht
"loeten stilleggen. Tot{iet schoonmaken be-loort ook het overpom-pen van - mogelijk ver-vuild - water. Daarvoorontbrak echter de beno-
digde lozingsvergunning.
BIJ nader onderzoek terPlekke bleek dat de kas-teelheer van maar liefstorie instanties toestem-ming nodig heeft voor deWlJze waarop hij de
Srachten wil saneren: de
Provincie, het Water-c<iap Zuiveringschap
Urnburg en het Water-schapRoer en Overmaas.

Werk stilgelegd na vermoeden van vervuiling

Kasteelheer mag gracht
niet verder schoonmaken

Tegen Paulides is inmid-
dels verbaal opgemaakt,
tot zijn grote ontstem-
ming. „Het duurt maan-
den voordat ik de beno-
digde vergunningen
rondkrijg," zegt een ge-
plaagde kasteelheer.

Een provinciewoordvoer-
der bevestigde gisteren
dat het werk is stopgezet.
Directe aanleiding: „We

hebben het sterke ver-
moeden dat het slib uit
de gracht, dat hij op de
oevers wilde storten, is
vervuild. Het vermoeden
bestaat dat er olieresten
in zitten." De provincie
heeft nog geen idee waar
de vervuiling vandaan
komt. „Dat willen we nog
laten onderzoeken."
De kasteelheer verdenkt
zijn buurman, autofa-

briek Nedcar, van de ver-
vuiling. De olieresten
zouden vroeger via een
beek - die door het Wol-
fratherbos stroomt - in de
gracht terecht zijn geko-
men.

Paulides beschouwt de
gemeente Bom als de "aanstichter, omdat die de
zaak aanhangig heeft ge-
maakt bij de andere in-

stanties. „Dat terwijl de
gemeente Bom nu zelf
zonder vergunning de ei-
gen gracht bij het ge-
meentehuis schoon-
maakt," beweert de
kasteelheer.
Burgemeester H. Cree-
mers van Bom liet echter
weten dat de gemeente
geen vergunningverlener
is voor de schoonmaak-
operatie op kasteel Wol-
frath en derhalve geen
rol van betekenis heeft
gespeeld. „Hooguit een
coördinerende rol," aldus
Creemers. De gemeente
bestrijdt ook de sugges-
tie van Paulides dat zij
geen vergunning heeft
voor de werken die zij nu
zelf uitvoert.

Politie Zuid-Limburg
krijgt Euregio-manager

In verordening ook sprake van verplicht hondepoepschepje

Kerkrade overweegt
samenscholingsverbod

Kerkrade bouwt

Vrouw (38) in
cel overleden

VALKENBURG - René Simons uit
Valkenburg stapt medio mei op als
statenlid voor de Partij Nieuw Lim-
burg. Hij wordt opgevolgd door Kitty
Meulenberg, eveneens uit Valken-
burg. Reden voor het vertrek van
Simons is dat hij het als wethouder te
druk heeft om zich optimaal met de
provinciale politiek bezig te kunnen
houden. Kitty Meulenberg is momen-
teel raadslid in Valkenburg.

Statenlid
stapt op

MAASTRICHT - De Provinciale
Raad voor Volksgezondheid (PRV)
zal de komende twee jaar flink moe-
ten bezuinigen. Met deze mededeling
installeerde deputé Bronekers giste-
ren devernieuwde raad in Maastricht.
Om uiteindelijk een budget te berei-
ken van 700.000 gulden, zal er in
1993 en 1994 juim een halve ton
móeten worden bezuinigd. Dit zal
voornamelijk plaatsvinden in de per:
sonele bezetting van het bureau van
deraad. Verder verwacht wat te kun-
nen bezuinigen door een intensievere
samenwerking met de raden in Bra-
bant en Zeeland. De afgeslankte PRV
zal vooral een adviserende functie
vervullen.

Mes in Raad voor
Volksgezondheid

MAASTRICHT - In het Huis van Be-
waring in Maastricht is afgelopen
weekeinde een 38-jarige vrouw uit
Venray overleden. Zij zat een straf
van twee jaar uit omdat ze haar 5-ja-
rig zoontje om het leven heeft ge-
bracht. Justitie wil niet zeggen wat de
precieze doodsoorzaak is. Volgens
persofficier mr Kolkert stierf de vrouw
een onnatuurlijke dood. Op haar li-
chaam is inmiddels sectie verricht. De
uitkomsten waren geen aanleiding
voor een nader onderzoek.

Van onze verslaggever

# In het centrum van Kerkrade
wordt voortvarend gebouwd. Op
de vroegere parkeerplaats tegen-
over hetziekenhuis komt het
GAK-kantoor voor Kerkrade te
staan met nog eens 44 apparte-
menten. Even verderop naast het
St. Jozefziekenhuiskrijgt de
nieuwbouwvan de Vroedvrou-
wenschool steeds meer gestalte.
Eind van dit jaarmoet het 10,4
miljoen guldenkostende nieuwe
gebouw in gebruik genomen kun-
nen worden. Dan kan de Vroed-
vrouwenschool te Heerlerbaan
verhuizen naar Kerkrade en zal
de Hamboskliniek tijdelijk haar
intrek nemen in de Elisabethkli-
niek op de Heerlerbaan, omdat
deze Kerkraadse verpleegkliniek
gerenoveerd moet worden. Maar
voorlopig wordt er nog gebouwd
en nietverhuisd.

Foto: CHRISTA HALBESMi

Van onze verslaggever

Inspraak, mediacampagne en vergaderen 'op lokatie'

-^^___Yononze correspondent

J^HKRADE - De ge-eente Kerkrade wil een
«^enscholingsverbod op-men in de Algemene

Verordening.
APV wordt ook op an-

Le gebieden aange-
rPt, zodat overlast door

nden, de drugsproblema-
*■> de prostitutie en de
ootschalige verkoop van

>cri een ëroot winkel-
anjf kunnen worden aan-ePakt.

e''ene vormen groepjes jon-

deris fegelmatig voor de nodige
Ure Alleen al deze week kreeg
etlfeester Jan Mans al zes brie-
ia il^ klachten op zijn bureau,
e m

e APv krijgt de politie straks
Ut- gelijkheid om een groep uit
'e nrü " halen- Ondanks het feit dat
Ie h

utle üever 'APV-maatwerk' in
ïaae regio ziet' wil Kerkrade
>ver sPecifieke regels toevoegen,
'ildt i samenscholingsverbod
Val,, YPteend jaar juni wellicht eenaiuatre plaats.
jjj

°or a? de commissievergadering
eBenh Hemene Bestuurlijke Aange-
ten j, *n werd erop aangedron-
eru„u de Politie zoveel mogelijk
lers st°U nd bliJft De bestuur-
>roced°eien nu nog over de Juiste
reden Ure als moet worden opge-

Koffieshops
*n ffveniplaats als Kerkrade kent
Ie kn" drugsprobleem. Met name
loom inK Van koffieshops is een

«, oog- Bovendien duiken
r' ver« ue.r opnieuw problemen op
"vee v de wijken. Frans Kra-
Cnuvvd_fn Bvr ëerDelarigen waar-
Ie v_«i_«.er bijvoorbeeld voor dat
en wail 11straat in Eygelshoven

at voor dealers dreigt te
ifetgevi' ar 2olang de Europese
e kwaü? ?let is gelijkgesteld en
W^f en de prijs van soft-
s, bl.I"Nederland aantrekkelijker
l°ofdin probleem volgens
>°li.ip i~P£cteur Quaedvlieg van delnKerkrade bestaan.

Ek Van honden kunnen ook
"°rdt °P maatregelen. In de APV
teld dJïaarschiJri1yk verplicht ge-
iuisd j

al al b" het uitlaten van het
en m ** schepje en afvalzakje moe-
s he. Ne Nieuw in Kerkrade
'erd ti ; HProstltutie-probleem. Daar

'er on " CnS de vergadering niet na-
Ie heeft gegaan

> maar de commis-
7 ZIC ln een besloten verga-

eern g^borSChiJnliJk °Ver dit pr°"

ans
e
__!n u ,PvdA-fractievoorzitter
all» i

dwingt 'normvervagingNaatsi fiagen van debevolking' de
w overheden om nieuwe
V°rinuleren- De APV biedt

S? anLf Ide1de m°gelijkheden. Aan
ant komt de gemeente

St 7 naar burgers ook tege-
■teUen va

Wordt Bedacht aan het in-
?e - hJt/ een vaste " onafhankelij-ke rPoTf e,n.commissie, zodat de<ligis echterlUke weg niet meer no-

Limburgse Staten
werken aan imago

vernieuwingsoperatie werd
verleden jaar maart aange-
zwengeld door gedeputeerde
Jan Tindemans, in zijn toen-
malige rol als PvdA-fractielei-
der. Pal na de toen gehouden
Statenverkiezingen, die in
Limburg een opkomst ken-
den van nog geen 50 procent,
drong Tindemans in een
brandbrief aan GS aan op een
fundamentele en 'Staten-
breed' gevoerde discussie.
Die zou uiteindelijk moeten
resulteren in een reeks maat-
regelen met de bedoeling de
provinciale politiek voor de
Limburgse burgers meer
zichtbaar en aantrekkelijk te
maken.

Zie ook pagina 1 7

" Provinciale Staten op
pad met veger en blik

Dat zijn de meest in het oog
springende maatregelen
waartoe de zes fractievoorzit-
ters in Provinciale Staten van
Limburg uiteindelijk hebben
besloten in een poging de
burger meer te interesseren
voor de provinciale politiek.
Bovendien hopen zij daarmee
de eigen werkwijze te verbe-
teren.
Gedeputeerde Staten hebben
gisteren laten weten allevoor-
gestelde veranderingen 'met
volledige instemming' te be-
groeten. De nu afgekondigde

MAASTRICHT - Spreek-
recht voor burgers. Commis-
sievergaderingen die op 'ge-
paste' momenten, in plaats
van in het provinciehuis, 'op
lokatie' worden gehouden.
Een permanente en boven-
dien 'visueel aantrekkelijke'
advertentie-campagne in de
Limburse dagbladen, als mid-
del om de vergaderagenda's
onder de aandacht van het
publiek te brengen.

Om te kunnen solliciteren bij Eurocontrol in Beek

Verkeersleiders Schiphol
dreigen met kort geding

Boete voor wapenbezit
Geweer uit Luik
'kost' 750 gulden
HEERLEN - Een 26-jarige man uit
Schinnen die op de markt in Luik
een geweerhad gekocht, is gisteren
door politierechter mr G. Hermes-
dorf veroordeeld tot een geldboete
van 750 gulden en vier weken voor-
waardelijke gevangenisstraf.
De man mocht van geluk spreken
dat politierechter mr G. Hermes-
dorf de eis van de officier van justi-
tie niet volgde. Mr M. van Büchem
eiste namelijk geheel volgens de
richtlijnen vier weken onvoorwaar-
delijke gevangenisstraf voor verbo-
den wapenbezit. De politierechter,
kennelijk in de overtuiging dat de
man het wapen kocht als verzamel-
object, maakte er 750 gulden en vier
weken voorwaardelijk van.
De politie in Schinnen werd getipt
door een internationaal bureau dat
wapenverkopen registreert. De Bel-
gische autoriteiten hebben een
meldplicht aan het land waar de ko-
per van het wapen woont. De politie
van Schinnen vond het geweer
(merk Jager) bij de verdachte thuis
op een kast.
De bijbehorende munitie werd ech-
ter niet teruggevonden. „Ik heb de
kogels zo goed verstopt dat ik het
echt zelf niet meer weet...", aldus de
verdachte. Het inbeslaggenomen
geweer is inmiddels vernietigd.

'Heerlen is tekort
A88 zelf schuld'

HEERLEN - Het verlies dat de ge-
meente Heerlen leed door de snelle
verkoop van het pand ABB mag de
gemeenteraad zichzelf aanrekenen.
Door niet mee te werken aan een
verandering van de bestemming
heeft het pand nooit optimaal kun-
nen functioneren.
Dat antwoordde wethouder Jos
Zuidgeest op een vraag van raadslid
Rein Hummel tijdens de commssie
Financiën.
Hummel merkte op dat de cultu-
reel-maatschappelijke instelling
Zymose een 'technisch failüsement'
bespaard is gebleven doordat Heer-
len het verhes van twee ton op de
verkoop van ABB subsidieerde.
„We kochten in 1986 inderdaad voor
veel geld, vier ton. Maar in dezelfde
deal vingen we ook veel geld voor
drie andere panden," antwoordde
Zuidgeest. „Toen we een paar jaar
werden gedwongen te verkopen,
drukte de aanwezigheid van de
huurders de prijs."
Twee van die huurders, het Film-
huis en het New Wave Café, hebben
ABB inmiddels verlaten. Ze konden
de huur niet betalen die de nieuwe
eigenaar van het pand vraagt. Deze
gebruikt het gebouw nu als kan-
toorruimte en hij wil er ook 19 ap-
partementen in aanleggen.

Protestbrief van
Defensiekantoor
KERKF^ADE - De werknemers van
het Defensiekantoor in Kerkrade heb-
ben in een brief, vergezeld met hon-
derden handtekeningen, aan minister
Ter Be€^k hun bezorgdheid uitgesjjro-
ken over de mogelijke afschaffing van
de dienstplicht. Zoals het LD gisteren
meldde zou dat betekenen dat in
Kerkradei 330 banen op de tocht ko-
men te staan. De minister wordt ver-
weten dat hij geen overleg heeft
gevoerd met directie en personeel.
De werknemers kregen via de media
te horen dat Ter Beek in de nieuwe
opzet van defensie geen plaats meer
ziet voor de dienstplicht.

Subsidie voor
hoogstambomen
MAASTRICHT - De Stichting In-
standhouding Kleine Landschapsele-
menten (IKL) krijgt van het college
van Gedeputeerde Staten van Lim-
burg voor het derde achtereenvolgen-
de jaar een subsidie van 350.000
gulden voor het instandhouden van
hoogstamboomgaarden. Sinds 1989
voert de provincie een actief beleid
om hoogstamboomgaarden in stand
te houden en onder de aandacht van
het pu bliek te brengen.

verkeersleiders naar Beek vertrokken, ter-
wijl dat er 36 moeten zijn. „In oktober 1987
heeft de directeur van de LVB, gedekt door
de minister, met zijn collega's van België,
Luxemburg en Duitsland, afgesproken om
geen 'qualified controllers' meer naar Euro-
control te laten komen", aldus De Winter.
Het vertrek van teveel gekwalificeerde ver-
keersleiders zou ten koste gaan de afhande-
ling op Schiphol, de veiligheid in gevaar
brengen en leiden tot vertragingen.
Directeur Stalpers van Eurocontrol in Beek
wilde gisteren geen commentaar geven op de
mogelijke actie van het Nederlandse Lucht-
verkeersleidersgilde. „Vooralsnog beschouw
ik deze zaak als een interne aangelegenheid
tussen de Staat en het ministerie van Ver-
keer en Waterstaat", aldus Stalpers. „Daar
heeft Eurocontrol niks mee te maken. Wij
worden bestuurd door de lidstaten van de
EG". Bij de Nederlandse vestiging van Euro-
control in Beek werken momenteel ongeveer
150 luchtverkeersleiders.

'Aids-kans vrouwen
nog onderschat'
SITTARD/GELEEN - .De besmet-
tingskans op aids bij heteroseksuele
vrouwen wordt nog steeds onder-
schat."Dat zectf de gynaecologe Aster
Koster in het maandblad Magazine
van de Stichting Ziekenzorg Westelij-
ke Mijnstreek. De specialiste van het
Maaslandzieke nhuis denkt dat hetero-
vrouwen met n.ame gevaar lopen van-
uit een onverwachte hoek: de eigen
partner. „Het aantal vrouwen dat be-
smet wordt door de eigen partner is
tegenwoordig ciroter dan het aantal
dat besmet w<jrdt door spuiten delen."
Seropositieve vrouwen die zwanger
zijn en het kind v/illen houden, moeten
er rekening mee;: houden dat pas an-
derhalf jaar na de bevalling kan wor-
den bepaald of h et kind besmet is met
het virus. De kans daarop wordt ge-
schat op 15 procent.

Cao rond
bij Mosa
MAASTRICHT - De vakbonden heb-
ben gisteren een principe-akkoord
bereikt bij legel- en porseleinfabrikant
Mosa in Maastricht. In een 1-jarige
cao krijgt hist personeel een structure-
le loonsverhoging van 4 procent.
Daarmee kxjpt Mosa in de pas met
de gemiddelde loonstijging in de tot
nu toe in NtHte. land afgesloten cao's.
De loonopslag is een flinke aderlating
voor Mosa, dat enkele zeer slechte
jaren doormaakt. In decao is volgens
Serve Reijn>ders van de Unie BLHP
ook een plari opgenomen om werkne-
mers bij ziekte zo snel mogelijk weer
aan het wert; te krijgen. De vut is ver-
laagdvan 62 naar 61 jaar. Voor 60-ja-
rigen en mensen van 59 jaar met 40
dienstjaren te een 32-urige werkweek
geregeld.

Hartoperaties
in Hasselt Beek. De overname van een deel van hun

werk leidde tot veel onrust bij deverkeerslei-
ders op Schiphol. Met name de enorme sala-
risverschillen en het verbod om vrijelijk over
te stappen naar Eurocontrol, stuitten de ver-
keersleiders op Schiphol tegen de borst.
Volgens De Winter is er niets terechtgeko-
men van eerder gedane beloften, onder ande-
re om bij Eurocontrol te mogen gaan wer-
ken. Zo zijn er tot op heden slechts vijftien

Volgens voorzitter De Winter worden nog
geen acties overwogen. „We proberen eerst
via de legale middelen ons recht te halen.
Lukt dat niet, dan zullen we met de leden
zeker de mogelijkheid van acties bespre-
ken".
Het conflict is terug te voeren tot 1985, het
jaarwaarin een gedeeltevan de Nederlandse
verkeersleiding werd overgedragen aan de
Nederlandse vestiging van Eurocontrol in

"£—___yan onze verslaggever

KSK» Het Virga Jessezie-

"* ter" "ln Hasseltverwacht op kor-
tie H^IJn de eerste open-hartopera-
■arto.6. ultgevoerd zal worden door«ftirurg dokter Mees.

Tijdens een buitengewone ledenvergadering
in Nieuw-Vennep kreeg het bestuur van het
Gilde gisteren een ruim mandaat om hetkort
geding voor te bereiden. Ook wordt bekeken
of een arbitragecommissie uitkomst kan bie-
den in het conflict met minister Maij van
verkeer en waterstaat.

SCHIPHOL/BEEK - De Vereniging het Ne-
derlandse Luchtverkeersleidersgilde over-
weegt een kort geding tegen de Staat der
Nederlanden en het ministerie van verkeer
en waterstaat. De luchtverkeersleiders van
Schiphol willen via de rechter bereiken dat
ze mogen solliciteren naar een veel beter be-
taalde baan bij Eurocontrol.
Een verkeersleider bij Eurocontrol in Beek
verdient drie- a vierduizend gulden meer dan
zijn collega op Schiphol. Eurocontrol is een
internationale organisatie die de verkeerslei-
ding in de hogere luchtlagen verzorgt.
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Henk de Heus. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

HEERLEN - Hoofdinspecteur Henk de Heus van de Heerlense poli-
tie is benoemd tot beleidsmedewerker Euregionale zaken in de poli-
tieregio Limburg-Zuid. Hij wordt speciaal belast met het verbeteren
van de contacten tussen de Nederlandse, Duitse en Belgische politie
in de grensstreek. Bovendien gaat De Heus zich bezighouden met
allerlei regelingen die het gevolg zijn van het Akkoord van Schen-
gen. Verder moet hij erop toezien dat het optredenvan politie, brand-
weer en DGD in Zuid-Limburg beter op elkaarwordt afgestemd. De
werkplek van De Heus blijft voorlopig het politiebureau in Heerlen.
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Ans Zuidinga
en

Theo Lamers

Ik vond het üjn, C \^y/A /zoUng bij mama te zijn. éb—C__ /Maar nu ik ook mijn papa ken, Jxl___Z_>f
ben ik b_U dat ik geboren ben. sS~}~~<)

Mijn naam is: <c5/
Naomie

"^ik Margaretha, Mirabelle, Romina

f Dochter van:
Emile en Margriet
Rouwette-Smeeits

Straterweg27.
6343 CG Klimmen

Bezoek, ja gezellig, maar bell u eerst even!

inwege een grote vrienden- en kennissenkring, waaronder ook
ize (oud)leerlingen. ishet voor ons niet mogelijk om eenieder
-onlijk aan teschrijven, vandaar deze algemene bekendmaking.

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
hadden, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat voorzien van de h. sacra-
menten, na een rijk leven in Gods vrede is over-
leden, in de leeftijd van 84 jaar, mijn man en
vader

Gerard (Graed) Scheren
dragervan de eremedailleverbonden aan de

orde van Oranje Nassau in zilver
dragervan het zilveren kruis van deorde van de

Rode Leeuw van Limburg
begiftigd met de gouden medaille van de

O.L.S. Federatie
echtgenoot van

Angelina Brouns
Schinveld: A. Scheren-Brouns

K;. rel Scheren
Familie Scheren
Familie Brouns

6451 GC Schinveld, 1 april 1992
Kern 21
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op- maandag 6 april a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Eligius te Schinveld, waarna
aansluitend de crematie om 12.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De avondwake is zaterdag 4 april om 18.40 uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen in het mor-
tuarium van het ziekenhuis; te Brunssum, dage-
lijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze amionce als zodanig te
beschouwen.

Met grote droefheid geve n wy kennis van het
overlijden van onze generaal, de heer

F.G. Scheren (Gerard)
Hij was ruim 64 jaar lid van onze vereniging,
waarvan meer dan 25 jaar voorzitter en com-
mandant.
Voor al zijn verdiensten was hij opgenomen in
de „Edele Eed-Broederschap van de Souvereine
Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de
Heilige Sebastianus".
In hem verliezen wij een goede vriend en zeer
gewaardeerd schutter.

Beschermheer, bestuur en leden
van de schutterij
„St.-Eligius-Juliana" Schinveld

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn dierba-
re man, onze vader en opa

Hub Schmits
zal plaatshebben zaterdag 4 april 1992 om 18.30
uur in de parochiekerk van de H. Amelberga te
Susteren.

mevr. L. Schmits-Diederen
kin deren en kleinkinderen

t
Rustig en tevreden, zoals zy ook in haar leven
was, is in diep geloof, in de gezegende leeftyd
van 86 jaar, omringd door haar kinderen, inge-
slapen, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Anna Horbach
weduwe van

Leo Quodbach
In dankbare herinnering:

Mechelen: t Jo Quodbach
CarolienL'homme en JoKohl
Ron en Janine
Dana

Bocholtz: Jan en Els Quodbach-Smeets
Leo en Jolanda
Math en Gaby

Hoensbroek: Toine en Kaatje
Quodbach-Baggen
Léon en Nancy
Nancy en Eric

Nijswiller: Hub en Tiny Quodbach-Evers
Patrick, Roy, Tim en Sandy

Nyswiller: Fons en Maria
Quodbach-Pieters
Peggy en Michael
Jim,Laura

Duren (D.): Ria en Friedel
Nellessen-Q vodbach
Bianca
Familie Horbach
Familie Quodbach

Heerlen, 1 april 1992
Corr.adres: Quelle 13, 6351 AW Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 6 april
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Dio-
nysius te Nijswiller.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Zaterdagavond om 19.00 uur zal mede ter inten-
tie van de overledene een h. mis worden opge-
dragen in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in het mortuarium „Sja-
lom" van de zusters Clarissen, Hilleshagerweg
11 te Mechelen. Bezoekuur dagelijks van 17.00
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Zoveel soorten van verdriet.
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zon pijn.
maar het afgesneden zijn.

M. Vasalis.
Bedroefd, maar dankbaar dat een langer lijden
hem bespaard is gebleven, is toch nog onver-
wachts overleden, mijn dierbare man, onze
zorgzame vader en opa

Gerhardus Johannes
Coenradus Josephus

Marie Luijckx
echtgenootvan

Johanna Allegonda
Seignette

* 11 september 1920 t 1 april 1992
Heerlen: Han Luijckx-Seignette

Bilthoven: Dick Luijckx
Magda Luijckx-van Baren
Koen
Wouter

Rijckholt: Gert-JanLuijckx
Birgit van der Burg

Utrecht: Mieke Luijckx
Caspar Hoornt je

6419 CH Heerlen, 1 april 1992
Pynsweg 29
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op
maandag 6 april a.s. om 13.00 uur, in de Bernar-
dinuskapel, Akerstraat 97 te Heerlen, waarna
aansluitend crematie in het crematorium Im-
stenrade te Heerlen.
Samenkomst in de kapel, alwaar gelegenheid is
tot condoleren.
Gerard is opgebaard in de rouwkamer van het
Uitvaartcentrum v/h Crombach, Oliemolen-
straat 30 Heerlen, ingang St.-Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.

* 1 JAAR
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///{/ >$ SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in ontwikkelings-
/ f f vf\ ijrNffU _,_! )Ay\ landen. Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal.

I WJfiV.'flQbfl m? JJe/ Uw hulp is onmisbaar. Het is "uw geld voor hun leven". "

X. IOIIViI A\/l VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN 3UUXUU—. IO I IVIrWt I Spruitenbosstraat 6, 2012 LX Haarlem

t
,Als leven lijden wordt,
komt de dood als een vriend."

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

Math van Nunen
echtgenoot van

Nelly Prop
Hij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Brunssum: M.P. van Nunen-Prop
Kinderen enkleinkinderen

6441 CD Brunssum, 1 april 1992
Dorpstraat 129, Huis 13
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op maandag 6 april a.s. om 12.00 uur in de
dekenale kerk van St. Gregorius te Brunssum,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene zondag 5 april a.s. om 18.00 uur in voor-
noemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, en na een
geduldig gedragen ziekte, voorzien van de h. sa-
cramenten der zieken, is in de leeftijd van 66
jaar van ons heengegaan, mijn lieve man, onze
goede vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
schoonbroer, oom en neef

Guillaume Prickaerts
echtgenootvan

JosefienAcampo
Pettingen: F. Acampo

Kinderen en kleinkind
Familie Prickaerts
Familie Acampo

2 april 1992
L-7463 Luxemburg, Pettingen 2, Mersch
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 4 april a.s. om 14.00 uur in de
parochiekerk te Pettingen (Luxemburg).

Enige en algemene kennisgeving
Dankbaar voor alles wat zij voor ons gedaan en
betekend heeft, delen wij u mede dat na een
werkzaam en zorgzaam leven, stil en vredig,
voorzien van het h. sacrament der zieken, vry
onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

Maria Elisabeth
Meijers

weduwevan

Joseph Heinrich Slapak
Zij overleed in het verpleeghuis Martinushof te
Tegelen in de leeftyd van 84 jaar.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

29 maart 1992
Corr.adres: fam. Slapak-Moonen
Averbodestraat 48, 5988 AZ Helden
De uitvaartdienst en de crematieplechtigheid
hebben in besloten kring plaatsgevonden.

t
Tot onze diepe droefheid is na een kortstondig
ziekbed toch nog onverwacht van ons heenge-
gaan onze dierbare broer, schoonbroer, oom en
neef

Johannes Jacobus
(Eugene) Worms

Hij overleed in de leeftyd van 72 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Urmond: M.L. Meulenberg-Worms
Berg a/d Maas: M.E. van Mulken-Worms

P.J. van Mulken
Bom: A.M. Worms-Cremers

en alzijn neven en nichten
Berg a/d Maas, 2 april 1992
Corr.adres: Past. Eijckstraat 23
6129 BJ Berg a/d Maas
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
zaterdag 4 april om 10.00uur in de Michaëlkerk
te Berg a/d Maas, waarna aansluitend de crema-
tie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Heden, vrijdagavond, om 19.00 uur wordt de
avondmis gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek van 18.15 tot 19.00 uur.
Mochten wij iemand vergeten zyn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving be-
schouwd wordt.

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op wel-
ke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft
getoond bij het overlijden en de crematie van
onze goede vader en opa

Frederik Willem
Barwasser

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Maria Goretti te Kerk-
rade-Nulland.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen tijdens het
overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, oma en overgrootmoeder

Anna Maria
van de Ven-Vroemen

betuigen wij u allen hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, klein-
en achterkleinkind

Kerkrade, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 5 april a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Martinus te Kerkrade-
West.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, welke wy
mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve vader en opa

Alphons Huijnen
zeggen wij u hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
Reijmerstok, april 1992
Reijmerstokkerdorpstraat 60
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 5 april a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van St. Franciscus te Reijmer-
stok.

________"_____"—-____■__-__—" ——»«"^"_-i________________________

t
Wij willen jerust gunnen,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen MÊ
dat was onze smart.

Diepbedroefd, maar met grote dankbaanj
voor datgene wat zij met haar liefdevolle 1
haar innemende goedheid en voorbeeldiftß
venswandel voor ons betekend heeft, geveflß
kennis dat God heden na een kortstondige zfl
te tot Zich genomen heeft, op de leeftijd vaj
jaar, mijn lieve moeder, schoonmoeder, onfl
schoonzus I

Geertje de Jonge I
weduwe van I

Arie Laponder I
Uit aller naam: I
FamilieDe Jonge I
FamilieLapondei I

1 april 1992 I
Laethof 106, Brunssum I
Corr.adres: C. Laponder I
Wagenaarstraat 181, 5343 CE Oss I
De uitvaartdienst zal gehouden worden!
maandag 6 april a.s. om 14.00 uur in de BetlJkerk, gelegen aan de Heugerstraat te Brunssw|
Aansluitend vindt de crematie plaats in het<9
matorium te Heerlen. I
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar lm
genheid is tot schriftelijk condoleren. I
Mam is opgebaard in het mortuarium van M
St. Gregorius-ziekenhuis te Brunssum. GJ
genheid tot afscheidnemen dagelijks van l'l
tot 18.30 uur. I
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mocbj
ontvangen, geheven deze annonce als zodafl
te willen beschouwen. I

Dankbetuiging I
Hartverwarmend was uw medeleven bij 1
overlijden van onze lieve moeder en oma I
Annie Konings-Ypml

Daar het onmogelijk is voor ons, iedereen m
soonlijk te bedanken, willen wij u allen hartel
dankzeggen voor uw medeleven. I

Kinderen en kleinkinderen Konfl
De zeswekendienst zal gehouden worden opi
terdag 4 april a.s. om 19.00 uur in de Aug^l
nuskerk te Geleen. I

Stil is de pijn en het verdrieU I
door de leegte die jij achterlig

De eerste jaardienstvoor mijn lieve man en1!
ze dierbare vader en schoonvader I

Jo Verhoeven
zal plaatsvinden op zaterdag 4 april om l»1
uur in de parochiekerk van Kunrade.

L. Verhoeven-Huynen en kinde'

tVictorina Jansen, oud 84 jaar. Maastricht,'
vertorenstraat 6. Corr.adres: Kasteel Pe^heimstraat 36, 6222 TZ Maastricht. De crem*'

plechtigheid is heden vrijdag 3 april om 15.30 J
in het crematorium Heerlen Imstenraderweg 1*

t Gerda Aarden, 66 jaar, echtgenote van Sjrav
der Hork, Binnenweg 2, 6051 BZ Maasbra":

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoud
op zaterdag 4 april 1992 om 12.00 uur in de P*
chiekerk van St. Gertrudis te Maasbracht.

tJo Smeets, 60 jaar, echtgenoot van Griet C
mers, Esdoornstraat 15, 6086 CJ Neer. De pl^

tige uitvaartdienst zal worden gehouden op za
dag 4 april 1992 om 10.30 uur in de parochieK'
van de H. Martinus te Neer.

tTonnie Gubbels, 89 jaar, weduwe van AnJBazelier, Maria Theresialaan 87, 6042 AK W
mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden I
houden op zaterdag 4 april 1992om 11.00 uur in
Boskapel van de Stichting Hornerheide te Hoi*

tßaer Oelers, 75 jaar, echtgenootvan Lies A^
Theresiastraat 36, 6102 CT Pey. De plechtige^

vaartdienst zal worden gehouden op zaterda»
april 1992 om 13.30 uur in de parochiekerk v
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te Pey.______
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Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen
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5100 aachen, wirichsbongardstrafie 1»

tfflH 9^n gegenüber elisenbrunnen
|j£||jj|jjfj£j| telefon 0949-241/407919-20
[P] bp-parkbaus wirichsbongardstrafie

IIIIUIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIIIIUIUIIIIUIIIIIIIIIIUII

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00uur Diro

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill

OPEN DAG
zaterdag 4 april

van 10.30 - 17.00 uur
MET SCHITTERENDE DEMONSTRATIES OP ALLE GEBIE[

PATCHWORK EN QUILTIEN
LEUKE HEBBEDINGETJES
KNUTSELEN METTEMPEXFIG.
DOZEN EN DIERFIGUREN
KRANSEN EN PRIKWERK
KINDERKAMERS INRICHTEN
SPREIEN EN DEKENS MAKEN
SLAAPKAMER IDEEëN

ALLE INFORMATIE OVER ONZE LESPROGRAMMA'S:
PATCHWORK EN QUILTIEN: per 8 lessen.

HOME-DECORATION met dierfiguren, kussens, knutselen, dozen mak*
spreien en dekens, applicaties en vele andere gezellige dingen; 2 lessf

per onderdeel.
MODEVAKSCHOOL: per 8 lessen.

U leert bij ons perfekt zelf kleding maken.
MAATKLEDING: perfekt op uw maat vervaardigde couture met stoffen
gerenommeerde merken. Onze maatkleding is altijd voordeliger dan
confectie. r
UW KANS OM MET ALLE MOOIE DINGEN KENNIS TE MAKEN, WANT l
ZIET U ANDERS NOOIT BIJ ELKAAR.

GEZELLIGE EN LEUKE DINGEN RONDOM PASEN.

Burg, Cortenstraat 25, Heer-Maastricht. Tel. 043-6307'
Vanaf Kennedybrug, richting Vaals, eerste stoplichten linksaf. Vanaf Cadieren Keer, onderaa"
berg, kruispunt stoplichten, rechtsaf. Komende vanal autoweg, afslag nemen Vaals en Cadier

Keer, richting Vaals volgen, tot eerste stoplicht in Heeren linksaf.

Vrijdag 3 april 1992" 16Limburgs Dagblad



" Prof. dr J.H.W. Goslings.

Vervolg van pagina 1

Huizehoge opknapbeurtHEERLEN - Goslings strooide in de Rodamco-affaire
zowel het ABP-bestuur, als de beleggingscommissie en

luc rest van de hoofddirectie zand in de ogen, schrijft het
(Weekblad Elzevier. Bij het afsluiten van de 2,7 miljard
igulden grote transactie met Rodamco zou Goslings ern-
stig hebben gesjoemeld met de belangen van het ABP

zijn eigen fouten te maskeren. Met als gevolg dat
1Waarschijnlijk minstens 250 miljoen gulden teveel is be-

ll taald voor het 30-procentsbelang in het Rotterdams on-
-1; roerend-goedfonds.

Van onze verslaggever

topman Korteweg en Rodamco
directeurKremers al getekend.

List
Het ABP-bestuur en de beleggings-
commissie waren woedend. Uit
angst zich te blameren, verzon Gos-
lings volgens Elsevier een list.

I ll een onderzoek onder leiding
«mo Union Bank of Switzerland
üßb) bleek begin februari dat de

rottingen van Rodamco 580 tot
Ou mUjoen gulden minder waard
Vp danRodamco wilde doen gelo-n- ÜBS raadde daarop met klem
aaC^n overeenkomst met Rodamcon te gaan. Dat bericht kwam voor
l°süngSi die de aankoop had voor-
T^eid, als een donderslag bij helde-
I* nemel. Het advies kwam ook tefr**l< want in december hadden hij
|W president-directeur Snijders hetT^nmtieve contract met Robeco-

Na gesprekken met de Union Bank
wist hij de feiten zo te verdraaien
dat hij.naar het bestuur kon stap-
pen met de mededeling dat er nog
slechts een prijsverschil van enkele
tientallen miljoenen overbleef.
Maar in werkelijkheid heeft het
ABP het waarderingsverschil van
580 tot 850 miljoen nooit uitonder-
handeld en is de Union Bank of
Switzerland nooit op het eerdere
oordeel teruggekomen, schrijft het
weekblad. Met als gevolg dat voor
het 30-procentsbelang 175 tot 260
miljoen gulden teveel is betaald.
Door allerlei aanvullende rekenin-
gen zou de totale schadepost vol-
gens het weekblad op 250 tot 450
miljoen gulden zijn uitgekomen.

Nog geen akkoord
over schrappen
banen bij ABP

i^N HAAG - De directie van het
forw.meen Burgerlijk Pensioen-
kas (ABP) heeft de ambtenaren-eden niet kunnen overtuigen van
riPr

,n°odzaak om ongeveer 900 ba-
yf" te schrappen tot 1 januari 1998.
An...hebben de AbvaKabo, het
CMHpnarencentrum' CFO en
*am donderdagavond in een ge-
l menüjke verklaring laten weten.

0v Verklaring kwam na een dag van
Sn\ie^ met president-directeur
"om

rs van het ABR °P 14 aPril
op"n°eten de twee partijen elkaar

ARp°nden zi Jn net ëesPrek met net
krirr. lngeSaan met de eis dat de in-
dw ng van net ABP zonder §e"

l 9Q°nSen ontslagen tot 1 januari
dir moet plaatsvinden. De ABP-

e^le wil niet aan die inzet tege-
«Ueft en' Hoewel de partijen
2ijn h overeenstemming kwamen,

0m
de ambtenarenbonden bereid. over twee weken verder te pra-

j >enzich ondertussen te beraden.

dire
Vtkb°nden zeggen dat de ABP"

'gef.
e de noodzaak van gedwon-

aan o
t
ntslagen onvoldoende heeft

<ja §etoond en dat een standpunt
orde°Ver eigenliJk nog niet aan de

Kritiek
Goslings was al in een eerder sta-
dium van de onderhandelingen her-
haaldelijk op zijn vingers getikt. In
oktober vorig jaar verzuimden hij
en Snijders om alle andere betrok-
kenen bij het ABP tijdig van de
plannen met Rodamco op de hoogte
te brengen.

" Ook de St.-Barbaratoren van de 'Slevrouwe' in Maastricht moet volgens het kerkbe-
stuur in de steigersvoor dringenderestauratie. Foto: frits widdershoven

voordelig uit leek te pakken: „Ro-
damco loopt nauwelijks risico,
omdat slechts een som geld van het
ABP wordt ontvangen. Voor het
ABP bestaan daarentegen zeer veel
risico's omdat het zich gedurende
een zeer groot aantal jaren aan het
wel en wee van Rodamco verbindt,
zonder dat op het beleid enige in-
vloed van betekenis kan worden
uitgeoefend," schreef het hoofd van
ABP's centrale staf juridische en
fiscale zaken. Naar verluidt zijn na,
die kritiek slechts kleine wijzigin-
gen in het contract aangebracht.

Vervolgens kreeg de samenwer-
kingsconstructie met Rodamco in-
tern harde kritiek, omdat de deal
vooral voor de Rotterdammers

Kockelkorn van zijn kant heeft in-
middels echter nadrukkelijk te ver-
staan gegeven dat de subsidiëring
van de regionale orkesten de volle-
dige verantwoordelijkheid van het
Rijk behoort te blijven.

MAASTRICHT - Het hernieuwde
onderhoud dat gedeputeerde Ger
Kockelkorn en WVC-minister Hedy
d'Ancona gisteren in Den Haag heb-
ben gevoerd over haar omstreden
Kunstenplan en het advies daarover
van de Raad voor de Kunst heeft
geen nieuwe gezichtspunten opge-
leverd. Dat heeft een woordvoerder
van deprovincie gisteravond desge-
vraagd laten weten.

Net als bij eerdere gelegenheden
vormden de door de Raad voor de
Kunst voorgestelde opheffing van
het Limburgs Symfonie Orkest
(LSO) en Opera Zuid in Maastricht
de voornaamste agendapunten.
Hoewel de Tweede Kamer zich in-
middels in overgrote meerderheid
tegen de verdwijning van het LSO
heeft gekant, is de toekomstige
vorm van Opera Zuid nog altijd on-
gewis.

MAASTRICHT - De stages bij de
regionale muziekscholen voor het
vak docent muziek aan het Maas-
trichtse conservatorium komen niet
in gevaar door de noodgedwongen
bezuinigingen. Dat zegt waarne-
mend directeur Harry Custers van
het conservatorium. Custers rea-
geert daarmee op uitlatingen van
muziekschooldirecteuren in het
Limburgs Dagblad van gisteren.
De directeuren vrezen dat de stages
in het slop raken door het voorge-
nomen ontslag van docenten mu-
ziekdidactiek. „De betreffende
docenten zijn nog maar zijdelings
betrokken bij die stages," aldus
Custers.

'Stages van
conservatorium
blijven intact'

Verleden week gaven fractiewoord-
voerders van zowel CDA als PvdA
in de TweedeKamer in dit verband
te kennen datvan de drie zuidelijke
provincies in elk geval een financië-
le bijdrage wordt verwacht.

'Even weg' naar Noord-Frankrijk
HEERLEN/AMSTERDAM - Met het oog op de overweldigende be-
langstelling naar aanleidingvan een reportage over Noord-Frankrijk
in het Limburgs Dagblad van gisteren, doet het Maison de la France
in Amsterdam een klemmend verzoek om informatie uitsluitend
schriftelijk aan te vragen. Dat kan door een briefkaartje, onder ver-
melding van de brochure 'Even Weg', te sturen naar het volgende
adres: Maison de la France, Prinsengracht 670, 1017 XXAmsterdam.
Binnen enkele dagen ontvangt u het boekwerk gratis in de bus.

D'Ancona volstaat met
herhaling van zetten

Van onze verslaggever meentebestuur voor de restaura-
tie. Wanneer met het project
wordt begonnen, hangt af van de
toekenning van de overheids-
subsidie. Het plan is van archi-
tectengroep Mertens uit Heerlen.

Kerkbestuur wil
toren basiliek
restaureren De restauratie staat los van de

groot-onderhoudsbeurt aan de
Onze Lieve Vrouwebasiliek
waarmee onlangs is gestart en
die tien jaar zal duren. Omdat
het kerkbestuur jaarlijks 60.000
gulden moet bijdragen in de on-
derhoudskosten, beraadt het
kerkbestuur zich nog over moge-
lijke acties om het geld bij elkaar
te krijgen.

Het kerkbestuur verwacht nog
dit jaar goedkeuring van het ge-

toont scheuren en moet volgens
het kerkbestuur onder handen
worden genomen, opdat over
een jaar of tien niet plotseling
een spoedeisenderestauratie no-
dig is.

MAASTRICHT - Het kerkbe-
stuur van de Onze Lieve Vrou-
weparochie in Maastricht heeft
bij de gemeente een plan inge-
diend voor de restauratie van de
St.-Barbaratoren. Deze bevindt
zich aan de zuidoostkant van de
Onze Lieve Vrouwebasiliek. De
toren werd in het verleden ge-
bruikt als archiefruimte, maar in
de jaren zestig zijn de documen-
ten die daar werden bewaard,
overgebracht naar het stadsar-
chief.
De constructie van de toren ver-

(ADVERTENTIE)

VOEL JE FIJN IN
"BEEDEES"

BEHA EN SLIPJE IN VROLIJK BLOEMETJE.
PAST JE PERFEKT. ONZE NIEUWE KOLLEKTIE IS

EIGENZINNIGER DAN OOIT.
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BEUGELBEHA 29,95 SLIPJE 19,95

Naast "Bee Dees" van Triumph nog vele andere
topmerken zoals:

Marie-Jo, Warner, Felina, Pastunette, Lovable,
Chantelle, Lejaby, Passionata
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DOOR LAURENS SCHELLEN Politici in de weer tussen glazen huis en verloren kiezer

Provinciale Staten op
pad met veger en blik

fracties zichzelf vrijwillig hebben
onderworpen, de moeite van het
uitvoeren waard.
Want hoe je het ook wendt of
keert, zaken als spreekrecht voor
geïnteresseerde en/of belangheb-
bende burgers tijdens commissie-
vergaderingen en een 'uitnodigen-
de' media-campagne via de regio-
nale dagbladen maken het werk in
de Statenbankjes in elk geval wat
minder ondoorgrondelijk. Typi-
sche vormen van symptoombe-
strijding, ook dat is zeker, maar
alle beetjes helpen.
En zelfs al mochten de medicijnen
in het geheel niet baten, schaden
zullen ze evenmin. Of het moesten
de twee ton zijn die jaarlijksuit de
provinciale kas verdwijnen ten ba-
te van voornoemde 'wervende
advertenties.

alleen maar doordat het abstrac-
tie-niveau (lees: ver van mijn bed-
gehalte) van de provinciale poli-
tieke agenda in de regel ieder
zweempje geestdrift bij de kiezer
bij voorbaat de bodem in slaat.
Bovendien zijn het niet alleen de
'beroepspolitici' van Provinciale
Staten, maar eerst en vooral de
politieke partijen die aan klanten-
binding moeten doen.

MAASTRICHT - In een
haast wanhopige poging de
ernstig verstoorde relatie
met de kiezer te verbeteren,
gaan Limburgs provinciale
volksvertegenwoordigers de
boer op. Figuurlijk, nee, zeg
maar gerust letterlijk. Ener-
zijds om hun politieke waar
wat indringender aan de man
te brengen, anderzijds om
hun spreekwoordelijke an-
tenne beter af te kunnen
stemmen op de 'vox populi'.
Ziedaar de kern van een hele
reeks maatregelen die de zes
fractievoorzitters van Provin-
ciale Staten eigenmachtig
hebben bedacht en die giste-
ren door gouverneur Masten-
broek en zijn zeven gedepu-
teerden 'met genoegen'
wereldkundig zijn gemaakt.

verkiezingen was ook hém rauw
op het dak gevallen. Maar dat doet
niet in het minst iets af aan het
waarheidsgehalte van zijn bittere
constatering: de Limburger - niet
alleen hij, maar dat terzijde -
haalt zijn neus op voor de provin-
ciale politiek. Erger nog, hij kan
haar missen als kiespijn, de bijbe-
horende 'poppetjes' incluis. Alles-
behalve een boude conclusie, in
de wetenschap dat één op de twee
kiesgerechtigden in deze provin-
cie het sternhokje op die zwarte
dagin maart lietvoor wat het was.

Van alle aangekondigdemaatrege-
len mag er bovendien één opvoor-
hand als dapper worden bestem-
peld. Het heilige voornemen van
de fractie-aanvoerders om 'in ge-
paste gevallen' de veilige Staten-
zaal te verlaten in ruil voor een
knus vergaderzaaltje buitenshuis
('op lokatie'), kan er mogelijk zelfs
toe leiden dat de 'geachte afge-
vaardigden' zichzelf gedwongen
zien een menselijk gezicht op te
zetten. En, wie weet, zijn zij bij
zulke gelegenheden 'zelfs' bereid
zich te bedienen van gewone men-
sentaal. Want ook daaraan schort
het nodige op het meest comforta-
bele eilandje in de Maas.

Dapper

Zinnenprikkelend
Toch lanceerde de toenmalige
voorman van het sociaaldemocra-
tische smaldeel een aantal zinnen-
prikkelende voorstellen om de
provinciale politiek dichter bij de
burger te brengen en, zo mogelijk,
vice versa. Met het uitdrukkelijke
verzoek aan zijn zes collega-frac-

tieleiders om datzelfde te doen en
vervolgens 'Statenbreed' spijkers
met koppen te slaan. Gisteren,
ruim een jaar nadat Tindemans de
kat de bel aanbond, achtten Gede-
puteerde Staten de tijd rijp om de
weerslagvan die langdurige brain-
storm-sessies wereldkundig te
maken.

Dat het langverwachte eindresul-
taat allesbehalve hemelbestor-
mende trekken vertoont, mag
geen verrassing heten. Al was het
maar bij gebrek aan partijen die
ten provinciehuize metterdaad de
revolutie prediken. Maar al zou-
den die er welzijn, dan nóg laat de
Provinciewet akelig weinig ruimte
voor creatiev.e vondsten. Toch zijn
de uitkomsten van het kritisch
zelfonderzoek, waaraan de Staten-

Eindelijk, zou je zeggen, want het
is alweer méér dan een jaar gele-
den dat de toenmalige PvdA-voor-
man Jan Tindemans - als nieuwe
milieudeputé inmiddels gepromo-
veerd naar de andere kant van de
groene tafel - als eerste uit alle
macht de noodklok luidde. Na-
tuurlijk, het desastreuze verkie-
zings-echec van zijn eigen partij
bij de toen nét gehouden Staten-

Gelukkig is jeremiërenniet Tinde-
mans' sterkst ontwikkelde karak-
tertrek. En dus poneerde hij, in
diezelfde brandbrief aan Gedepu-
teerde Staten, maar meteen de
onweerlegbare stelling dat het tij
op de kortst mogelijke termijn ge-
keerd moest worden. Maar hoe?
Verdomd moeilijk, zo was hij de
eerste om te bekennen. Zo niet
volstrekt onmogelijk. Al was het

nieuwsanalyse
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Wankel
Het leek een hele verade-
ming toen prof. dr Jan-Wil-
lem Goslings vier jaar gele-
den bij het ABP binnenstap-
te als 'nieuwe hoofddirec-
teur. Een energieke man, die
vriendelijk doch zeer gedeci-
deerd wist te vertellen hoe
de zaken aangepakt moes-
ten worden. Goslings kwam
van verzekeringsmaat-

schappij Centraal Beheer. Bij het ABP werd hij verantwoordelijk
voor hypotheken, automatisering en arbeidsongeschiktheid en
ging hij zich bezighouden met de voorbereidingen van de beleg-
gingsstrategie. Daarnaast werd hij ook nog hoogleraar financie-
rings- en beleggingsvraagstukken aan de universiteit in Maastricht.
Prima, maar al snel wilde hij meer. In allerlei interviews manifes-
teerde hij zich plotseling als directeur beleggingen, terwijl dat toch
eigenlijk de verantwoordelijkheidvan hoofddirecteur Snijders was.

In de loop der jaren kwam Goslings steeds duidelijkerop de voor-
grond. De in Trintelen wonende wielrenliefhebber wist in de Ro-
damco-affaire de loodzware beveilingsconstructie te omzeilen die
in de ABP-top was ingebouwd na de eerdere affaire rond devoor-
malige directeur Masson. Om te voorkomen datopnieuw één man
alle macht naar zich toe zou trekken, kent deABP-top verschillende
beslissingslagen. Behalve een hoofddirectie en diverse uitvoerende
directies, heeft het ABP nog een beleggingscommissie en een ste-
vig bestuur.
Het ziet er nu naar uit dat Goslings in de Rodamco-affaire al die
organen voor gek heeft gezet. Als klopt wat Elsevier schrijft, dan is
hij, in zijn drang om alles beter te doen, te ver gegaan. Een onpar-
tijdig bestuur zou daarzijn conclusies uit moeten trekken. Tenzij het
ABP er voor kiest de gelederen gesloten te houden, is de positie
van Goslings nu erg wankel geworden. P.B.

Weekblad Elsevier legt 'nieuwe affaire' bloot

ABP-topman zou
hebben gesjoemeld

Limburgs dagblad Limburg



Van onze verslaggever

Van onze Haagseredacteur

DEN HAAG - Het kabinet zal onderzoeken of het moge-
lijk is in de grensstreek en economisch zwakke regio's
zones in te stellen waar investerende bedrijven speciale
belastingvoordelen genieten. Staatsecretaris M. van
Amelsvoort van Financien moest dat onderzoek gisteren
toezeggen onder grote druk van een brede Kamermeer-
derheid van CDA, PvdA en VVD.

De Kamer wil het onderzoek omdat
omringende landen wel degelijk be-
lastingfaciliteiten bieden aan het
bedrijfsleven. Zo is in het Belgische
Genk een belastingzone ingesteld.
De Kamer vreest dat daardoor bui-
tenlandse ondernemingen vooral in
de ons omringende landen zullen
investeren. Dat kost hier veel werk-
gelegenheid. Vooral de grensstre-
ken als Limburg hebben te maken
met concurrentie uit vooral België.

concurrentieslag op dit gebied met
het buitenland wordt gevreesd.
De Kamer was echter niet onder de
indruk van deze argumenten en
dwong het onderzoek af. Binnen
een paar maanden worden de resul-
taten ervan verwacht, waarna de
Kamer er dit najaar over hoopt te
kunnen discussiere, Zowel Ver-
meend als CDA-woordvoerder Torn
Vreugdenhil hebben goede hoop
dat er daadwerkelijk iets uit voort-
komt.

Van onze correspondente

Van onze verslaggever

In grensstreken en economisch zwakke regio's

Kabinet zegt onderzoek
naar belastingzones toe

Voorzichtige
voortgang

studie fusie
DL en DvNL

MAASTRICHT - De redactie-
raden van De Limburger en
het Dagblad voor Noord-Lim-
burg vinden dat de studie naar
fusie van de twee kranten kan
worden voortgezet. „Maar het
is een zeer voorzichtige conclu-
sie," aldus Bart Brouwers van
DL, „beide redacties hebben
elk moment de mogelijkheid te
stoppen met de voorbereidin-
gen."
Binnenkort worden diverse re-

het fusieproces in deze fase, oj!
dat de redactie van het DvN.'
niet tevreden was met de eenzt
dige aandacht voor fusie.
Men vond dat ook andere vo'
men van samenwerking onde'
zocht moesten worden.
Naar aanleiding van de daardo"
veroorzaakte vertraging kan Ir,
nuari 1993 niet meer de 'hard*
streefdatum voor de voltooi!"
van de fusie zijn, maakte D^
directeur A. Dekker gisteren cM
delijk: „Voorlopighandhaven
die datum, maar er zal welHc*1]
uitstel volgen."

dactionele werkgroepen inge-
steld om de samenwerking in
concrete plannen te omschrij-
ven. Enige tijd geleden stokte

Bij opening van kanker-instituut

Complimenten voor
'open' prins Claus

KWF-voorlichting die al jaren 'fonisch en schriftelijk vanuit
eigen kantoor in Amsterdam
gegeven. Per jaarkomen daar#
25.000 aanvragen of gesprek
binnen en wordt een miljoen
ders verstuurd.

" Staatssecretaris Marius van Amelsvoort van Financiën moest onderzoek toezeggen onder
druk van deKamer. Foto: HARALD BERKHOUT

Van Amelsvoort gaat nu na of het
ook in Nederland mogelijk is belas-
tingzones in te stellen en wat voor
maatregelen dan te treffen zijn.
PvdA-woordvoerder Willem Ver-
meend denkt vooral aan faciliteiten
op het gebied van afschrijvingen.

Opmerkelijk was overigens dat Van
Amelsvoort ontkende dat de staat
jarenlang heeft gedoogd dat DSM
belangrijke financiële transacties
via een kantoor in België heeft laten
voorlopen. Dat leverde het chemie-
concern een besparing van vele
tientallen miljoenen op ten koste
van de schatkist. De DSM-top liet
enige tijd geleden bij de presentatie
van de jaarcijfers weten dat de staat
deze constructie heeft gedoogd.

DSM

Investerende bedrijven zouden hun
bedrijfspanden, maar ook 'immate-
riële' zaken als kennis en goodwill
versneld moeten kunnen aftrekken,
wat belastingtechnisch zeer aan-
trekkelijk is.

Het blijkt namelijk dat voor de zo-
geheten bekende Nederlanders nog
een taboe op kanker rust. Desge-
vraagd weigeren deze mensen tegen
het KWF nogaleens over hun eigen
ervaringen te spreken. Daarentegen
is bij 'de gemiddelde' en dus 'onbe-
kende' Nederlander', aldus Heshu-
sius, geen belemmering meer er-
over te praten. In de VS bijvoor-
beeld spreken prominenten als
Betty Ford en Nancy Reagan open-
lijk over hun ziekte..Nederland zou
hier ietsvan Amerika kunnen leren,
meent hetKWF.

AMSTERDAM - Prins Claus heeft
gisteren van het Koningin Wilhel-
mina Fonds 'een diepgemeend
compliment' gekregen, „omdat hij
niet schroomt over zijn eigen ziekte
te praten". Deze loftuiging was van
Monda Heshusius, directeur voor-
lichting van de Nederlandse Kan-
kerbestrijding. Zij stelde de echtge-
noot van de koningin (Beatrix is
beschermvrouw van het KWF) als
voorbeeld voor de wenselijke open-
heid.

Het kabinet voelt echter weinig
voor speciale belastingmaatregelen.
Enerzijds omdat dit niet goed zou
passen in het Nederlandse belas-
tingstelsel, anderzijds omdat een

Van Amelsvoort, daarover gisteren
ondervraagd door het Limburgse
Kamerlid Jos van Rey (VVD), ont-
kent dat nu.

Het informatiecentrum stelt men-
sen in staat anoniem, maar wel per-
soonlijk, met paramedisch ge-
schoolde voorlichters over kanker-
vragen te praten. Het gaat om een
experimentele uitbreiding van de

Gisteren opende de organisatie haar
Internationale Kanker Informatie-
centrum in een bijgebouw van de
Nieuwe Kerk, tegenover het Paleis
op de Dam in Amsterdam. Het
KWF doet hiermee een stap om de
voorlichting nog dichter bij het pu-
bliek te brengen.

HASSELT - De lucht boven Bel-
gisch-Limburg is regelmatig veront-
reinigd. Dat blijkt uit de eerste
resultaten van het luchtmeetnet,
dat ongeveer een jaar geleden in de
44 Belgisch-Limburgse gemeenten
werd geïnstalleerd. Vooral in de ge-
meenten Tessenderlo, Kwaadme-
chelen en Lommei is de lucht dik-
wijls verontreinigd met chloride,
nitraat en fluoride, die afkomstig

zijn van de verbranding van plas-
tics, uitlaatgassen en van de alumi-
nium- en fosfaatindustrie.

In de twee eerstgenoemde gemeen-
ten wordt soms meer dan het tien-
voudige gemeten van de door de
provincie vastgestelde richtwaar-
den. In Rotem (Dilsen-Stokkem)
zijn verhoogde niveaus vastgesteld
voor fluoride en sulfaat. In Kaulille
(Boeholt) was dat het geval voor
chloride en sulfaat. De resultaten
van de metingen hebben betrek-

king op de periode van 1 april tot
eind september van vorig jaar. De
lucht werd gemeten over periodes
van veertien dagen. Voor het opspo-
ren van de luchtverontreiniging
werd gebruik gemaakt van kalium-
papier, een vrij goedkope maar heel
gevoelige methode. De Belgisch-
Limburgse gedeputeerde van Leef-
milieu heeft bekendgemaakt dat de
provinciale overheid in de toekomst
met dit soort metingen rekening wil
houden bij haar vergunningenbe-
leid.

Luchtverontreiniging boven Belgisch-Limburg

Belgische uitgever terug in Nederland

Standaard neemt Het
Boekhuis Sittard over Kosto: tijd voor evaluatie strenge bewaking geweken.

Het aantal ontvluchtingen is vol-
gens Kosto overigens afgenomen.
In 1984 ontvluchtten nog 118 gedeti-
neerden uit gesloten inrichtingen,
in 1991 waren dat er nog slechts
vijftig. Terwijl het aantal gedeti-
neerden in die periode verdubbelde
naar 7500.

(via de Malherbe-groep) 37 procent
van de aandelen in handen en de in
Sittard gevestigde boeken- en tijd-
schriftengrossier Scholtens bezit
12,5 procent.

Grover geweld vereist
'strenge' gevangenissenSITTARD/WEERT - De Belgi-

sche uitgeverij Standaard Boek-
handel in Sint-Niklaas maakt
haar rentree op de Nederlandse
markt. De grootste boekenverko-
per van Vlaanderen heeft Het
Boekhuis in Sittard en de Lek-
tuurhal Kortooms in Venlo over-
genomen. Er zijn gesprekken
gaande met nog drie grotere
boekhandels in Nederland.

De Belgische uitgever heeft in
Vlaanderen 60 verkooppunten, ter-
wijl er dat beginjaren '80 nog maar
24 waren. De omzet steeg van 35,5
miljoen gulden in 1983 naar 78 mil-
joen gulden nu.

Standaard is overwegend Belgisch
bezit, maar er zijn ook enkele groot-
aandeelhouders uit Nederland. Zo
heeft de uitgever Meulenhoff & Co

Kosto zegt de beveiliging binnen
het gevangeniswezen te zien als een
randvoorwaarde waarbinnen de pri-
maire doelen van de gevangen-
schap moeten worden verwezen-
lijkt. DaJ zyn volgens hem het
voorkomen van schadelijke effec-
ten bij de gedetineerde en het voor-
bereiden op de terugkeer naar de
maatschappij.

Tot 1982 had Standaard 18 vestigin-
gen in Nederland. Daarna trok het
Belgisch bedrijf zich terug van de
Nederlandse markt. Nu is een begin
gemaakt met de terugkeer; naar
verwachting wordt dit jaar in totaal
een zestal Nederlandse boekhan-
dels door Standaard opgekocht.
Standaard heeft zich tot doel ge-
steld om over een paar jaar in vrij-
wel elke grotere Nederlandse plaats
een vestiging te hebben.

Amerikanen we
uit munitiedepot

in Coevorden
COEVORDEN - Het ministerie-defensie hoopt voor 1 junieen >yt
we bestemming te hebben éeA
den voor het munitiedepot in f
vorden. Dat depot wordt °P f
datum verlaten door de Ame.j(
nen in verband met de verrn'f
ring van de Amerikaanse troep J
Europa. De Amerikaanse
wordt momenteel bewaakt d^n]'
geveer 35 leden van de Koning
Landmacht. Defensie wil hun* 4
gelegenheid behouden doof Jf
munitiedepot een andere beS
ming te geven.

Postkantoor in
Luik overvallen
LUIK - Twee gemaskerde en éfl
pende mannen hebben een F]
kantoor in Luik overvallen. o*n
zij een klant gijzelden, zag de *]
toorhouder zich gedwongen ,
deur naar de kantoren te oP^lDe twee gangsters sommeerdej'j
ambtenaren de safe te openen,
die bleken over geen sleutel &J
schikken. Het duo moest zich jjj
om tevreden stellen met het gel 1
de kassa. Dat leverde hen
200.000 frank op.

HASSELT - De eerste drie rnj
den van dit jaar zijn in Bell1!
Limburg 149 baby's meer geb"jt
dan in dezelfde perjode van VT.
jaar. Vier jaar geleden werde^l
Limburgse ziekenhuizen in he* \
ste kwartaal nog 358 kinderen "l
der geboren dan dit jaar. \
grootst aantal geboorten VJ'
plaats in het Sint-JansziekenhU*!
Genk, waar in de jongste drie r^T
den 471 borelingetjes het lev
licht zagen.
In het ziekenhuis in Heusden T
den 220 kinderen geboren, ip J
Virga Jesse-ziekenhuis in H**ï
206 en in Tongeren 205. Hete a^thuisbevallingen bedroeg in he*
ste kwartaal van dit jaar71.

Forse toename
geboorten in

Belgisch-Limburg

Aan de andere kant moet volgens
Kosto ook worden voorkomen dat
de behandeling van gevangenen de
beveiliging in de weg staat. Per ge-
detineerde moet worden afgewogen
welk gevangenis-regime moet wor-
den opgelegd. De commissie moet
nagaan hoe dat nu gebeurt.

SITTARD/DEN HAAG - Er moe-
ten hogere eisen worden gesteld
aan de voorlopige hechtenis in de
huizen van bewaring en de langdu-
rige gevangenschap in de gesloten
inrichtingen. Dat is een direct ge-
volg van de verharding van de cri-
minaliteit. Misdaadverbanden zijn
steeds strakker georganiseerd, er
gaat veel geld in om en er wordt
steeds vaker grof geweld gebruikt.

Dat stelde staatssecretaris Kosto
van justitie gisteren tijdens de in-
stallatie van een commissie die het

komende half jaar de beveiliging
van het gevangeniswezen gaat on-
derzoeken.

Volgens Kosto is het twee jaar na-
dat de Extra Beveiligde Inrichtin-
gen (EBl's) in gebruik zijn geno-
men, tijd voor een evaluatie. Ook de
nieuwe gevangenis in Sittard 'de
Geerhorst' beschikt over zon
streng bewaakte afdeling, voor ge-
vangenen die nog in voorarrest zit-
ten.

De EBl's waren ingesteld voor ex-

treem vluchtgevaarlijke gedetineer-
den in de laatste nieuwbouwinrich-
tingen. De vluchtgevaarlijke gevan-
genen worden er een half jaar
geplaatst, waarna zij naar een ande-
re inrichting worden overgebracht.

De commissie moet volgens Kosto
onderzoeken wat er nog aan de
EBl's kan worden verbeterd, voor
wie zy precies bedoeld zijn, wat pre-
cies extreem vluchtgevaarlijk is en
op basis waarvan moet worden be-
oordeeld of het vluchtgevaar is

De leiding van het managementeam
voor de Nederlandse tak komt in
handen van Paul Willems uit Weert.
Hij is eigenaar van boek- en kan-
toorhandels in Weert en Horst en
mede-eigenaar en directeur van het
nu overgenomen Boekhuis en de
Lektuurhal Kortooms.
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f Wij feliciteren de Botanische Tuin Kerkrade J
Het project werd
uitgevoerd door:

Derksen Bouw b. v.
W \ I Tunnelweg 108, Kerkrade. Tel. 045-458585I %wl Lid van de Haegens Groep Horst, is een

mmummjm\\ middelgroot bouwbedrijf in Kerkrade.

Voertprojecten uit in Midden- en
Zuid-Limburg, op het gebied van utiliteitsbouw,
woningbouw, renovatie en groot onderhoud.

Wij wensen directie
en medewerkers

veel succes! I

COMPLETE WONINGINRICHTING
t

CENTRUM
Maastrichterstraat 160 - 6444 GK Brunssum - Tel. 045-254099

realiseerde ook hier weer
het prachtige tegelwerk

JJpHILHOftSTbv
<JUc; TEGELWERKEN

Simpelveld 045-442793
Stukadoorsbedrijf Gebr. Mommertz

Drievogelstr. 15, Kerkrade-W., 045-412637

|JË installatiebedrijf I
m Langohr mt \

Pieter de Hooghstr. f rel. 045 " 45 24 98
6464 BW Kerkrade Fax 045 " 55 56 48

IV J

IïP^^N /nsfallatie Techniek Bitter b.v.

5 Postbus 2634
£ £V 1 1 6401 DC Heerlen

nTVDCIC* Tel.: 045-711010
< BORbJc& Fax: 045-716810
1 BUUSMAN

ELEKTRO - MEET & REGEL - TELEMATICA
Ook hier verzorgden wij
de elektrotechnische inst. ;

ISpk fTË Kipstraat 30-32
\l J~ Telefoon (045) 453416

\wj<7 Fax (045)459888

Venetïan fèlïnds fCerkrade

\^~\ timmerfabriek s^Sfn^nflTl"kjkirpensteyn bv Vjlj j1

* nmD
f
" 11 11Juut! KOMO SKH

* DEUREN Ü=^i\i3&3 GWANTIE
* KOZIJNEN u==i) kW""*:

* TRAPPEN t VOOR BEDR iJVENEN
* BEGLAZING PARTICULIEREN *
REEWEG 141 LANDGRAAF TEL. 045-310492

NAKnCHOÖi,
SKEM6EW?

Beter. op de fiets
DAN VERVUIL JE NIEf. <:

Steun deze actie, bestel het affiche of word

fietsjersufiond enfb postbus 2 1 50
[_j' 3440 DD Woerd
SffO tel. 03480-23119

/ _ *J



'Grote stakingsbereidheid
in de metaalnijverheid5

Van onze verslaggever

KERKRADE - „De stakingsbe-
reidheid onder de Limburgse
metaalbewerkers is groot." Dat
verklaarde gisteren een woord-
voerder van de Industriebond
FNV na de eerste peiling aan
poorten en kantines van metaal-
nijverheidsbedrijven. Deze week
worden in totaal dertig bedrijven
bezocht. De bonden maken zichklaar voor acties nu de cao-
onderhandelingen met de werk-
gevers vorige maand zijn vastge-lopen. Zij hebben een ultimatum
gesteld dat op 8 april afloopt.

" Werknemers van metaalverwerkingsbedrijf Caja in Kerkrade luisteren naar WillemEijdems van de Industriebond FNV. Foto: FRANS RADE

Bijna dertig werknemers van het
metaalverwerkend bedrijf Caja
jn Kerkrade hebben tijdens de
lunchpauze aan de poort van het

Harm Duurstra van de Industrie-
bond vindt het loonaanbod van
de werkgevers ver onder de
maat. „Zij bieden een loonstij-
ging van 5 procent over twee jaar
terwijl 9 procent ons absolute
minimum is. Ook de negatieve
arbeidsprikkels die zij voorstel-
len zijn volstrekt onbespreek-
baar. De werkgevers willen per-
soneel bij iedere ziektemelding
een vrije dag laten inleveren."

Dat de actiebereidheid bij Caja
Kerkrade groot is, heeft ook een
andere dieper liggende oorzaak.
„De directie oefent op ons een
grote psychische druk uit. Vorig
jaarbijvoorbeeldkregen de men-
sen die naar een vakbondsdag in
Den Haag zijn gegaan, aan het
eind van het jaar een negatieve
beoordeling. Dat kun je dus niet
te vaak doen, anders ben je je
baan kwijt. We hebben dit soort
zaken al met de directie bespro-
ken, maar het kan nooit kwaad
deze besprekingen kracht bij te
zetten. Ik hoop dat het niet zover
hoeft te komen," aldus een van
de werknemers diezijnnaam lie-
ver niet in de krant wilde zien.
Zijn collega's aan weerszijden
knikken instemmend en zwij-
gen.

wat zeggen als het nu wel ge-
beurt."
Willem Eijdems: „Het is de me-
taalnijverheid de afgelopen jaren
voor de wind gegaan dus ik zie
geen reden waarom we niet op
ons standpunt zouden kunnen
blijven staan. Bij Curver en KNP
is het toch ook gelukt."

Hoewel de reacties op de strijd-
lustige, electronisch versterkte
vakbondstoon van Eijdems maar
lauw waren, bleek al ras dat zij
volledig achter zijn woorden
stonden. Zo liet een verontruste
werknemer zich ontvallen: „Het
is voor mij de eerste keer dat ik
gedwongen het werk zou moeten
neerleggen maar ik zie geen an-
dere keus. Er is trouwens nooit
eerder in het bedrijf gestaakt.
Het moet de directie toch wel

bedrijf gistermiddag kunnen
luisteren naar de districtsbe-
stuurder Willem Eijdems van de
Industriebond. Dat was onge-
veer zeventig procent van de
ploeg die op dat moment aan het
werk was. In totaal werken er
ongeveer 150 medewerkers in
drie ploegen bij het bedrijf.

Van onze verslaggever Kritiek adviesraad
op voorkeur van Rijk
voor vuilverbranding

Van onze verslaggever

heel duur te maken en door aan
de inwoners gratis compostvaten
ter beschikking te stellen. De
rijksoverheid zou dit soort expe-
rimenten moeten stimuleren in
plaats van tegenwerken, zo
meent Stultiens.

De raad dringt daarom aan op
nadere bezinning en onderzoek
voor de minister definitief zijn
beleid bepaalt. Het gemaakte mi-
lieu-effectenrapport toont vol-
gens de raad duidelijk aan dat
een goede afweging van de mi-
lieu-effecten van verbranden en
storten nog steeds ontbreekt.

Verdachte beroept zich op noodweer

Eén jaar geëist voor
doodslag in Heerlen

ROERMOND - De milieuridders tegen de vuilverbrander in
Buggenum krijgen een steuntje in de rug van de Centrale
Raad voor de Milieuhygiëne. Dit adviesorgaan van de minis-
ter van VROM heeft - ongevraagd - hetvoorgestane afvalbe-
leid van het rijk voor de komende tien jaar ernstig bekriti-
seerd. De raad vindt de conclusievan het rijk datverbranden
beter is voor het milieu dan storten veel te voorbarig.

DEN BOSCH - „Verdachte ver-
Keerde in doodsangst. Hij voel-de, dat het leven van hem en datvan zijn vrouw en kinderen ern-stig werd bedreigd. Hij moestzich wel verdedigen. Hij handel-de uit puur noodweer." Met deze
Korte zinnen beschreef de Maas-trichtse advocaat mr D. Moszko-
wicz gisteren voor het gerechts-hof in Den Bosch de gemoeds-
toestand die de nu 30-jarige J.J.
°P 21 april 1990 in zijn Heerlense
woning naar een mes had doen
pijpen. Hij bracht daarmee zijn
tegenstander, H. v.d. W., vervol-gens enkele dodelijkesteken toe.
I» Maastricht liet officier van
Justitie mr Beaumont op 1 au-
gustus 1990 verzachtende om-standigheden meespreken toennij wegens doodslag achttien
niaanden gevangenisstraf tegen
"; eiste. De rechtbank ging aan-
zienlijk verder door de man
reeds vijf minuten later in vrij-heid te stellen op grond van aan-nemelijk geacht noodweer. Zij
ontsloeg hem van rechtsvervol-
ging. De officier ging daar niet Het gerechtshof doet donderdag

16 april uitspraak.

Procureur-generaal mevrouw
Franken haakte op deze verkla-
ring in en vroeg zich af of J. zich
nog wel bedreigd heeft kunnen
voelen nadat zijn tegenstander
volkomen uitgeschakeld op de
grond lag. In eerste instantie had
J. tegenover de politie verklaard
vrouw en kinderen te hebben
willen verdedigen, pas later had
hij zich beroepen op zelfverdedi-
ging. De procureur-generaal ver-
wierp aanspraken op noodweer
of noodweerexces. Volgens haar
behoefde J. bij zijn tweede con-
frontatie met Van d. W. niet voor
zijn leven ;e vrezen. Raadsman
mr Moszkowicz zag het fatale
handelen van de man als een
rechtstreeks gevolg van een he-
vige gemoedstoestand die door
gedragingen van het slachtoffer
in het levenwas geroepenen nog
lang had voortgeduurd.

op te staan. J. zou vervolgens
hebben toegeslagen met een
staaf en een glasscherf. Terwijl
de ander nog steeds op de grond
lag, had hij vervolgens uit de
keuken een mes gehaald en
daarmee in het wildeweg gesto-
ken.

Met vereende krachten lukte het
de wildeman buiten de deur te
werken, maar even later stond
hij opnieuw in de kamer. Over
de daarop volgende gebeurtenis-
sen liepen de lezingen uiteen. De

De dodelijk verlopen ruzie volg-
de in de late uren van 20 april
1990 op een avondje-stappen van
J. en diens echtgenote samen
met de broers Van d. W. en hun

Wildeman

man zou een kapotgeslagen
bierglas in de hand hebben ge-
had en aanstalten hebben ge-
maakt naar de bovenverdieping
te gaan. Uit angst dat hij daar te-
recht zou komen in de slaapka-
mer van twee peuters, sleurde J.
hem de trap af. Er volgde een
worsteling, waarbij J. plotseling
een mes wist te grijpen om zich,
naar eigen zeggen, te verdedi-
gen.
De 58-jarige moeder van het
slachtoffer vertelde gisteren voor
het Bossche hof een geheel an-
der verhaal. Volgens haar was
haar zoon bij binnenkomst ge-
struikeld om daarna niet meer

moeder. Na uitgebreid cafébe-
zoek toog het gezelschap naar de
woning van het echtpaar J. Zon-
der duidelijke aanleidingontstak
een van de broers daar plotseling
in woede. Hij smeet meubilair
door de kamer en stelde zich
dreigend op tegenover J. 'Hij
ging te keer als een beest', zou
later in het procesverbaal wor-
den opgetekend.

mee akkoord en tekende beroep
aan bij het gerechtshof in Den
Bosch. Daar oordeelde procu-
reur-generaal mr Franken giste-
ren, dat op het cruciale moment
geen sprake is geweest van
noodweer of noodweerexces.
Wegens doodslag eiste zij tegen
J. een gevangenisstraf van een
jaar.

Experiment OU met
onderwijscontracten

Ontevredenheid over prestaties studenten

Hij wijst verder op de successen
in Denemarken waar in plaats
van verbranden voor vergisten
van afval is gekozen. Een veel
beter beheersbaar proces dan
verbranden, aldus de stichting.

Inzicht
„Hoe weeg je bijvoorbeeld ruim-
tebeslag door storten af tegen
verspreiding van giftige stoffen
door verbranden", zo vraagt de
raad zich af. Het MER is op dat
punt volgens de raad onvolledig,
evenals het inzicht in de gevol-
genvan verbranding voor de lan-
ge termijn versus verspreiding
via storten.

Ook de Centrale Raad voor de
Milieuhygiëne vindt dat aan pre-
ventie en hergebruik van afval
een grote prioriteit moet worden
toegekend. Niet alleen met woor-
den maar ook in de praktijk. Nu
blijft het teveel steken in goede
bedoelingen. Veel reductie-
mogelijkheden in bedrijven wor-
den nog niet benut. In veel be-
drijven kan de afvalstroom met
dertig tot zestig procent terug
zonder al te veel kosten, zo heeft
de raad becijferd.

Daarnaast wijst de raad er fijnt-
jes op dat preventie en herge-
bruik op de lange duur wel eens
minder zullen kosten dan ver-
branden. Een ton afval verbran-
den kost nu circa 370 gulden.
Om de rookgassen voldoende te
reinigen, zal dit bedrag volgens
de stichting Brandend Hart nog
eens met tweehonderd gulden
per ton stijgen.

Hergebruik

Een kolfje naar de hand van Pe-
ter Stultiens uit Roermond. Hij
is voorzitter van de stichting
Brandend Hart, opgericht om de
bevolkingte waarschuwen tegen
de enorme gezondheidsrisico's
die aan vuilverbranding kleven.
De stichting vindt dat de groei
van de afvalberg gestopt kan
worden door zoveel mogelijk te
voorkomen dat afval ontstaat,
door scheiding van afval en door
hergebruik.

Stultiens wijst naar de enorme
successen op dit gebied in Bee-
sel. In deze Noordlimburgse
gemeente heeft het gemeentebe-
stuur de hoeveelheid afval in een
jaar tijd met meer dan de helft
teruggebracht door de vuilniszak

'Emancipatie als
produkt verkopen'

" Secil Arda, de nieuwe directeurvan Vurore in Roermond. Foto: JEROEN KUIT

Nieuwe directeur Secil Arda ziet Vurore als bedrijf

____^Van onze verslaggever

HEERLEN - Studenten die eenopieidmg volgen aan de Open
universiteit kunnen vanaf ko-
nend studiejaar een contract af-
iuiten over hun studietempo,e student legt daarin vast wel-

tiiri mens hiJ de komendeW wil halen. In ruil daarvoor
iJgt hij tijdens die periode ex-jra studiebegeleiding. De Open

waar alleen schrif-
enjke cursussen gevolgd kun-en worden, is niet zo tevredenw ê Prestaties van de studen-
*"■ Dat meldt het OU-blad Mo-

Aanleiding voor het experiment
is het grote aantal afhakers vorig
jaar. Volgens een woordvoerder
had de universiteit erop gere-
kend dat ze 17 procent meer cur-
sussen voor gevorderden zou
verkopen dan in 1990. Het jaar
daarvoor waren immers veel
meer beginnerscursussen ver-
kocht. Maar nu blijkt een derma-
te groot deel van de beginners
niet verder te gaan, dat de be-
langstelling voor het aantal ver-
volgcursussen nauwelijks is ge-
stegen, namelijk met 0,7 procent.

Afhakers

ven dat ze echt een hele studie
zou willen volgen. De contracten
gelden niet voor de grote groep
die 'alleen maar een cursusje' wil
volgen.

5 n̂„.universiteit zonder collegesgeen de studenten veel vrijheid,
'°f,r !s daarmee ook erg vrijblij-

si^t !ïen groot deel van de cur"
hpi *\ ooit begonnen zijn metiet .dcc een hele studie te vol-een, haakt voortijdig af.

_WUmversiteit wil nu aan stu-
di«_l ,die dat willen extra stu-vJfJb?gel,eiding gaan geven, bij-voorbeeld in de vorm van regel'aug telefonisch overleg met
«* docent. Een student die zich
ven J °Pgeeft. moet dan belo-
W ZICP aan een bepaald studie-lempo te houden.

Het bestuur van de universiteit
had de contract-studenten liever
een andere beloning gegeven,
zoals een korting op het cursus-
geld. Maar de hoogte daarvan is
in de wet vastgelegd. Daarom
wordt nu uitgeprobeerd of het
aanbod van extra individuelebe-
geleiding ook een lokkertje is.
De al bij deOU werkende studie-
begeleiders krijgen hiervoor een
kleine uitbreiding van hun taak.

Voorlopig kunnen alleen studen-ten rechten of bedrijfs- en be-
trantrST,tenschaPPen zon con-sul afsluiten. Bij die studiesinp-t lu totaal 38000 studentendfhmTn' maar minder dane neut daarvan heeft opgege-

De medezeggenschapsraad van
de OU bekijkt het experiment
voorlopig sceptisch. Men gelooft
dat alleen die studenten die toch
al erg gemotiveerd zijn zon con-
tract willen. Het aantal harde
werkers zal dus niet toenemen,
zo is de redenatie.

(ADVERTENTIE)

Het nieuwe
nummer

voor inlichtingen
binnenland.

Voor inlichtingen over telefoonnummers, telefoonverkeer en
gesprekstarieven belt u voortaan 06-8008. FïFXtMIZITiWË

Tot uw dienst,PTT Telecom.

„Je kunt het produkt niet verko-
pen als je zelf niet geëmanci-
peerd bent," vertelt ze. In dat
kader plaatst ze ook de onder-

DOOR ANITA KEYDENER handelingen die momenteel ge-
voerd worden om het ontwikke-
lingsinstituut per 1 januari 1993
onder te brengen bij de provin-
cie. In die zin dat jaarlijks gelden
worden gereserveerd. De bezui-
nigingsronde die Limburg mo-
menteel treft, laat Vurore buiten
schot. „En dat willen we zo laten.
Zelfstandigheid staat voorop,"
merkt Secil Arda, die in Duits-
land studeerde, krachtig op.

FNV. Tevens is ze organisatie-
adviseur.
Secil Arda heef. duidelijk zin in
haar nieuwe uitdaging. Ze ver-
telt heel enthousiast over wat
Vurore nog allemaal kan beteke-
nen. Het bedrijfsleven kan niet
om het Roermbndse instituut
heen, weet ze zeker. „De samen-
leving heeft geëmancipeerde
vrouwen en mar.nen nodig. Dus
het produkt emancipatie. Nie-
mand kan meer om vrouwen
heen. Als je nagaat dat 60 pro-
cent van de wereldbevolking
vrouw is en we maar 1 procent
van het kapitaal in handen heb-
ben, begrijp je vel dat er nog
veel te doen is", vertelt de 41-jari-
ge directeur Arda.

ROERMOND - Ze ziet emanci-
patie als een produkt dat ver-
kocht moet worden en Vurore,
het instituut voor emancipatie-
ontwikkeling Limburg in Roer-
mond als een bedrijf. Secil Arda,
sinds vier weken staat ze aan het
hoofd van het instituut. Haar
chemische achtergrond en haar
ervaringen in het bedrijfsleven
ziet de 41-jarige Secil Arda als
een pluspunt. Zij wil Vurore, sa-
men met haar collega's, een
meer 'profit'-achtig karakter ge-
ven, resultaatgericht denken.
Bovendien wil ze graag een Eu-
ropees emancipatiebeleid naar
Zweeds model. Kortom, een so-
ciale duizendpoot die de titel ir
voor haar naam heeft staan.

De eerste maand in Roermond is
Secil Arda goed bevallen. Ze
reist enkele ochtenden per week
van haar woonplaats Enschede
naar Limburg.

„Ik ben heel actief geweest in de
volwasseneneducatie en devrou-
wenbeweging in Duitsland. Ne-
derland is me toen erg gaan
boeien. Het is een soort oriënta-
tiepunt geworden. Sociaal, cultu-
reel en maatschappelijk is Ne-
derland heel dynamisch." Dat
verklaart haar bewuste keuze om
na haar studie, toen ze manager
van de marketingafdeling van
Van Delden in Gronau werd, in
Enschede te gaan wonen. Ze is
Twente steeds trouw gebleven.
Ook toen SecilArda in Den Haag
bij het ministerie van Binnen-
landse Zaken een driejarig pro-
ject ging leiden. Ze was vier jaar
raadslid voor de PvdA in En-
schede en onder andere actief
binnen de vrouwenvakbond

Als ontwikkelingsinstituut heeft
Vurore niet alleen een oorzaak-
bestrijdende, maar ook een sig-
nalerende en informerende func-
tie. In die context geeft ze aan
dat de emancipatievan devrouw
niet zonder die van de man kan.
Hoe je het ook wendt of keert.
„Met elkaar groeien tot elkaar."
Zo legt de nieuwbakken direc-
teur van Vurore uit dat het ei-
genlijk allemaal heel simpel is,
maar nog erg veel moeite kost.

(ADVERTENTIE)
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(Bromfietsen

Te k. VESPA Ci snorbrom-
mer. Tel. 045-217927.
Te k. SNORBROMMER
Vespa Cita en Vespa Ciao.
Tel. 045-726043.
Te k. VESPA Snorbrommer
met kleine sterwielen, als nw
Tel. 045-455685.
Te koop VESPA S 15 mnd.
nw. en 14 k. collier en arm-
band, 42 gr. 045-750587.

Zonwering
Te k. 2 electrische alumi-
nium ROLLUIKEN, 290x300
Pr.n.o.Lk. Tel. 045-323728.

Vakantie
Te kööp VOUWWAGEN,
bwj. '90, Alpen Kreuzer Duet
’3.600,-. Tel. 045-217258.
FRANKRIJK 4-pers app.
balkon op Zuiden, uitz. over
meer v Genève 045-711386

Watersport/Surfen

Surf occasion beurs
bij

Pee-Jee Surfing
Wij stellen onze verkoopruimte beschikbaar voor een

surf-occasion beurs op vrijdag 10 april t/m zondag 12 april.
ledereen kan vanaf maandag 6 april t/m donderdag 9 april

zijn surfspullen inleveren.
Bel voor info 04750 - 19249 of kom langs bij
Pee Jee Surfing, Groeneweg 28, Ooi-Herten. I

Ook op zondag open vanaf 11.00 uur. ,
Caravans/Kamperen

ADRIA 440, bwj.'B7, vr.pr.
’8.500,-. Tel. 045-221972
Te koop caravan merk

,ADRIA 3-pers., i.z.g.st., bwj.
'82, md. voort, en verw., vr.
pr. ’4.000,-. Grotestr. 15,
Landgraaf. 045-317031.
,Te koop ADRIA 305 bwj.
''83, mcl. voort., luifel, koelk.,
res.wiel, evt. mcl. overdekte
stalling, vr.pr. ’4.000,-. Tel.
04499-3615.

We k. BÜRSTNER Club 355
:TL, bwj. '89, i.z.g.st, toilet-
ruimte met compl. uitr.
!’ 10.500,-. Tel. 045-273485
■Te k. tourcaravan ROLLER,

1979, prijs ’2.900,-. 045-
-416239.
Te k. CHATEAU tourcara-
van, 3-pers., i.z.g.st., kop-
keuken, toiletr. 045-319834.

______---___________
B
__________________________

(

3 é 4 pers. lichtgew. TOUR- ,
CARAVAN Predom NNT ;
126 gew. 500 kg, geheel po- ;
lyester, bwj. '89, ijskast en ,
nw. voortent, pr. ’5.700,-,
i.st.v. nw. Tel. 045-323178.
Te k. SWIFT Challenger
470/2 GT, bwj. '91, zeer
compl. w.e. douche, boiler ,
enz. nw.pr. ’ 30.000,- nu

’ 23.000,-. Tel. 04454-3436
Te k. div. caravans merk
HOBBY alle geheel com- i
pleet 5.35m, 5.20m, 5.1Om,
4.95m, 4.80m, 4.30m. Tel.
040-621474.
Te k. STACARAVAN met
luifel douche en WC, cam-
ping Mooi Zutendaal (B).
Tel. 045-214145.
Te k. Hobby 420 Lux, bwj.
'90, badr., vaste w.e. voor (
tent. 04498-54664

(Huis)dieren

Kynologenclub Geleen
houdt de jaarlijkse
Clubmatch

voor honden van alle rassen in de Ijshal 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. Mech. HERDER pups,
goede afstamming. Eggeln.
11, Brunssum. 045-272534.
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,
71/2 mnd. oud, met stam-
boom. Tel. 04498-59378.
Te k. nest GOLDEN RE-
TRIEVERS ontw. en ingeënt
ouders HD-vrij. 046-526061
Te koop BEAGLEPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd. Inl. 04499-2237.

Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
Te koop DUIVENHOK, I.
plm. 8 mtr, tev. plm. 30 dui-
ven en 2 klokken. Liefst in 1
koop. Pr.n.o.tk. Weg. be-
ëindiging sport i.v.m. ziekte.
Interesse? Bel na 18.00 uur
045-326226 of 243527.
Te k. mooie BOOMER-
HONDJES 8 wkn., ingeënt
en ontwormd. 040-863946.
Te k. z.g.a.nw. HONDEN-
SCHEERAPPARAAT ’75,-
Tel. 045-720544.
Te k. Tervuerense HERDER
teefje met stamboom 7 wkn.
Te bevr. 045-313817. ;
Te koop zwarte DWERG-
SCHNAUTZERPUPS, inge-
ënt en ontwormd. Tel.
08851-14629.
Te koop PITTBULTER-
RIER, pr. ’200,-. 045-
-222413.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven. Tel. 046-524401.
Te koop HONDEKAR, 2
vaks, geheel alu., ’450,-.
Tel. 045-251813.

In en om de tuin

Sierbestrating
Vijver- en tuinmaterialen.

Gebr. CREUGERS, Economiestraat 46, Hoensbroek
(station). Tel. 045-213877.

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Geïmpregneerde TUIN-
PU.NKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
Straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, ~ coniferen,
heesters, heide enz. Jawell.
Tel. 045-256423.

VIJVERFOLIE
Vi mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
Te k. rechte eiken SPOOR-
BIELZEN v.a. ’2O,- per st.
Houtzagerij Windels, Indus-
trietrrein Bouwberg Bruns-
sum. Tel. 045-270585.
GRASZODEN 1e kwaliteit,
grote partijen, speciale prijs.
Aanbieding in haagconife-
ren en rozen. Kwekerij/tuin-
centrum Dautzenberg, Locht
23, Kerkrade. 045-428900
en Euverem 16, Gulpen.
Tel. 04450-2131.

Zonnebanken/Zonnehemels
ï : — i _
Zonnehemels-Smeets

Sinds 1966 - HEET adres in Limburg.
Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993.

10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Ervi-Sun.
Tel. 04749-4695.

Computers
Te k. COMMODORE PCI
computer, met div. program-
ma's, ’ 525,-. 04492-4971

■ ' ■ "" ■ ■ ' ■ ■ ■■''"

Huwelijk/Kennismaking

ledere maandag, woensdag,
vrijdag, zaterdag vanaf 21.00 uur.

dansen voor iets ouder publiek va. 25 jaar.
Maandag en woensdag 10 consumptiebonnen ’ 17,-.

Bar Dancing De Fontein
Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.

Jongeman 27 jr. gr. 1.67
mtr. zoekt mod. VROUW
25-30 jr. met baan, v. ser.
relatie. Wie durft. Br.o.nr.
met foto B-1216 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

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.

Mode Totaal

Merkjeans jack en jeans
van ’ 210,- nu voor ’ 100,-

-2 halen 1 betalen. Jeans, div. jeanshemden, div. viscose
btousen, truien, en katoenen broeken.

Al onze aanbiedingen kunnen worden geruild.
Fashion Anita, Streeperstr. 55, Schaesberg. 045-326648.
Roto Textiel, VekJhofstr. 57, Eygelshoven. 045-455774.

Roto Fashion, Bautscherweg 8, Heerlerbaan. 045-428501. _

Te k. weg. omstandigh. nwe.
BRUIDSJURK, kl. zalmroze,
mt. 36-38, Sissi-mod. pr.n.
o.t.k. Na 17 uur 045-211437

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en div
attracties, gratis entree.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Opleidingen
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.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BULESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur,
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.
Voor teken- en SCHILDER-
LES schildersschool 3xo.
Tel. 045-723049.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g. 311473.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen.
Bel dan 045-227028.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Wonen Totaal
Te koop 2 moderne leren 2-
zits BANKJES samen
’600,-. Tel. 045-751067.
Te k. eiken BANKSTEL 3-2-
-1 en eiken TV-kast. Oranje-
str. 37, Brunssum na 17 uur.

zie verder pagina 22
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De uitvoering.
Een sportwagen is een leuk idee. Een minder leuk nische PGM-FI injektiesysteem een vermogen van maar liefst Zo is hij uitgerust met elektrisch te bedienen ruiten,

idee is dat dat plezier alleen is weggelegd voor mensen 110 kW (150 pk). Hierdoor accelereert de Aerodeck van 0 tot schuifdak en buitenspiegels, stuurbekrachtiging en een
zonder gezin ofbagage. En dat bracht ons weer op een ander 100 in 8,9 sekonden. Heeft hij een topsnelheid van 205km/u. audiosysteem met vijf luidsprekers,
idee. De nieuwe Aerodeck Esta_e. Prestaties die eerder aan een sportwagen doen denken. En dat allemaal voor de aantrekkelijke prijs van

De Aerodeck Estate is de enige stationwagen die een Ook zijn uit de Formule 1-racerij afkomstige doublé f57.990,-*. Kom eens bij ons informeren

forse achterklep kombineert net sportieve rijprestaties. Zo wishbone-wielophanging onderstreept nog eens zijn spor- voor een proefrit. Of geeft u toch de voor- [rij
levert de soepele 2,2 liter 16-k'eppen motor met het elektro- tieve karakter. Daarnaast is de Aerodeck bijzonder kompleet. keur aan een aanhangwagentje? HONDA,

De nieuwe Nonda Aerodeck Estate.
" PRIJS INCL BTW, HXCL KOSTLN RIJKLAAR MAK.N LEASEPRIJS V.A. KI 499, , EXCL. BTW. OP BASIS VAN _0.000 KM/JAAR HN EENLOOPTIJD VAN 4 JAAR

GarageKnops 8.V., Crombag Auto's 8.V.,
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434; Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260;

AutobedrijfRotor 8.V., Auto Centrum Amby 8.V.,
Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900; Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880.
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Monument in spé

..Niet echt stijlvol, niet getuigendvan een gevoel van eigenwaardeen een terugval naar de tijd datnet met Limburg erg slecht
ging",reageert hetPvdA-Kamer-»d Servaes Huys uit Grubben-
Y°rst op de opmerkingen van
"ïedrichs.

Huys merkt echter op dat de in-
vloedrijke fractiewoordvoerders
voor de verschillende onderwer-
pen in de Kamer niet gevoelig
zijn voor uitlatingen in de geest
van 'wij zijn altijd de gebeten
hond. Argumenten daarentegen
werken wel, zegt de Noordlim-
burger. Zo hebben de Limburg-
se CDA- en PvdA-Kamerleden
de woordvoerders cultuur van
hun fracties met succes ervan
weten te overtuigen dat de drei-
gende opheffing van het LSO
een onrechtvaardige zaak zou
zijn. Ook de VVD en D66 staan
op dat standpunt.

voor wilt inzetten", zegt Frissendat het hoofdkantoor van de
AID uit Kerkrade verdwynt.

Wandeling
Het damescomité van fanfare
St.-Blasius in Cadier en Keer
houdt op zondag 12 april de
jaarlijkse lentewandeling. Er
zijn weer diverse routes uitge-
zet over fraaie bospaden en
veldwegen. De start is vanuit
Auberge Cadier Montagne,
Rijksweg 17 in Cadier en Keer.
De te lopen afstanden zijn 7, 10,
15 of 25 kilometer. Afstanden
beneden de tien kilometer wor-
den niet met een IW-stempel
gewaardeerd. Wandelaars voor
de 7 kilometer kunnen van 9.00
tot 14.00 uur inschrijven; deel-
nemers aan de 10 of 15 kilome-
ter van 7.30 tot 14.00 uur; deel-
nemers aan de 25 kilometer van
7.30 tot 11.00 uur. Onderweg
zijn er voldoende rust- en con-
troleplaatsen, waar tegen rede-
lijke pryzen consumpties zijn
te verkrijgen. De tocht gaat on-
der alle weersomstandigheden
door. Inlichtingen zijn te ver-
kijgen via nummer 04407-1737.

Ule opmerkingen zijn ook nietrealistisch vindt Huys met zijn
Liimburgse fractiegenoten Moni-que Quint en Marianne Ruigrok.
J-atgeldtvolgens Huys ook voor

h
u^atmgen van Limburgsegedeputeerden dat zij overeen-

komsten met Den Haag zullenopzeggen als de 'kaalslag' in
J-amburg doorgaat. Dergelijke
Ijveigementen maken in Den
flaag weinig indruk meer. „Na-
tuurlijk worden de geluiden uitr.i.mburg serieus genomen", laatn voorbeeld de woordvoerder
Van CDA-fractievoorzitter Elco
**rinkman weten. „Maar uit het
boorden van het land komen
ook veel klachten. En alles
wordt afgewogen tegen het na-tionaal belang."

Frissen erkent dat de tijden zyn
veranderd, dat Limburg niet
meer op de zeer hoge werkloos-
heidspercentages van na de
mijnsluitingen kan wijzen om
voorzieningen als het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht
in de wacht te slepen. De roem-
ruchte PNL-commissie in de
Kamer, waar bewindslieden pu-
bliekelijk ter verantwoording
konden worden geroepen als er
ook maar iets verkeerd dreigde
te gaan, bestaat al langniet meer.

Maar juist in deKamer wijzen de
neuzen in verschillende richtin-
gen als het gaat om een tweetal
voor de provincie zeer belangrijk
geachte projecten. De PvdA
trekt niet meer aan de Oost-west-
baan bij Luchthaven Maastricht,
de meningen over het gewenste
tracé voor de rijksweg 73 lopen
al jaren uiteen. Met als gevolg
vertraging op vertraging en als
risico uiteindelijk afstel.

Waar de opvattingen van Huys
en Frissen niet zoveel uiteenlo-
pen, vindt het WD-Kamerlid
Jos van Rey uit Roermond het
gepraat over 'werken achter de
schermen' maar onzin. De Lim-
burgse CDA- en PvdA-Kamerle-
den laten zich als makke scha-
pen naar de slachtbank leiden en
gaan niet de barricaden op, zegt
Van Rey. „Toen Wöltgens nog in
de oppositie zat was dat wel an-
ders", zegt de Roermondenaar,
nu zelf lid lid van een oppositio-
nele fractie.

Frissen geeft r- anders dan Huys
- Friedrichs wel gelijk waar de-
ze pleit voor herstel van een een-
drachtige 'Limburg-lobby' in
zowel provincie als Kamer, zoals
in de hoogtijdagen van het regio-
naal beleid. Alleen dan is wat te
bereiken in Den Haag, zegt het
CDA-Kamerlid.

fiek op Wöltgens en deLimburg-
se vice-voorzitter van de CDA-
fractie, Frans Wolters. Deze bei-
de Limburgse politici nemen
echter inmiddels posities in
waarbij zij bij uitstek geacht
worden het nationaal belang in
de gaten te houden. Invloed uit-
oefenen in 'Limburgse' kwesties
doen zy inderdaad vooral achter
de schermen.pIJA-Kamerlid Léon Frissen uit

brengt daar tegenin dat de
Randstad onevenredig veel aan-
rent krijgt ten koste van de 're-
g° » het kind van de rekening.
j-'e opmerkingen van de Lim-
burgse gedeputeerden zijn vol-gens hem 'in de hitte van de
tnjd' gemaakt en daarom be-gnjpelijk. FNV-voorman Friedrichs richtte

zijn pijlen overigens juist speci-

Volgens Huys gebeurt tegen-
woordig dan ook veel meer ach-
ter de schermen dan 'op de
bühne' en doen de Limburgse
Kamerleden wel degelijk veel
voor de provincie, wét Frie-
drichs ook beweert. Hij wijst op
het wsw-debat, het feit dat voor-
al de Limburgse PvdA- en CDA-
Kamerleden hebben kunnen
voorkomen (voorlopig althans)

En zegt Huys, de Limburgse
fractievoorzitter van de PvdA
Thijs Wöltgens bepleitte achter
de schermen met succes een af-
koopsom by de PvdA-bewind-
slieden d'Ancona (WVC) en Kok
(Financiën) voor het schrappen
van 600 PNL-arbeidsplaatsen in
de welzijnssector. Frissen ligt
deze kwestie echter nog steeds
als een steen op de maag. De
Limburgse Kamerleden hebben
juist op dit punt in het 'Haagse
stof gebeten, ook in hun eigen
fracties, vindt hij.
De invloed van het Limburgse
Kamerlid is zo „groot als je je er-

Het provinciebestuur moet in
ieder geval nieuwe projecten op-
zetten, merkt Frissen nog op. En
daarbij het vizier steeds meer
richten op 'Brussel', waar nog
steeds vette subdidiepotten
voorhanden zijn.

streeksgewijs

Studiedag
De provinciale Limburgse
Vrouwen Beweging LVB
houdt op 9 april in Baexem en
op 29 april in Ysselsteyn haar
jaarlijkse studiedagen voor al-
leenstaande vrouwen. De
vraag: 'Wat betekent het ope-
nen van landsgrenzen voor
vrouwen en specifiek voor al-
leenstaande vrouwen' staat
centraal. Specifieke aandacht
zal worden besteed aan het so-
ciale zekerheidsstelsel. Zo zal
worden ingegaan op de nieuwe
Algemene Nabestaandenwet,
die de huidige Algemene We-
duwen- en Wezenwet gaat ver-
vangen. Deze nieuwe wet, die
nog in behandeling is, kan voor
vele weduwen een forse inko-
mensachteruitgang betekenen.
De LVB zal ook ingaan op de
positie van alleenstaande vrou-
wen in België.

geslaagd

NUTH - Na ruim 21 jaar vesti-
gingsdirecteur te zyn geweest
van de Makro Nuth, maakt J.
van Wersch gebruik van de vut-
regeling. De afscheidsreceptie
vindt vandaag, vrijdag, van 17
tot 19 uur plaats in het bedryfs-
restaurant.

Afscheid

journaalkort

Aan de Technische Universiteit
Eindhoven, faculteit bouwkun-
de, slaagde J. Dirks uit Land-
graafvoor het doctoraal examen.

Rechten
De FNV houdt deze maand dis-
cussie-avonden in Geleen,
Heerlen, Maastricht, Mook,
Roermond, Tegelen en Weert
over het thema mensen- en
vakbondsrechten in de wereld.
In veel landenriskeren mensen
nog steeds hun leven als ze op-
komen voor het recht om lid te
worden van een vakbond. Dat
recht is vastgelegd in de Uni-
versele Verklaring van de
Rechten van de Mens van de
Verenigde Naties. Inlichtingen:
FNV-district Limburg, postbus
247, 6400 AE Heerlen, telefoon
045-714541 (toestel 27).

nisator Jo Hanssen, van Meer-
tenstraat 31 Eygelshoven,
®461951.

# De robijnen jubilarissenvan Orpheus Foto: Studio H.P.

HEERLEN

" In het Ontmoetingscentrum
van Welterhof houdt Rinus van
Leunen uit Brunssum van 1 tot
en met 30 april een expositievan
glazen objecten en gouaches.Tot
24 april vindt er tevens de na-
tuur-expositie 'Pendelaars tus-
sen land en water' plaats.

" Alternatieve geneeswijzen
staan maandag centraal op de
thema-avond, die vanaf 19.30 uur
gehouden wordt in het Open
Huis, Gasthuisstraat 19. Voor in-
formatie: Harry Lahaije,
®717535.

Vrijmarkt
In navolging van andere steden
wordt dit weekeinde ook in
Maastricht een grote voorjaars-
vrijmarkt gehouden. Het eve-
nement vindt plaats in het
Mecc. De openingstijden zijn
morgen van 9.00 tot 17.00 uur
en zondag van 10.00 tot 17.00
uur. De entree bedraagt vyf
gulden voor volwassenen en
drie gulden voor kinderen van
zes tot en met twaalf jaar en
houders van een 65+kaart.

" De Homo Integratie Kerkrade
(HIK) houdt elke eerste en derde
dinsdag van de maand een tele-
fonisch spreekuur. Op 7 en 28
april kan men van 20.30 tot 21.30
uur vertrouwelijk bellen naar
5045-453791. Schrijven kan ook:
HIK, Postbus 372, 6460 AJ Kerk-
rade.

" Als laatste regio in Limburg is de Oostelijke Mijnstreek aan de beurt bij het Monumen-
fn Inventarisatie Project. Deskundigen van de provincie bekijken welke gebouwen uit

ue periode 1850-1940 in aanmerking komen voor de status van rijksmonument. Op dit"tomen, wordt Voerendaal onder de loep genomen. Drie kandidaat-monumenten zijn de
\heresiakerk van architect Peutz, de gerestaureerde kalkoven aan de Kunraderberg en

"ter afgebeelde mijnkolonie 'Laurentiusplein en omgeving.' Foto: FRANSRADE

# De vergadering van de Neder-
landse Bond voor Pensioenbe-
langen wordt gehouden op
maandag 6 april om 14 uur in het
Trefcentrum, Pater Beatusstraat
7 te Heerlen.

Robijnen
zangers
NUTH - De zangvereniging Or-
pheus Nuth huldigt zaterdag ze-
ven 40-jarige jubilarissen. Het
zijn de dames G. Henssen, A.

Nijsten, T. Feron, B. Coenen,
F. Ritzen, en R. Hamers en de
heer H. Cremers. Het feest
wordt om 19 uur ingezet met het
opluisteren van de mis in de St_-
Bavokerk. Daarna vindt de hul-
diging plaats in zaal 't Oude Cen-
trum. Om 20.30 uur wordt de
receptie gehouden.

" De Vereniging ter Bescher-
ming van het Ongeboren Kind
(VBOK) houdt maandagavond
om 20 uur een openbare bijeen-
komst in het Punter Höfke in de
Akerstraat 74 te Heerlen. Het
thema is 'Mag alles wat kan?'

" In het Credozaaltje van de Jo-
zef en Norbertuskerk, ingang
Dir. Janssenstraat, wordt maan-
dag om 19.30 uur een informatie-
avond gehouden over de leervan
Bruno Gröning. De entree is gra-
tis.

" In Ons Huis, St.-Josephstraat
21, wordt maandag van 14 tot 16
uur het spreekuur burgerraads-
lieden gehouden.

HOENSBROEK
KERKRADE
# Het Bureau Sociale Begelei-
ding houdt maandag van 14 tot
16 uur spreekuur voor ex-mijn-
werkers in het Centrum voor
Maatschappelijk Werk, Klooster-
raderstraat 20.

Tuinbouw
Tuinders in de gemeente Horst
zetten aanstaande zondag hun
deuren wijd open om zodoendehet publiek kennis te laten ma-ken met de moderne glastuin-
bouw. Tijdens deze open dagzijn de glasproeftuin en zes mo-
derne glastuinbouwbedrijven
(onder andere voor paprika,komkommers, aardbeien, chry-
santen, potplanten en gerbera)
voor belangstellenden open ge-
steld. Voor nadere informatie
kan men zich wenden tot: Mart
Heidens, Stichting Promotie
Tuinbouw Zuidoost-Neder-
land, telfoon 077-897999 of Jos
Boots, AOC, Middelbare Tuin-
bouwschool, telefoon
077-543300.

benp?^ ~ Koninklijke fanfare Aloysiana geeft zaterdag een
lia n unCert' samen met kerkelijk gemengd zangkoor St.-Ceaci-
dt4 °Pbrengst is voor het herstel van de glas-in-loodramen van de
De h" t

Petrus en Pauluskerk in Schaesberg.
staat nscne> waardevolle glas-in-loodramen verkeren in slechte
al Rn nnnl!?6*611 d^mgend worden gerestaureerd. Via enkele acties isou.uoo binnen, maar dat is bij lange na niet toereikend om de kos-
Fanf de^en- In totaal is zes ton nodig.
eert h

6 Alovsiana nam daarom het initiatief voor een benefietcon-
ean' "at zaterdag 4 april direct na de avondmis plaatsvindt. De toe-sdng is gratis, maar Aloysiana en St.-Cecilia vragen de toehoorders
men

°m een fmanciële bijdrage voor het herstel van de glas-in-loodra-

Benefietconcert voor
glas-in-loodramen

Herdenking
Sharpeville
HEERLEN - De Werkgroep
Zuidelijk Afrika houdt zaterdag
4 april een solidariteitsmaaltyd
ter nagedachtenis van de Shar-
peville-moorden in 1960. Daarna
worden twee documentaires ge-
toond over de apartheid in Zuid-
Afrika. De bijeenkomst begint
om zes uur in het Missionair
Centrum aan de Gasthuisstraat
19 te Heerlen. De opbrengst is
voor de opvang en opleiding van
teruggekeerde vluchtelingen.
Opgave voor de solidariteits-
maaltijd kan alleen nog vandaag:
®045-711980.

De winnende teams plaatsen
zich voor de finalewedstrijden
op vrijdag 10 april om 18.00 uur
op sportpark Pronsenbroek.

De wedstrijden worden gehou-
den op de terreinen van Bekker-
veld, FC Hoensbroek, RKHBS
en Groene Ster.

Voorrondes
schoolvoetbal
HEERLEN - Op woensdag 8
april vinden op verschillende
sportparken in Heerlen de voor-
rondes van het kampioenschap
schoolvoetbal plaats. Aan het
toernooi nemen 29 Heerlense ba-
sisscholen deel met in totaal 750
leerlingen.

" In het kader van het zilveren
bestaan van Cultureel Maat-
schappelijk Werk Kerkrade
houdt de vereniging van 5 tot 10
juli een culturele week in We-
nen. Wie eraan wil deelnemen,
kan contact opnemen met orga-

LANDGRAAF

" Harmonie St.-Michael van het
Eikske viert zondag het 12,5-ja-
rig bestaan met een gratis koffie-
concert om 11 uur in wijkcentrm
Eikske. Voordat het concert be-
gint, worden jubilarissen gehul-
digd. May Hinskens is oprichter
en ere-lid, Harry van Beurden
bassist van het eerste uur.

prikbord
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Macht en onmacht van
het Limburgse Kamerlid

Wat doen die Limburgse Kamerleden eigenlijk in
Den Haag?, vroeg de Limburgse FNV-voorman Wiel

Friedrichs zich kort geleden openlijk af. Waarom
wenden zij niet alle rampen af die vanuit Den Haag

over Limburg worden afgeroepen, luidde zijn
achterliggende vraag. Nu is een gedeelte van de

rampspoed inmiddels afgewend. De 'aanslag' op de
sociale werkvoorziening (WSW) die hetkabinet in
petto had is sinds woensdag doortoedoen van de

Kamer op zijn minst enige jaren uitgesteld. Het voor
Limburg meest negatieve scenario - een verlies van

5000 wsw-arbeidsplaatsen ten gunste van de
Randstad - is zelfs helemaal van de baan. En een

brede Kamermeerderheid is in ieder gevalvoor het
voortbestaanvan het Limburgs Symfonie Orkest

(LSO). Toch blijven er veel pijnpunten over en is de
vraag interessant watTweede-Kamerleden uit

Limburg daar nu wel en niet aan kunnen doen.

DOOR THEO SNIEKERS

Lezingen
Het MEDO, een internationaal
academisch instituut voor stu-
dies over gezin en huwelijk, is
anderhalfjaar geleden in Kerk-
rade opgericht. Wie kennis wil
maken met dit nieuwe insti-
tuut, kan via het Studium Ge-
nerale contacten opbouwen.
Het programma tot juni omvat
de volgende lezingen: maandag
6 april, M. Neele: het ongebo-
ren kind, ook lid van het ge-
zin?; maandag 27 april, M.
Rothweiler: het huwelijk als
een bijzondere plaats waar de
waardigheid yan de mens tot
uitdrukking komt; maandag 11
mei, pater H. Hug: de zin van
geslachtelijkheid; maandag 25
mei, J. van den Berg: verander-
ingen in het huwelijk; maan-
dag 1 juni, J. Dudley: filosofi-
sche achtergrond voor de
huwelijksmoraal. De lezingen
duren van 19.00 tot 20.30 uur,
waarna tot 21.30 uur gelegen-
heid is om over het thema van
gedachten te wisselen. De
bijeenkomsten vinden plaats in
het Auditorium M^jor van het
MEDO-instituut in Kerkrade.

" De invloed van het Limburgse Kamerlid is zo „groot als je je ervoor wilt inzetten", zegt Tweede-Kamerlid
Léon Frissen (CDA). Foto: dijkstra

in hetnieuws
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MET UW BABY VEILIG OP STAP /T^^^nN
Tegenwoordig gaan babies graag / I /tj^^^jÜ
overal mee naartoe.Allichtookdie / /wWÊÊÈImL*.van u. Mee wandelen, mee met de ’ y^lffSljjjßm ■auto, meeopvakantie. Veiligheid is L, wß^ÏSrjfW
daarbij van het grootste belang. Bij /J^jÈ, ''''STyH&ffiMY
Baby 2000 weten wij er alles van. j/J yy^é^/^m
Onze produkten voldoen aan de IwÊÊÊÊPJ^^^j^ZÉ
strengste veiligheidseisen. Baby vfflß mp/^sd®'
2000 is voor ven uw babytrouwens Js^Sß^/^O'de ideale winkel: volop parkeer- x^-wO"^plaats voor de deur en een ruime "■***—
showroom waar u zelf kan kiezen MMOCOSf
en keuren. Het assortiment isuiterst [

JS__£_l3' compleet en u kunt steeds rekenen
op het deskundig advies van het
winkelpersoneel.

boby 2000
"xfl VEILIGHEID HMBEGREPErsI_ \2_ï_f BRUSSEL Weiveldlaan3sf-1930 Zaventem-«02/725 20 13

O ?3Bb» i ANTWERPEN Boomsesteenweg 88-2627Schelle-«03/844 50 12
<J 'AM *\ HASSELT Genkersteenweg 215 - 3500 Hasselt -«011/23 15 29
Vj, T^^p . AKEN Trierer Str/Drosselweg 87 -5100 Aken -«0241/57 43 33

r~%*^* "GRATÏrKATALOGUS '92 Baby 2000 p
| Weiveldlaan 35f - 1930 Zaventem
I Naam: Adres: ii

' ■ plaats: Geboortedatum baby: T

■| 100032370^l^||_Fl|o|>

' HUNDERTSTEN MAL
FRÜHLING JIMKAUFHOF! 1892 1992

" TIETZ t» KAUFHOF
HET KAN JUSTINUS- £|
NOG STEEDS bestekcassette
NIET OP! „Domo" 70-delig,
hier 5 voorbeelden: edelstaal, --0roestvrij 499.- I /T.-

--HIS" . „wmf" ïrrfSf-dames-ieans QQ
_

pannenset L_ö*Ht "909*
blue denim 89.95 07.7 J.Profesioncl" 5-delig 100 JAHRf KAUFtIOF

edelstaal Cromorgon _QQ XXfHEN
„mustang "00 399.-|AAV,ntI>H
heren-jeans PUMA

NAAIMACHINES
met onder- en boyen-

transport
met 21 programma's

ml 1.248,-
Overlock

ml 798,-
Eigen servicedienst in

Nederland

AUP Wim
MilO Heinrichs

Büchel 46 - Aken
(bij Horten t.o. park.gar. Büchel)

Tel. 0349-241-34438

" SO. 5 APRIL "" AACHEN KLINIKUM "0 Parkplatze RWTH "Buslinien 5, 33, 45
__. /jMÏL/TPn J«i" k°nn milmadwil m.
""T^SöH Info: 0241/. 778686 "" """""""""

l________—_________-^——J
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__________ _____.! ________? vAt *___■ __L __L B^ *^T_JM'

___r _____ m _____ aU*' _^tf____r.-.'.*".*" * ____l ___l ______ ______
____?""'""'■'" _____ _____ __P _______
■ _fl ■_.^___^^ .'«H«Jl_C»''^:-^ "''._______ _______
______________■ W*^^ M**^ AmA

W^ MwA ____

QUALITAT - MODE - PREIS
Ostern in neuer Kleidung!

Auf flotte Jacken und Mantel solltenSic als Begleiter durch den Frühling nicht verzichten.
Damen-Popeline-Mantel Herren-Popeline-Jacken
(flotte Form) DM 13_/j" (mit Sympatex-Ausst.) DM -i3"-
? Herren-Seiden-Blousons
(Micro-Faser) DM 215," (Gardeur) DM LlO* m

Damen-Kostüme Herren-Popeline-Mantel
(eleg. Form, Mod. HMC) DM 45Vj" (chice Form-Bugatti) DM jl*,"

Wir prasentieren Ihnen die neven Frühjahrskollektionen
der großen deutschen Markenfinnen:

B/A Si ER' \\^aa\\m Gassler f^'xUr\UL.UI\ TTT^TTi FEMME ++* mZecher, de. N/ode -^ ■*%*_» ❖

-d*t> , MARZ hucke DKAA
yM&*m wuNc H t N ó^ GRUPPE f'nest quality

Langer Samstag von 9 bis 16 Uhr geöffnet!
Donnerstags stehen wir bis 20 Uhr zu Ihrer Verfügung.

Eigener Parkplatz direkt vor dem Geschaft.
Ein Weg zu uns - ein Weg, der sich lohnt!

WTALTER M. OrTMANNS
BEKLEIDUNGSZENTRUM

AC-BRAND " ROLLEFSTRASSE 43-45 " TELEFON 520037-38
Makkelijk te bereiken via autobaan Aken-Heerlen-Aachener Kreuz-richting Luik.

le afslag Brand, einde afslag rechts, t.o. Stadtsparkasse rechts Ringstraße
volgen tot Rollefstraße. mi"

BABYHAUS KOChI
Preislnformation I

Baesweiler Herzogenrath
Klrchstraße 57 Dammstraße 2 flTel. 02401/7426 Tel. 02406/3227 ■—^B

.-_ ~~j^pl Kinderzimmer NUK Vaporisator 2002 H
"Ir^fci O Kiefer-Dessin, bestehend aus: Kom- Der Große f^'Hj^tT^Tip^C bischrank, mit Waschefachern und für 6 Fla- _—^(1

Kleiderstange, große Schublade SChen. Ba- x^S:f»B H«J^X-J^*^ Wickelkommode, 1 Tür und 3 Schu- bys Fla- £ fe-"H
—■''~> —I bladen, inkl. Wickelanbau schen kann I .1Kinderbett, 70x140 cm, kompleft man auch JÊ ~fl]

Babyphon, drahlloser Babysitter mit Umbauteilen für Juniorbert, hö- ohne Che- =1postzugelassen, einfach in die Steek- henverstellbar, inkl. Lattenrost u. mie desin- ÖÊ^-^Hdose steeken, mit Rauschunterdrüc- Schlupfsprossen fizieren! V*s*' H
kung, komplett, Wickelauflage, superweich und ab- Cflfl2 Gerate waschbar OM Ddfl

nur DM 69,95 Jiil i\\ I

leichte Tragetasche, flach zu- *^_s*^^ frtn '^!SB
sammenlegbar, verschiedene dm 313," „_.....,.„ ■n . " Kinder-Umbaubett ■ÜB!>!> n Herlag-Michael, 70x140 cm.fl

(C~~F\ plett m' Umbauteilen, inkl. ifl
p£___ï_Q' ____>TTIH rost u' Schlupfsprossen. hohfflI r~y~' HmMmH I steilbar. Seitenteile massiv Ifl
\t/C Eiiis_uiiUi__^lkUu)ll Test 11/87 24 Kinderbetten dafl

/«"JÖ^gS) I sehr gut, 10 gut, 1 zufneaenfljWtïgr*- |NM_M-H______l mangelhaft I
nM 269 ■ Salety-Kinderautositz DM 2»DM __,U3, PARIS ""' - ■

vom ersten Tag bis ca. 4 Jahre. ■Entgegen der Fahrtrichtg. ein- npkphllnnl/ Haucl( Run ■Baby-Sicherheits- setzbar (Beifahrers). Neues Beisebuggy Hauck Run ■
Autositz Gurtsystem (Schrittgurt), 6-fa- > . I
schone Farben, che Sitz-/üegeverstellung, /^~^/Winkl. Tragegurte Kopfstütze, super Dessins, inkl. /'/!? Iweiche Nacken-Schlafstütze y£&Jg W

*m \ -̂Ch feststellb. Vorderrader, dopß
V " >)"^J_/ Hinterradbremse I

dm 79,95 V^^^i dm 79,1

I Alles Abholpreise - Standig auch gunstige Preise für Baby- und I
KJnderbekleidung, Br. 52-128. ■

________rTrffl»^i--iM.iiiiM^iM^_-_ffl^

i\m ____^^^^^l^^r^_^^^^M^_^P^l^_v^_^^^^_^ï_^________L_L_________________________________

fl KhmShmml
jfl PWttffrin

Efl BT/I mT*Ifl I w » __UmJI
________«T^^^^^t.^^^^^^^^_H __f *w__*V .___► li I*l:ii]*l_!_.

1flflfl I■k-hWÈ^'^Ê

■ '________ HBÉlfllHHlMfllHflflMM

I ~'

■ "."."."."."."."."."-".".".*.*.,.WWWWi 11111111 H HBHlHl_l______i^i^i^i^i^i^i^^i^i^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**'

Wonen Totaal
;in- en verkoop 2e HANDS
'meubelen en antiek. Tel.
1045-724943, Rotterdamstr.
'80a, Heerlen.
;Te k. HORDEUR bruin 0.83
br x 2.05 h. ’25,-; c.v.-.radiator 3-dubbel 3.00 I. x
0.30 h. ’40,-; eiken mozaik

| parket 3,5 m.2 ’30,-; jaloe-

" zie beige 2,5 cm. x o.Bobr. x

' 1.20 h. ’ 20,-; rolgordijn met

" geleiding 0.80 br x 1.00 h.
\f 15,-. Tel. 045-414487.
'Te koop gevr. BAROKMEU-
"BELS en antieke meubels.
104498-51122/046-529362.
; Pracht eik. BANKSTEL 3-2-

met rundleren kuipkus-
sens ’3.175,- (1 jr. oud, nw.;pr. ’ 5.600,-) 045-323830

.Te k. grenen STAPELBED

" mcl. lattenbodems, z.g.a.n.,; ’ 500,-. Tel. 045-417992.

TV/Video

" KLEUREN TV grote sorte-
;ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
va. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
.Heerlerheide. 045-213879.
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
:fë k~ WASMACHINE
'’225,-; afwasmach. ’200,-
-igasf. ’ 50,-. 045-229654.

■ USK. ’95,-; diepvr. ’150,-;
wasdr. ’150,-; wasaut.

’ 175,-. 045-725595.
Te koop KOELVRIESCOM-
JBINATIE Lz.g.st., 2 jr. oud.
JDinkelstr. 7, Heerlen. 045-
-726696.

Kachels/Verwarming
:HELS, keuze uit 200 st.

Jac. Köhlen, Rijksweg N.
':104, Sittard. 046-513228.
KACHELS, nu ’5OO,- kor-
ting. De kachelsmid, Walem
i2l, Kiimmen. 04459-1638.

GEVELKACHEL te koop.
Heugerstr. 8, Brunssum.
Tel. 045-251943.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Muziek

Opmerkelijke aanbiedingen:
Roland Keyboard E7O

DEMOMODEL van ’ 4.700,- voor ’ 3.795,-
Korg T 3 (EX) musicworkstation

DEMO van ’ 7.995,- voor ’ 4.495,-
ECHTE KOOPJES MET VOLLE GARANTIE!

Donderdag koopavond
P.A. bass, mid en hoog met
verstekers; 2 snelstart
DRAAITAFELS, alles apart
te koop. Tel. 04457-1321.
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn pianohandel Akerstr. 82,
Hrl. Tel. 045-713751.
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bet 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Te koop 70 oude SINGLES,

’ 35,-. Tel. 045-324565.

Foto/Flim
VIDEO 8 camara en acces-
soires, vr.pr. ’ 1.300,-. Tel.
045-728510, na 17.00 uur.

Kunst en Antiek
Mooie antieke KASTEN te
koop bij Diana , Rennemig-
straat 19, Heerlerheide.
Te koop gevr. BAROKMEU-
BELS en antieke meubels.
04498-51122/046-529362.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Gevr. gesloten AANHAN-
GER event. met zeil, s.v.p.
overdag bellen. 045-231340
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209

Diversen
Garreli DAMESBROM-
FIETS, 2 jr., vr.pr. ’700,-;
Orgel GEM 326, 4 jr., vr.pr.

’ 300,-. Tel. 043-436082.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-321372.
WOL, 10 knotten ’lO,-.
Marge, Streeperstr. 24,
Landgraaf.
Te koop Rippen PIANO, i.z.
g.st; zware eiken tafel, 2xl
mtr., met 6 stoelen. Tel.
04492-4342.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.

06-iijnen

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

06-9511
Duik in bed

met 'n hete meid. Vraag
haar tel.nr. (75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 - 75 et p/m

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)

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 Ct p/m.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige 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
vrouwlje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh
wat lekker 06-9664 -75 cpm

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje 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 Ct p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

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

Sex-Kontakt?
Trek in een afspraakje met
een huisvrouwtje of meisje
die graag een middag of

avondje met de (B ) bloot
gaan? 06-320.320.87

(75 et p/m/boven de 18 jr)

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

Griekse Sex
Lisa draait ze om. 50 cpm

06-320.325.55
Robby-Tïna experimenteren

stiekum...
Lukt het nu echt?

06-320.340.33 - 50 et Vz m.
Mieke, sexy, verleidelijk

en net 18.
Ze verwent je naakt.

06-320.340.22 - 50 et Vz m.
Angy's waanzinnige extase,

zij doet het met zichzelf
voor de meester
06-320.340.75 - 50 et Vz m.

Woeste meid
in een streng bordeel, zo
leert ze te gehoorzamen.

06-320.340.69 - 50 et Vz m.
Hanna, met de zweep

2 mannen kruipen aan haar
voeten...

06-320.330.51 -50 Ct Vam.

Adressen
Ze geven hun adres en

telefoonnummer vertellen
wat over zichzelf en

wachten dat jij ze belt.
320.322.23

06/100 ctp.m.

Ze geeft
zichzelf, haar adres en haar

telefoonnummer bloot
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

Exclusieve sex
GRIEKSE SEX
06-320.370.01

2 MEISJES LIVE
06-320.370.02

SPETTERS
06-320.370.03

FETISJISE
06-320.370.04

0,50 per Vz min.
SEXMEISJE! 37,5 C p Vz m.

Kom je in bad met me
06-320.320.22

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Urnburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19
Studentensex ... 327.56

’ 1,-p.m. Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55 _

Buurmeisjes en buurvrouw-
en die elkaar verwennen
met sex! 37,5 cp'/_ffi

06-320.320.37_
STREELMASSAGE MeisjeT
18,zonder slipje. Je kunt ze

zo strelen! 37,5 c p Vz m

06-320.320.52
Een volle donkere rijpe

vrouw. Wat een enorme ....I
37,5 c p Vz m

06-320.323.46_
Grieks met een rijpe vrouw.
Haar rijpe lichaam trilt van
opwinding als ze voorover

bukt naar jou! 37,5 c p Vè m.

06-320.327.17_
Frans Grieks Russisch Vrij-

en, nr. 69 kussen zijlings
sexstandjes. 37,5 c p Vz m

06-320.320.59
RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat
echt gebeurt op dat moment
Ik ben vaak alleenen kick op
porno. Ik loop nu in lakleer.

37,5 c p Vz m
06-320.320.53

S&M Liveßox
Er is tussen 13 en 17 uur

een vrouw op de box.
Durf je! 37,5 et. p. Vz min.

06-320.320.65
Topsex

2 handen vol, 37,5 cp. Vz m.

06-320.325.25

Rijpe vrouw, live met jou in
bed! sexlesjes 37,5 c p V2m

06-320.323.56
* Straat-grieten * Uitdagend

mokkel. 37,5 c p Vz m
06-320.320.77

Kontakten/Klubs

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Nieuw! IPrivé 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 S 045 -27 45 87
Leuk meisje en jongen altijd welkom (voorkeur blond)

Parenclub LC
Wij openen opnieuw onze deuren op vrijdag 3 april

Elke vrijdag paren & alleenstaanden;
elke zaterdag parenavond;

elke zondag naturistenparty;
elke maandag live shows;

elke woensdag Surprise avond.
Altijd open vanaf 20 uur.

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

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.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Mistery Escort Service
voor thuis en hotel.

Geopend maandag tot zaterdag van 11.00 tot 04.00 uur.
S 06-52820714.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Club
Merci

Leef elke dag, alsof he
laatste is. Rijksweg Zd "Geleen. 046-745813

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 ui 4

Weekend gesl. 046-75^
**045-326191'
* Escort all-in^

Paren- en alleenstaand
club

Villa Liberta
Susteren

Woensd. en vrijd. v. W
en alleenstaanden. Zat-
kei paren, v.a. 21.00 JOntmoet mooie exojjj
mensen in een vriend6!
omgeving. Altijd live I
stripshows. Maaseiken
24, 300 mtr. v.a. A2riej
Susteren, tel. 04499-492»1

Uw gastheer Ron^J
ledere dag open vaf 1

20.00-04.00 uur 1

Club "La Bello]
Kerkrade-West, Graveng
13. 045-416143 met Reö

Tamara, Pretina, Wa"
Anja, Steffi. A

Videoclub Juw vertrouwd adres vöj]
een leuke film en een lej"

045-718067, meisje gg^
Shirley privé]

pret voor 2!!! 045-7275^
Brigi-ChantaM

Het is er altijd fijn dus o*£moet U zijn 11-23 uur. H
045-254598. A
Voor Piccolo's

zie verder paginaj^j
!_______________________■____! _____r

M A .he\tsda^aSle Borduurpatro^
$§fc HBn^^sw^i^»* Gobelin
jggik „eieoess"* met en zond*

uüriimlTiLii Gewerbegebiet materiaal
WÜRSELEN Aachener Kreuz __^m%' I
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APOTHEKEN
fcrunssum/Schinveld: Schoon-Proodt, Rumpenerstraat 112,£27.23.23.
«eerlen: Heerlen Zuid, Baut-'cnerweg 52a, ©42.32.33.

Tranudg:raaf: Waubach, Maas-
ipFicnterlaan 78, ©32.78.00. VoorfPoedgevallen dag en nacht be-feikbaar.jfterkrade/Eygelshoven: VanC^ch, Hoofdtraat 41,

Kerkrade-West: Maussen, Aker--2"-aat 7 9> ©41.54.40.P'eijerheide: Bleijerheide, Blei-
"neiderstraat 52, ©46.09.23.agehjks open van 8 tot 22 uur.'«npelveld/Bocholtz: Voncken,-;r .Ottenstraat 6, ©44.11.00. Za-gr^g H-15 uur, zondag
,',, 14.30 uur. Voor spoedge-
.*Uen van 22-22.30uur of na tele-onische afspraak.
*oe«sbroek/Heerlerheide: Jans-LJ^?' Kouvenderstraat 90,p-56.77.
m u spoedgevallen eigen
'Potheek (b.g.g. ©711400).

Van onze verslaggever

DIVERSEN

Met één luisteraar
al zeer tevreden

Nieuwe start omroep Kerkrade met Youp van 't Hek

HEERLEN - Een meerderheid van de Heerlense raad wil pre-
cies weten welke arbeidsplaatsen in de gemeente momenteel
met PNL-geld betaald worden.

Glasmy-zaak afgesloten

geerlen: Voor spoedgevallenF'll4oo (brandweercentrale)feilen.
ferkrade-Oost: Tot zaterdag 12»ur telefoonbeantwoorder eigen
fuisarts. Van zaterdag 12 uur totLondagmorgen 10 uur van defoei, ©45.29.13. Van zondagmor-
tfn 1° tot maandagmorgen 8 uurfubbers, ©45.30.03.Mmpelveld/Bocholtz: VrijdagP zaterdag Jehne, ®44.03.33.pondag Schepers, ®44.12.13.taJ"lpaaf: Zaterdag Eussen,
Jw^.06.60 en zondag Meyer,£31.32.86.poensbroek: Patiënten van Ge-zondheidscentrum Hoensbroek-
foord kunnen dag en nacht bel-F». ©21.48.21. Uitsluitend voorPoedgevallen: ©23.18.00. An-jers eigen huisarts bellen.

De avond- en weekenddien-sten beginnen op vrijdag-
avond en eindigen de vol-
gende week vrijdag om 8.30uur.

%De telefoon op de redactie
van het Limburgs Dagblad
stond de afgelopen dagen rood-
gloeiend. Veel mensen hadden
het doordenkertje in de koffie-
kolom van afgelopen dinsdag
niet begrepen' en vroegen om
uitleg. Korte terugblik: Een
33-jarige Belg werd door"de
Antwerpse politie aangehou-
den en aan een verhoor onder-
worpen. De agent tegen de
verdachte: „Waar was u in de
nacht van zaterdag op zondag
tussen twee en drie uur." Beste
mensen, de zomertijd is zater-
dagnacht ingegaan.

Doordenkertje

In de vele jaren dat het Creativi-
teitscentrum in Heerlen bestaat,
hebben talloze burgers uit deze stad
aan cursussen deelgenomen. In het
lopende jaar volgen ongeveer 750
cursisten tot hun grote tevreden-
heid en voldoening lessen in dit
educatief en cultureel instituut. De
cursussen zijn van hoog niveau en
er heerst een fijne werksfeer. Het is
onvoorstelbaar dat dit centrum in
één pennestreek wordt wegge-
vaagd. Temeer omdat het, door een
gemeentelijke subsidie voor de
minder draagkrachtigen, ook een
sociale functie vervult. Velen kun-
nen de duurdere cursussen by par-
ticuliere instellingen immers niet
betalen.
Het is vreemd dat het stichtingsbe-
stuur zelf het Creativiteitscentrum
wil opheffen, zonder daarover met
de cursisten te overleggen. Uitein-
delijk ontleent het Creativiteitscen-
trum zijn bestaansrecht aan docen-
ten en cursisten en niet aan het
bestuur. Ondergetekenden vragen
dat gemeente, bestuur, docenten en
cursisten er in overleg alles aan
doen om dit Creativiteitscentrum in
zijn geheel en in de huidige vorm te
behouden. Opheffing zou een
schande zijn voor de gemeente
Heerlen.
HEERLEN, K. van Zwieten

H. Pitzer
Cursisten illustratief

tekenen en zijdeschilderen " In het kader van het 25-jarig
bestaan houdt zangkoor St.
Gregorius uit Treebeek zater-
dag 4 april een snuffelmarkt.
De markt vindt plaats tussen
negen en vier uur in wijkcen-
trum In deKAJ aan de Sterre-
straat 64a in Treebeek.

Snuffelmarkt

AID stelt onderzoek
in naar kappen van
bomen station Nuth 9 Joop Schuitemaker heeft na

35 jaar trouwe dienst afscheid
genomen van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek(CßS).
Hij begon in 1957 bij de vesti-
ging in Den Haag en kwam in
1974 naar Heerlen. Schuitema-
ker, beter bekend onder de
naam Schuit, maakt gebruik
van de wachtgeld/vut-regeling.
Zijn collega's hadden een echte
schuit voor hem nagebouwd,
waarmee hij onder de slogan
'Schuit vaart uit' naar de re-
ceptie werd 'gevaren. Enkele
honderden mensen namen daar
persoonlijk afscheid van hem.

Schuit

TANDARTSEN
imonis, Romboutslaan 37 Heer-?n> ©71.51.61. Spreekuur zater-
i 6 en zondag van 11-12 uur.j^f-TIGH, ©711400.„?rK«-ade/Übach over Worms/'euwenhagen/Eygelshoven:

W. Sophiaplein 2
©41.77.00. Spreekuur

__£ 2 uur en 19-19.30 uur.'oipelveld/Bocholtz/Gulpen/
Rijksen,Jjaiserhaagweg 14 Vaals,*y4454-2607. Spreekuur 11.30-122* en 17.30-18 uur.

j/Unssum/Schinveld/Nuth/
Ov übroek/Schinnen: Grauls,
fe^oroekstraat 43 Hoensbroek,

"^.70.65. Spreekuur 11.30-12UUr en 17.30-18 uur.

LegerOp eerste
werkdag al

meteen dronken

" Er heeft geen onjuiste ofte vroege uitbetaling van subsi-
die aan de Glasmy plaats gehad. Met deze woorden maakte
wethouder Jos Zuidgeest gisteren een einde aan de kwestie
Glasmy die in 1989 voor veel beroering zorgde en die enkele
maanden geleden hernieuwde belangstelling trok toen het
bedrijffailliet ging.
Heerlen gaf in 1989 aan Glasmy een subsidie van ruim een
miljoen in de vorm van een stuk grond, bedoeld voor
nieuwbouw. Kort daarop besloot defirma niet te bouwen
en de grond aan Heerlen terug te verkopen. De gemeente
bleef met het verlies zitten.
CDA-raadslid Wim Beuken wilde nu weten waarom het
geld aan de Glasmy toentertijd grotendeels ineens was uit-
betaald. Hij meende zich te herinneren dat uitbetaling in
vijf jaarlijkse termijnen zou gebeuren. Zuidgeest zei dat
daar nergens iets over te vinden was en verwees naar een
accountantsrapport van Moret, Ernst & Young.

Archieffoto: KLAUS TUMMERS

Waarschijnlijk gaat het echter om
een normale snoei-operatie, ver-
moedt Albert Nuy, woordvoerder
van de gemeente Nuth: „Op het
baanvak Heerlen-Roermond vinden
momenteel snoeiwerkzaamheden
van de randbeplanting plaats. Bo-
men die een gevaar vormen voor de
bovenleidingen mogen gekapt wor-
den."

De Socialistiese Partij (SP) zou het
om een grootscheepse kapactie
gaan, ter voorbereiding van de aan-
leg van een omstreden overslagsta-
tion voor afval in Nuth. De SP over
de kwestie boze brieven gestuurd
aan de NS en B en W van Nuth.

NUTH - De Arbeids Inspectie
Dienst (AID) in Kerkrade stelt van-
daag een onderzoek in naar het
kappen van bomen bij het NS-spoo-
remplacement in Nuth.

Nuth houdt echter wel in de gaten
of de werkzaamheden beperkt blij-
ven tot regulier snoeien. Nuy:
sen het spoor en de Geitenweg in
Nuth zijn over een breedte van vijf-
tien meter bomen gekapt. Of het
bedrijf dat in opdracht van NS een
volmacht heeft om die bomen te
kappen, weten wij niet. Nuth heeft
in elk geval de AID in Kerkrade in-

gelicht over de snoeiwerkzaamhe-
den op deze voor Nuth 'gevoelige'
lokatie."
De AID stelt vandaag een onder-
zoek in naar de snoei- en kapactivi-
teiten nabij de Geitenweg. In Nuth
wordt het snoeien en kappen van
bomen vooralsnog niet gekoppeld
aan de plannen van NS om aan de
Geitenweg een overslagstation voor
huishoudelijk afval uit Zuid-Hol-
land.

De directeuren van de diensten
hebben al aan het college geschre-
ven dat ze het raadsbesluit over de
onroerend-goedbelasting betreuren.
Een raadsmeerderheid besloot vori-
ge maand om een jaarlijkse extra
opbrengst van drie miljoen terug te
geven aan de burgers. Dit om verde-
re lastenverhoging te voorkomen.

Met deze informatie willen CDA,
Groepering Heerlen-Noord, VVD
en SP straks het beleid van het col-
lege beoordelen. B en W besluiten
binnenkort over de besteding van
de WVC-afkoopsom ter compensa-
tie van het beëindigen van de PNL-
subsidies.
Tijdens de commissie Financiën
vroeg Rein Hummel van de Groepe-
ring Heerlen-Noord welke plannen
het college heeft met de besteding
van de afkoopsom. Deze bedraagt
in totaal dertien miljoen, waarvan
Heerlen acht miljoen naar eigen in-
zicht kan verdelen.

Ook SPer Peter van Zutphen acht-
te de informatie zeer interessant,
terwijl Wil Houben van de VVD er
sterk op aandrong ze te verschaffen.
„Als ik in mijn dossiers van de afge-
lopen tien jaar duik, kan ik dat
overzicht ook zelf maken. Maar ik
hoop dat het niet zover hoeft te ko-
men."

Hummel drong echter aan op een
compleet overzicht en hij kreeg
daar veel steun voor. „Het is van
uitermate groot belang die informa-
tie te hebben voordat we in junieen
besluit nemen over de bezuinigin-
gen", zei CDAer Jan Verheugen.

Wethouder Jos Zuidgeest ant-
woordde dat het college momenteel
beraadslagingen voert over de toe-
komstige besteding van dat geld.
„Er ligt een voorstel, waarin ook
een 'tip van de sluier' wordt opge-
tild over waar de PNL-gelden mo-
menteel terecht komen. Straks
komen we daar mee naar de raad."

Zuidgeest hield de boot af. „Wel-
licht dat het college niet alle infor-
matie even relevant vindt voor het
beleid als u. De ambtenaren klagen
er nu al over dat ze zeer veel vragen
van ons moeten beantwoorden, ter-
wijl nog 91 vacatures niet zijn inge-
vuld."

Ook Wil Houben ging daarop in.
„Wethouder Dorien Visser wil zelf
keuzes maken. Dat kan oneerlijk
zijn voor organisaties die nooit ge-
profiteerd hebben van PNL-subsi-
dies. Die zouden nu wel moeten
bezuinigen."

Hummel meende uit de antwoor-
den van Zuidgeest te begrijpen dat
overwogen wordt de afkoopsom in
de algemene schatkist van de ge-
meente te deponeren. Dat zou bete-
kenen dat niet per se bezuinigd
wordt op de plaatsen waar de PNL-
subsidie straks wegvalt.

Binnen het ambtelijk apparaat leeft
de vrees dat uiteindelijk de ambte-
naren voor alle bezuinigingen moe-
ten opdraaien.

" Het was en is in brede krin-
gen van onze bevolking in deze
dagen het gesprek van de dag:
de minister wil het leger in-
krimpen en in de wat verdere
toekomst misschien wel hele-
maal afschaffen. Inmiddels
hebben bijna alle instanties die
zich ook maar op de een of an-
dere manier betrokken voelen
bij het leger al gereageerd.
Waar moeten we met het perso-
neel heen, zo vraagt de ene
groep zich af. Wordt een puur
beroepsleger met allemaal fa-
natieke figuren in de toekomst
niet gevaarlijk, zo vraagt een
andere groep zich af. In beide
gevallen moet men inderdaad
zeer goed nadenken alvorens er
een antwoord op te geven.

j lJ*c"Jdienst voor spoedgeval-
JK"; Heerlen: ©71.37.12. Nuth/

"rendaal/Simpelveld:
Vev;?5"2995- Brunssum/Schin-
hrn i beek: ®25.90.90. Hoens-
*29k erkelbeek/Bingelrade:
W. '55-Landgraaf: ©32.30.30.

GROENE KRUIS

Raadsman mr. J. Janssen kon zich
vinden in de geëiste straf: „Mijn
cliënt is momenteel in behandeling
bij een psychiater in Kerkrade en
een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf zou hem nog dieper in de pro-
blemen brengen. De afwikkeling
van de betalingsregeling gaat, gelet
op zijn geringe draagkracht, zeker
enige jaren duren. Ik hoop dat u
daar begrip voor kunt opbrengen."

Van Büchem: „Als hy zich in die
drie jaar niet stipt aan de afbeta-
lingstermijnen houdt, hangt hem
gevangenisstraf boven zijn hoofd."
Politierechter mr. Hermesdorf be-
sloot conform de eis van de officier
van justitie: „Ik hoop dat daarmee
een einde is gekomen aan de ver-
nielzucht van deze woesteling."

Vernieler politieauto
moet schade betalen

HEERLEN - Kreten als 'woeste-
ling' en 'volkomen losgeslagen' be-
zigden politierechter mr. G. Her-
mesdorf en officier van justitie mr.
M. van Büchem gisteren in Heer-
len tegen de 23-jarige man uit Ey-
gelshoven.

fQ,?0 - Heerlen: ©71.14.00. In-
e'ndrttie over avond- en week-
st aiensten van artsen, tandart-
Krir aPothekers en het Groene

beUrlP, d_.enst SOS: Dag en nacht
Oesi aar' ©71.99.99.
24 "'^htsziektenbestrijding:uUrs infolijn ©74.01.36.

De verdachte had op 26 oktobervan
biet vorig jaar na het drinken van
_en dertigtal glazen bier in de Lau-
rastraat te Eygelshoven een gepar-
keerd staande politieauto ernstig
vernield.
De totale schade die hij met behulp
/an een houten balk aan het dienst-
voertuig had aangericht bedroeg
éénduizend gulden. Hij sloeg ruiten
_n koplampen aan diggelen, terwijl

dak, portieren en motorkap fikse
deuken opliepen.

De officier van justitie maakte hem
duidelijk dat een dergelijke vorm
van vernielzucht 'schandalig' is en
een zware straf op zijn plaats is:
„Een grof schandaal. Je moet niet
goed bij je hoofd zijn als je zo te
keer gaat. Zeker als ik let op de reci-
dive van meneer. Reeds veroor-
deeldvoor het rijden onder invloed,

onverzekerd rijden en openlijke ge-
weldpleging. Hij is volkomen losge-
slagen."
Van Büchem eiste drie weken cel
voorwaardelijk met een proeftijd
van drie jaar. Als bijzondere voor-
waarde werd aan de eis verbonden
dat de Eygelshovenaar binnen zes
maanden een regeling betreft met
de gemeentepolitie van Kerkrade
voor terugbetaling van de tien mille
schade aan de auto.

HEERLEN - Een boete van 1.200
gulden en zes maanden niet rijden
op de zondag was de straf die een
48-jarige Hoensbroekenaar gisteren
kreeg opgelegd door politierechter
mr. G. Hermesdorf.
De man had vorig jaar een feestje
gebouwd nadat hij na dertien jaar
werkloosheid weer een baantje als
chauffeur had gevonden. Meteen na
de eerste werkdag dronk hij in ge-
zelschap van een vriend drie halve
liters bier. Op weg naar huis werd
hij aangehouden door de politie en
er werd een behoorlijke overschrij-
ding van het toegestane promillage
geconstateerd.
Officier van justitie mr. M. van
Büchem eiste naast een geldboete
van 1.000 gulden een rijontzegging
van zes maanden, waarvan de helft
voorwaardelijk.
De rechter liet een rijontzegging
achterwege: „Ik kan uw blijheid
best begrijpen. Na dertien jaarweer
een baan vinden, is inderdaad een
reden om een glaasje te drinken.
Maar laat daarna de auto staan. Ik
volg de eis van de officiervan justi-
tie slechts ten dele. Als ik die eis
overneem, dreigt opnieuw werk-
loosheid. Want een werkgever heeft
niets aan een chauffeur dieniet mag
rijden. Knoop echter in uw oren dat
u bij een volgende keer zwaarder
wordt gestraft."

" Gisteren mengden zich geluk-
kig ook enkele vrouwen in de
discussie. Op radio nogwel. En,
even niet schrikken, wat hoor-
den wij daar een Amsterdamse
met alleszins verontruste stem
vragen? ,Jioe moet het dan ver-
der met de opvoeding van de
man? Want daar worden het
toch pas échte mannen." Zó!
Daar krijgen we toch maar
even de bevestiging van wat
wij al jaren dachten: in het le-
ger wordt je pas een echte man.
Nu weten wij uit eigen erva-
ring dat heel veel afgezwaai-
den met veel plezier terugden-
ken aan de tijdvan hun dienst-
plicht, maar of het er ook
allemaal echte mannen zijn ge-
worden? We weten het niet. En
dat is maar goed ook. Het werd
trouwens helemaal leuk toen de
Amsterdamse aansluitend een
boeiend antwoord gaf op de de
door haar zelf gestelde vraag.
Ze liet namelijk weten dat haar
man niet in militaire dienst
was geweest!

Leger (2)
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Serieus
O En? Bent u er al achter wat
nou een 1-aprilmop was en wat
serieus was?

Dobbelen
" Wat is de rol van de factorgeluk bij tennis? Dat ga je je
toch wel afvragen als je hoort:
'Bollegraf en Schultz dobbelen
verder." *

't Hek voor een uitverkocht
Wijngrachttheater worden dan li-
ve uitgezonden.- Reacties krijgt

(jl nooit, verzoekplaatjes wor-5 1 slechts sporadisch aange-
R aa .gd. Max Ruiters van devadio Omroep Kerkrade heeftf,f.en flauw benul van het aantalisteraars dat op zijn program-
la afstemt. Het interesseert de

-Jarige scholier niet. „Al is er
D ' ar eentje bij die luistert, danen ik al zeer tevreden."

'Duits verzamel', 'Volksmuziek'
en 'Schlagers'.
Ruiters zelf heeft een grote vrij-
heid. Hij is de maker en presen-
tator van Klankstad Magazine.

Zijn programma beslaat het laat-
ste uur van de zaterdagochtend.
„Ik vind dat ik het mooiste pro-
gramma heb. Ik doe alles zelf. Ik
zoek de onderwerpen bij elkaar,
doe de interviews, stel de mu-
ziek samen."
„Wat doe ik zoal? Ik heb iedere
zaterdag een weeramateur, een
Kerkraads dialect-gedicht van
Nico Ploum, ik draai zo geva-
rieerd mogelijke muziek en ga
wat dieper op enkele onderwer-
pen in. Morgen ga ik het over de
Hartstichting hebben."
„Politiek behandel ik niet. Ik wil
niet dat mensen standpunten
verkondigen in mijn program-
ma."orr. ëe tiid geleden verkeerde de

"nroep in nood 'Vrijwilligers
A :raagd\ stond er op de pani-

ek ten en persberichten die van
1^ radiomakers uitgingen. In
din 6 d kwamen de aanmel-
bi S6n van nieuwe medewerkers
mnHen en werd de studio vanoaerne apparatuur voorzien. " MaxRuiters: „Radio maken blijft hobby." Foto: christa halbesma

Dat is volgens Max Ruiters een
van de oorzakenvoor de lage res-pons. „De luisteraars zijn meest-al oude mensen. Bovendien voe-
len ze zich vaak te ellendig om te
bellen naar de omroep. Dat heb
ik ervaren toen ik zelf in het zie-
kenhuis lag. We krijgen wel va-
ker schriftelijke aanvragen voor
plaatjes", aldus de radio-ama-
teur.

Wie in Kerkrade tegen het bord-
je 'uitverkocht' is aangelopen,
kan de uitzending slechts opvan-
gen in het ziekenhuis, de twee
verpleegklinieken of de bejaar-
denhuizen Kapelhof en Vroen-
hof. Want hoewel de naam dat
niet verraadt, is het Kerkraadse
vrijwilligersclubje een heuse zie-
kenomroep.

de Hg6navond pakt de omroep
Sn aad letterlijk weer op. Deeren van cabaretier Youp van

Vooral Duitse volksmuziek is in
trek. De mensen kunnen op
maat bediend worden, want de
platenkast is goed gevuld met

Uitverkocht
Voor Max Ruiters met zijn pro-

Behalve naar Ruiters' informa-
tieve programma, kunnen de zie-
ken en bejaarden luisteren naar
iedere thuiswedstrijd van Roda,
en naar muziekprogramma's die
luisteren naar duidelijke titels
als 'U vraagt, wij draaien',
'Schlagerparade', 'Auf geht's
Leut' en 'Voor elk wat wils.

Roda

" Wat is de rol van de factor
geluk bij een cafébezoek? In
principe klein, want je hebt al-
les zelf in de hand. Maar als je
hoort 'Gèf mich nog 'ne dobbe-
le', dan moet je je toch eens ach-
ter de oren krabben.

Dobbelen (2)

gramma begon, heeft hij eerst
een stemtest gedaan. Vervolgens
kreeg hij een stoomcursus en
liep hij enige tijd stage bij de er-
varen krachten. Een programma-

leider luistert nu nog wel eens
archiefbanden met Ruiters na
om hem te wijzen op teveel tele-
foonspotjes of een eenzijdige
muziekkeuze.

Na zrjn eindexamen gaat Max
Ruiters naar de HEAO, maar het
liefst wordt hij fotograaf. Want
radio maken is en blijft een hob-
by voor de Kerkradenaar.

Vrijdag 3 april 1992 "23

weekend Zuidgeest wil met 'tip je van sluier' volstaan in gesprek

Creativiteitscentrum

Raad Heerlen eist
cijfers PNL-banen
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Kontakten/Klubs

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wift U rriets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maaamecheten

(België) Tel. 09-32.1176649».. Leuk meisje altijd welkom.
Nieuw voor een goeie erotische massage Danielle

Club Amorosso
Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid
105, Geleen. Tel. 046-756335.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

Jacky's escort
24 uur service

wij EMMa (20), Suzanne (20), Sandra (21) en Tina (38)
staan dag en nacht voor u klaar.

Als u beft dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.

S 06 -52981664
Tevens leuk donker meisje gevraagd.

Nieuw!!! Nieuw!!!
Mistique Escort Service

Leuke dames aanwezig voor thuis en hotel met vele
mogelijkheden ook voor oudere heren.

Geopend maandag tot zaterdag.
® 04750-24510

12.00 tot 04.00 uur. Leuke meisjes wolkom.

Sacha's Escort
van 18.fl0-06.00 uur. Tel. 06-52980255.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel
® 045-428849.

T Tf\C\f\ I wrenigingvan ouders
■g^^^ \/f |V^ >^ en verwanten van mensen
Wmmw* T V^ j^St'S I me'een verstandelijke handicap

U kunt op ons rekenen
De VOGG maakt zich sterk voor belangen-
behartiging. Dat gebeurt als landelijke vereniging,
bijvoorbeeld om derechtspositie van mensen met
een verstandelijke handicap en de kwaliteit van de
zorg te verbeteren. De VOGG is ook een pressie-
groep naar overheid en instellingen.
Vraag om de gratis brochure. Bel of schrijf:
VOGG, postbus 85274, 3508 AG Utrecht.
Telefoon 030-36 3744.

jgtQ CORSTENS-JBT VERSCHUREN/3* Helmond koopt
zat 4 apr mankanaries 12
groene 7 popjes 7 rode &
roodzalm man & popjes 15
kneu- & sijsbast 13 putterbast
27.50 JONGE kanaries alle
kleuren 6 JONGE rode &
roodzalm & popjes 10 pst.
GLOSTER, WITTE KUIVEN
SPEC. PRlJS.d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 parkie-
ten 10 valken 25 witte etc. 35
collis 20 pp. brengen: SIT-
TARD 10.30-11 putstr 10
HEERLEN 11.30-12 emmastr
7a TERBLYT 12.30-1 rijksw
46 BEEK 1.30-2 maaatricht-
erln 7.

RBggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

04&-374393. Meisje gevr.

ÉEN ding is zeker bij

LYDIA
wordt er niet om heen

GELULD!!! 046-749662.

BURO GELEEN
bern. op nivo 046-748768.

Let op btj Privé Daisy heden
Topless

ontvangst tel. 045-229081

Jongen 25 jaar
verwent dames tegen kleine
vergoeding. Brieven met tel.
nr. schrijven naar Postbus
2901, 0401 DL, Heerlen.

SM Rachel
Tal. 045-274810

Orrtspariningsmassage
door 1 of 2

Leuke meisjes
Tel. 045-353489

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Club
2000

Met nieuwe meisjes
Rijksweg Nrd. 22, Geteen

Tei. 646-742315
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

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw escort
van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet snel. Tel.

045-413867
Nieuw in

Rustica
Sfwtey

V.d. Weyerstr. 9, kerkrade-
Spekholzerheide.
Tel. 046-412762.

Open «na. Mm vr. 11-24 uur.
Nog p___alB voer dames

Brigitte Privé
Alleen voor heren, Jacq v.
heren en echtparen van ni-

veau. Tel. 043-218498.

Meisje, 18 jaar
voor eacort, 045-427473.

Nieuwe meisjes verwachten
u

Cinderella
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

Sexy Btondy
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VW en Kesselkade

043-254183
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

r-£-3-lïgggm Provincie,___cf_? Bureau Bibliotheek
Jkjhj I imkiiiTi Postbus 5700

ogIÊsJJ L- I ITIDUI y 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

nMdwteHng Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 109/U-92 bekend, dat op 26 maart 1992 bij hen is bin-

nengekomen de aanvraag d.d. 25 maart (inge-
schreven onder nr. BV 1381/92/13675) van
het gemeentebestuur van Valkenburg a.d.
Geul om vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het oprichten en in werking hebbenvan
een gemeentewerf gelegen Rijksweg 85 Berg
en Terbltjt De aanvraag binnengekomen d.d.
5 februari 1992, nr. BV 1381/92/5569 voor een
revisievergunning voor deze inrichting is inge-
trokken, waarmee de openbare zitting van 7
april a.s. is verschoven naar 28 april a.s. De
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggenter inzagevan 6 april 1992 tot 7 mei
1992 en wel: - in het Provinciehuis te Maas-
tricht (bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;
- in het gemeentehuis van Valkenburg a.d.
Geul tijdens de werkuren en bovendien vrij-
dagsvan 17.00 uur tot 20.00 uur, in de Open-
bare Bibliotheek Berkelplein Valkenburg, als-
mede tijdens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot het einde van de
termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steldtegen de beschikking op de aanvraag.
Tot uiterlijk 7 mei 1992 kunnen tegen het ver-
lenen van de aangevraagde vergunning gemo-
tiveerde bezwaren kenbaar worden gemaakt:- hetzij schriftelijk, bij Gedeputeerde Staten,
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, onder ver-
melding van het nummer van de aanvrage;- hetzij mondeling, in persoon of bij gemachtig-
de, tijdens de openbare zitting in het gemeen-
tehuis van Valkenburg a.d. Geul op 28 april
1992 om 14.00 uur. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Alleen dege-
nen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen bezwaren tegen de
ontwerp-beschikking indienen en zijn later tot
het instellen van beroep gerechtigd.

É ProvincieriVïmon. Bureau Bibliotheek
I ir*%K i if r* Postbus 5700
l_ lïTl DU I O, 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededing Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 103/14-92 burg 1909.Kennisgeving van een beschik-

king naar aanleiding van een aanvraag om
ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 24 maart
1992 -onder voorschriften- ontheffing verleend
aan: E.M.J. Bindels, Botterweck 5 te Wittem
en zulks voor de bouw van een mestopslag op
het adres Botterweck 5 te Wittem (Bv 52854).

Tervisielegging.
De beschikking ligt vanaf 6 april 1992 ter in-
zage: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij—
atens de werkuren; b. ten gemeentehuizevan
Wittem tijdens de werkuren en daarbuiten op
de in deze gemeente gebruikelijke plaatsen en
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen
beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking.

Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiënekan
tot 6 mei 1992 beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c.
degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of
22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende dieaantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28, eer-
ste lid, onder c, van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloopvan de be-
roepstermijn van kracht, tenzij voor deze da-
tum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 107van deWet op de Raad van State
een verzoek is gedaan tot schorsingvan het
besluit dan wel tot hettreffen van een voor-
lopige voorziening. Het beroepschrift en het
verzoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening moeten worden gericht
aan en tn tweevoud worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen
ven bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA 's Graven-
hage. Voor de indiening van dit beroepschrift
is f 150,-griffierecht verschuldigd, te storten
op girorekening no. 507590 t.n.v. de secretaris
van de Raad van State, onder vermelding van:
"betreft beroep tegen besluit Gedeputeerde
Staten van Limburg d.d
Genoemd bedrag zal worden terugbetaald als
de beroepszaak gunstig voor de indiener af-
loopt. Degene die niet in staat is, genoemd be-
drag te betalen kan bij de secretarie van zijn
woonplaats een verklaring van de burgemees-
ter daarvoor vragen en diebij het beroepschrift
voegen. In bepaalde gevallen wordt in zon
situatie een korting van f. 75,-- toegekend dan
wel wordt de indiener geheel vrijgesteld van
het betalen van Griffierecht.

■ ■ u r"^~*^Slfr?ffiilT i f T"TJ^n^@]_H^^^SS^__BSf T ï T T T fT
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Sjpftó rrOVIrICIC Bureau Bibliotheek
w*S. I SmKlim Postbus 5700IjTSöJ L ImDUiq 6202 MA Maastricht

* tel. 043-897386
mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 108/H-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse be-

schikkingen naar aanleiding van aanvragen
om ontheffing.
Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 24 maart
1992-onder voorschriften- ontheffing verleend

aan: 1. Lücker Carrosserie 8.V., Kaldenkerker-
weg 133 te Tegelen en zulks voor het maken
van een parkeergelegenheid op het adres
Kaldenkerkerweg 133te Tegelen (BU 54127);
2. E.M.J. Bindels, Botterweck 5 te Wittem en
zulks voor de bouw van een mestopslag op
het adresBotterweck 5 te Wittem (BU 52854);
3. H.M.G. Winthagen, Ransdalerstraat 92 te
Ransdaal en zulks voor het hebben van een
agrarisch bedrijf en de bouw van een mestkel-
der op het adres Ransdalerstraat 92 te Rans-
daal (BT 55897); 4. Maatschap Beckers,
Bruisterbosch 8 te St. Geertruid en zulks voor
het hebbenvan een fruitbedrijf en de bouw
van een fruitloods op het adres Bruisterbosch
8 te St. Geertruid (BU 52904).
Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 6 april 1992 ter
inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Tegelen (ad. 1), Wittem (ad. 2), Voeren-
daal (ad. 3) en Margraten (ad. 4) tijdens de
werkuren en daarbuiten op de in deze ge-
meenten gebruikelijke plaatsen en tijden, tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking.
Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 6 mei 1992 beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. debetrokken adviseurs; c.
degene die overeenkomstig artikel 20, 21 of
22 tweede lid, of 28,eerste lid, onder c, van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,
eerste lid, onder c, van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne bezwaren in te bren-
gen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift en
het verzoek tot schorsing of tot het treffen van
een voorlopige voorziening moeten worden
gericht aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de
Geschillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA
's-Gravenhage.

i«qï£l}| PrnvinpipJiJï&g riUVIIIUIC Bureau Bibliotheek
I ! rv* _-» i if /-_ Postbus 5700Ij0lf2»l L I ITIU Uly 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Verordening Stiltegebieden Limburg 1991.
M 110/14-92

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat de Verordening Stiltegebieden
Limburg 1991 op 1 april 1992 in werking
treedt. De verordening verbiedt het verstoren
van de van nature aanwezige akoestische
situatie in een stiltegebied. Het is bovendien
verboden zich in een stiltegebied met een
motorrijtuig te bevinden op terreinen, niet zijn-
de wegen. Een aantal gedragingenen akti-
viteiten zijn van het genoemdeverbod uitge-
zonderd. De belangrijkste uitzonderingen zijn:- de uitoefening van taken door politie, brand-
weer en (geneeskundige) hulpverlening; -re-
guliere aktiviteiten in het kader van visserij,
land-, tuin- en bosbouw; - normaal onderhoud
en beheer, ter verwezenlijking van een be-
stemmings- of landinrichtingsplan of ter effek-
tuering van een bouw-, aanleg of ontgron-
dingsvergunning; - gedragingenbinnen de
besloten huiselijke sfeer, of bij de uitoefening
van een aan huis gebonden ambacht of be-
roep, voorzover buiten de grenzen van het
perceel waarop het gebouw staat de van
nature aanwezige akoestische situatie in het
stiltegebied niet wordt verstoord. Voor overige
gedragingen of aktiviteiten in een stiltegebied,
die de van nature aanwezige akoestische
situatie kunnen verstoren, is een ontheffing
van Burgemeester en Wethouders van de
betreffende gemeente noodzakelijk. Strekt een
gedragingof aktiviteit zich uit over het grond-
gebiedvan meerdere gemeentendan is een
ontheffing van Gedeputeerde Staten vereist.
Aktiviteiten in stiltegebieden, die nu reeds
plaatsvinden en die op basis van de Verorde-
ning Stiltegebieden Limburg worden verboden,
blijven tot een halfjaar na inwerkingtreding
van de verordening geoorloofd. Voor het einde
van deze periode dienen deze aktiviteitente
worden gestaakt, danwei dientvoor hen een
verzoek tot ontheffing te worden ingediend. In
Limburg zijn stiltegebieden aangewezen in de
gemeenten Gulpen, Margraten, Vaals, Valken-
burg aan de Geul en Wittem. De begrenzing. van de stiltegebieden is neergelegd in het in-
tentieprogramma stiltegebieden, dat in de ge-
meentehuizen van de betreffende gemeenten
en het provinciehuis ter inzage ligt. Tevens zijn
op de toegangswegen tot de stiltegebieden de
grenzen door middel van borden gemarkeerd.
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Glamour was hun dekmantel... H I

met Warren Beatty, Annette Bening e.a. I
dagelijks: 14.00, 18.30 en 21.00 uur ■
Anderhalf uur ademnood en parelend angstzweet in I^H I
FREDDY'S DEAD P v49 I
met Robert Englund, Roseanne Barr, Alice Cooper e.a. IK " U Wjf _/3____
Laatste 20 min. extra spannend in 3D wet gratis 30 bril F^ mM ij/ -M
dagelijks. 14.15, 19.15 en 21.15 uur K? «»~flH____/ ____
zaterdag en zondag óók 16.15 uur Bl fl

Twee vergeten helden staan tegenoyer een misdadig ■»!§?' Igoksyndicaat in de sport. Niemand rekent meer op ze, "^flj Imaar ze staan op 't punt opnieuw te scoren MX ■
THE LAST BOYSCOUT l I
metBruce Willis, Damon Wayans e.a. K ÉÊ I
dagelijks: 14.30, 19.00 en 21.30 uur I
zaterdag en zondag óók 16.45 uur ■
Een film over liefde, herinneringen en de I
waarheid die eindelijk aan het licht komt BBafTiMliH I
THE PRINCE OF TIDES FJ#gpsPJ|| I
met Barbra Streisand, Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. I
dagelijks: 18.30 en 21.00 uur H__________fl-_-______Bfll
vrij-, maan-, dins- en donderdag óók 14.00 uur I

THE ADDAMS FAMILY J
zaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur jéP I
woensdag: 14.00 uur ■^9' W^^
THE BABYSITTERS DEAD . jL
vrijdag, zaterdag en zondag: 18.30en 21.00 uur i
maandag t/m donderdag: 18.30 uur

Niemandkan er tegen - toch wil iedereen hem zien: fl^ _H
{tflsfcfl THE SILENCE OF THE LAMBS
_¥__■_ met Jody Foster, Anthony Hopkins en Scott Glenn■ maandag t/m donderdag: 21.00 uur Ksif 3 RTt-_T_f

vrij-, maan-, dins- en donderdagóók 1400 uur l^^i-UL^^yjj
De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG [Fjlltli
FIEVEL IN HET WILDE WESTEN
Nederlands gesproken en gezongen HS 5^S5Ozaterdag en zondag: 14.00en 16.00 uur £i|j^|
woensdag: 14.00 uur ___________________HB^^V

1596 cc AM/FM radiocassette Lendesteun bestuurdersstoel Van binnenuit te openen benzineklep Achterruitverwarming met tijdschakeW

Dubbele bovenliggende nokkenassen 4 HiFi 20 watt speakers """'""'*S*^^ Achterlicht-unit met reflectoren ■
16-kleppentechn,ek Centrale deurvergrendeling Jm*'P :".. ,_ate_a______. ■ g^^MMgSfe» Drinkbekerhouders ■
Multi-point injectie met lambda-sensor Stuurbekrachtiging jfs J|| lm JÊk ,IP^\<-\ vïÉ> Muntenbakje ■

114pk/84 kW & _____■ WI- \\^ Y\%\ ;: I
5 versnellingen _^JP Kr \\\ __________ft^___r^ ______ I4§_ï Hl// Vil ___________ 41ÜH// 1: v _____■ _BPPT _____■ ____
Elektrische ramen voor en achter . H _^^Bh_B Ü^________l 1
Leeslampjes voor ï^S mW^mmmm\ W
Toerenteller "dffl I

;^___^^_j" _f_______i __■ 'ii§;_r i

JÜ HIH ________________i':*:' Hs, / Im IS9HS _■____■ _r®^ sft_____MM___f_r H -"*^^w»^ intervalschake^B
____________>___Tfl_!l-.a___SSVH __E__________"m[-____ R___É________f. ' J____ ___P^ Il_________*__M__M__S__<9 ___ï_Paa _k_öö-e-____________ ___R^____ WW I________ w " I I

D' 'taalklokie^^^i ________ F J^ _B Van binnenuit verstelbare buitenspieg* 1

Bumpers Vfj Slaapstoelen Luxe wielcovers I

Inkleur auto f -!^^ Banden 185/60 HRI4 De Hyundai Lantral.6i GLS 16V

Hf <:*<m
R,,ii-fln«niPopk in kleur auto ---RÉ» Kofferbakverlichting ER ]S al een hyundai lantra va f 2t-^j!Buitenspiegels in Kieur auto m. M prijzen mcl. Btw af importeur, de laNAï.

SU* IS'N PRODUKTVAN HYUNDAI MOTOR CQMgV

Portiergrepen in kleur auto Make-up spiegel |^ Elektrisch te openen bagageklep
-^

Deelbare achterbank Regelbare dashboardverlichting | Waarschuwingslichten in voorportieren |In hoogte verstelbare veiligheldsgordels HET NIEUWE WERELDMV

VOOR F3lm9sQr MAG IE NATUURLIIK NIET TE VEEL VERWACHTEN.

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 1 28, TEL. 045 - 25 1 644.

HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010.
STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.
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Ad Wijnands in
Vlaanderen en
Parijs-Roubaix
DE PANNE - Twee Limburgers
starten zondag in de Ronde van
Vlaanderen". Frans Maassen en
Ad Wijnands.' Laatstgenoemde
werd in de Driedaagse van De
Panne door Cees Priem alsriog
in deTVM-ploeg voor de wereld-
bekerkoers opgenomen, omdat
hij de laatste tijd weer sterkrijdt,
hetgeen onder andere tot uiting
kwam door zijn ritzege in de Ca-
talaanse Week.

„Uitgezonderd de Waalse Pijl
heeft Cees Priem mij voor alle
klassiekers in deze maand gese-
lecteerd", aldus Wijnands. „Ik
start zelfs voor het eerst in mijn
carrière in Parij s-Roubaix, die
op 12 april wordt gehouden. In
deWaalse Pijl ben ik niet van de
partij, omdat die wedstrijd drie
dagen na Parij s-Roubaix verre-
den wordt en ik daardoor te wei-
nig tijd zou krijgen om te herstel-
len met het oog op Luik-Baste-
naken-Luik."

Acht maanden
cel voor

Renze de Vries
LEEUWARDEN - Het gerechtshof
in Leeuwarden heeft ex-voorzitter
Renze de Vries van FC Groningen
veroordeeld tot een onvoorwaarde-
lijke gevangenisstraf van acht
maanden. De voormalige penning-
meester Siebe van der Pruik kreeg
zes maanden en Wubbo de Boer,
ex-vicevoorzitter, werden vier
maanden opgelegd.

Frans Maassen, die in De Panne op-
gehaald werd door zijn vriend en
oud-renner Willy Geraeds, be-
schouwt zich zelf als een serieuze
kanshebber voor de Ronde van
Vlaanderen. „Ik ben in topconditie.
Eigenlijk vüeg ik als het ware al en-
kele weken, maar kon geen prijs
behalen. Omdat het me te lang
duurde, werd ik wellicht iets te gre-
tig. Daarom was nü het moment om
toe te slaan. De kop is er gelukkig
af. Ik kan nu meer ontspannen gaan
koersen. Dat scheelt."

(? ede groep. „We hebben zeker,ntig kilometer fel moeten jagen.. ukkig was het nog ver en kon
"n ploeg de zaak weer rechtzet-

Pecialist
is Maassen begint langzaam aan

" sPecialist van de kleinere etap-
" oersen te worden. Hij won im-
*rs reeds de Ronde van België
onrt Ster van Besseges en"«evan Nederland. De eindzege
»m Driedaagse van De Panne le-e hem bovendien 120 FlCP-ten voor de wereldranglijst op.

Pak de derhalve een heel goeie
Ie r gedaan, hoewel ik toch liever
|0g raDantse Pijl gewonnen had."
n wel hij reeds als eerste, tweede
kn r>de eindigde in de Driedaagse
LjerH Panne, is hij niet gechar-
ïk h Van de Belgischerittenkoers.
Farm heel bliJ dat het eropzit De|tr j;d

e .js een heel nerveuze wed-
[* J ■Je moet constant oppassen

Ijshockeyers ontdooien
Nederland in eerste WK-duel glad langs China: 12-2

Spieren
Vandaag fietst Frans Maassen gedu-
rende twee uurtjes de spieren los.
„Daarna ga ik de video-beeldenvan
de Ronde van Vlaanderen van vorig
jaar bekijken. Het kan geen kwaad
om al die bergjes nog eens te zien.
Bovendien pep ik me op die manier
een beetje op. En wat mij betreft
mag het ook nog regenen zondag.
Als de Ronde van Vlaanderen
plaatsvindt moet het beestenweer
zijn. Niet dat ik dat zo graag heb,
maar voor een keer mag datwel." kroop Nederland enigszins in de

verdediging om vanuit deze situatie
via counters te kunnen scoren. Een
tactiek die noodzakelijk zal zijn te-
gen de snelle Denen. Van Wieren:
„Over het resultaat en de uitgevoer-
de opdrachten ben ik tevreden. Er
zaten nog wel enkele onvolkomen-
heden in het spel, maar daarkomen
we wel uit."

Vandaag 20.00 uur:
MW-PSV
PSV 29 21 7 149 65-23
Ajax 29 20 5 445 65-19
Feyenoord 28 17 7 4 4145-17
Groningen 28 13 8 7 34 40-29
Vitesse 29 13 8 83442 - 29
Roda JC 29 12 9 83337- 32
RKC 28 10 11 731 48-39
FC Twente 28 11 7 10 29 47-44
FC Utrecht 29 8 13 829 33-32
Sparta 29 9 10 10 28 41-50
Willem II 28 10 7 11 27 38-34
MW 28 9 9 10 27 29-37
Volendam 30 9 7 14 25 31-43
SW Dordrecht 29 8 516 2135-56
Den Haag 30 5 9 16 19 27-55
Graafschap 29 5 8 16 18 25-49
FortunaSittard 28 31015 16 26-45
VW 28 2 620 10 26-67

eerste divisie
Vandaag 19.30 uur:
Zwolle-NEC

mvv-psv
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Blankenstein

MW (selectie): Agu, De Haan, Benne-
ker, Bucan. Delahaye, Dikstaal, Hof-
man, Lanckohr, Linders, Libregts,
Meijer, Thai, Reijners, Verhoeven, Vis-
ser, Franssen. Geblesseerd: Joordens,
Heffels.
PSV (selectie): Van Breukelen, De Ron,
Heintze, De Jong, Popescu, Van Tigge-
len, Van Aerle, Linskens, Vanenburg,
Kalusha, Kieft, Romario, Ellerman, Van
Mol, Prommayon, Scheepers, Schreu-
der. Geschorst: Valckx, Koeman.

buitenland
DUITSLAND
Vandaag 20.00 uur:
FC Nürnberg-Borussia Dortmund
Dynamo Dresden-Karlsruher SC
VfL Bochum-MSV Duisburg

BELGIË
Vandaag 20.00 uur:
Charleroi-Kortrtjk

Nederlands beste renner op de we-
reldranglijst („Ik weet niet op welke
plaats ik nu precies sta") beseft be-
ter dan wie ook, dat een overwin-
ning in de Ronde van Vlaanderen
zijn marktwaarde enorm zal verho-
gen. Nu al staat hij bij een aantal
ploegen in de belangstelling.

Nijssen-Suk in
kwartfinales

ftistn ~ In het Portugese ten-toii*;ernooi Estoril Open heeft Torn
ronri met Cvril Suk de tweede
toadat het herendubbel bereikt.
hen tj Partij tegen de Amerika-
Pan ri

0t MelviUe en Charles Beck-
kn de

e keer was uitgesteld, moes-
Pojj sPelers, eenmaal op de baan,
W üoh.og zes keer voor de regen
'ien 2 ". Het kwam het peü niet
6cht|r de- Na met 3"2 te hebben

rys^s^aan' wonnen Nijssen en
len ,„" H 6-3. Vandaag ontmoe-
W-mn,de kwartfinales het Neder-
t>aviH Irglsche1rglsche duo Hendrik Jan, vias - Libor Pimek.

Sponsor
„Ik wacht eerst wat Jan Raas gaat
doen. Ik heb er groot vertrouwen in
dat hij een nieuwe sponsorvindt. Ik
meen wel, dat voor my de tijd is
aangebroken om te oogsten. Eind
mei bekijk ik alle aanbiedingen en
neem ik een beslissing, want voor
deTour deFrance wil ik weten voor
welke ploeg ik volgend jaarrijd."

Ludo de Keulenaer
'gebruikte' om zich
rustiger te voelen

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

KLAGENFURT - Met een mon-
sterscore van 12-2 (4-1, 5-1, 3-0) op
China opendeNederland in Klagen-
furt het wereldkampioenschap ijs-
hockey in groep B. Het betekende
de tweede zege voor Nederland in
de laatste drie WK's, maar tegelijk
ook een reeds ingecalculeerde
winstpost. Coach Larry van Wieren
sprak over een opstekertje. „Meer
niet. Ik kan pas van een perfecte
opening spreken als we zaterdag-

avond twee punten van Denemar-
ken pakken. Die spelen eerst tegen
Japan. De wedstrijd gaan we bekij-
ken in Villach."
Nederland had de wedstrijd tegen
China duidelijk afgestemd op Ton-
ny Collard. De aanvaller van lands-
kampioen Utrecht, die vier jaar
voor Klagenfurt uitkwam, drukte
met zijn produktie een stempel op
het duel. In de eerste periode nam
hij drie van de vier treffers voor zijn
rekening. Na afloop zei hij: „Ik was
erg geëmotioneerd voor dit duel.
Het had voor my de betekenis van
een thuiswedstrijd."

Nederland domineerde van begin
tot einde tegen de Chinezen, die tij-
dens de eerste twintig minuten wel-
geteld een keer konden scoren.
Voor de Oranje-produktie tekende
naast Tonny Collard (3) Ron Berte-
ling (1).

Debuut
In de achtste minuut maakte Ea-
ters-aanvaller Marcel Houben zyn
debuut in het WK. Samen met Stoer
en teamgenoot Risto Mollen produ-
ceerde hy enkele fraaie kansen.
In de tweede en derde periode

Aanvallend zat het Nederlands
team prima in elkaar, al is de forse
winst zeker geen graadmeter voor
het verdere verloop van de titel-
strijd. Verdediger Rob van Steen en
zijn Eaters-gabber Leo van de Thil-
lart speelden een verdienstelijke
partij, evanals Risto Mollen. Van
Steen: „Het was even wennen aan
het iets hogere tempo, maarvoor de
rest viel het wel mee. Tegen de De-
nen zal het straks een stuk moeilij-
ker worden."

door

BENNIE
GEULEN

„De Ronde van Vlaanderen is mijn
grote doel dit jaar, met de Tour de
France. Ik denk nu al vaak aan de
etappe naar Valkenburg. Die zou ik
dolgraag willen winnen. De Tour in
Limburg is iets speciaals. Die kans
doet zich nooit meer voor. Ik heb
ook aan het wereldkampioenschap
gedacht, maar ik ben er inmiddels
achter gekomen, dat het parcours in
Spanje niets voor mij is."

Maassen is klaar voor de wereldbe-
kerwedstrijd van aanstaande zon-
dag. Het succes in de Driedaagse
van De Panne maakt hem een top-
favoriet voor de eerste aprilklassie-
ker.

Wereldbeker

fnag geen enkel risico nemen,
"?' ik mag nu niet ziek worden,"
kJ aarde hij even later de snelle

Frans Maassen zag
*"■ alsof hij niet in kou en regen
* kilometer over de Vlaamse we-.had gefietst. „Met zon ploeg
nik de Driedaagse niet verliezen.neb geen trap te veel hoeven te*n en altijd in de wielen gereden.

'rniidabel zoals de jongens voorB gewerkt hebben."
e«emin was er in de slotetappe
*n deining ontstaan toen het pe-
|°n vlak voor de Kemmelberg

'or een valpartij in twee delen uit*aar viel. Maassen reed in de

voor valpartijen. Maar ik ben ge-
woon verplicht om hier telkens te
rijden, want hetis de laatste voorbe-
reiding op de Ronde van Vlaande-
ren."

PANNE - Eindelijk heeft Frans Maassen zijn eerste sei-
)enoyerwinning op zak. Sinds de start van het wielerjaar joeg
f 27-jarige renner uit Ittervoort tevergeefs op succes. Tot gis-
pen in De Panne, waar hij de Driedaagse van de Belgische
Nplaats op zijn naam schreef. Het deerde de Buckler-kop-
Rn helemaal niet, dat de Italiaan Silvio Martinello de massa-
Fint in de slotetappe had gewonnen. Voor Frans Maassen
'as alleen de eindzege belangrijk. „Een hele opluchting,"
lunderde hij, voordat hij in de luxebus van de ploeg zijn door-
pekte koersplunje voor een droog thermopak verwisselde.

# Frans Maassen
met zijn eerste
bloemtuil in dit
seizoen.

Foto: EPA

Na eindzege in De Panne als topfavoriet naar Ronde van Vlaanderen

Frans Maassen opgelucht

Het hof tilde zwaar aan de ten laste
gelegde feiten die er op neerkomen
dat de club tussen 1984 en 1989 een
omvangrijk zwart-geldcircuit in
stand hield. Daarbij werdvoor ruim
2,2 miljoen gulden aan loonbelas-
ting en sociale premies werd ontdo-
ken. De eis tegen De Vries was vijf-
tien maanden; tegen De Boer en
Van der Pruik ieder 12 maanden.

üNeft ? L ~ Ludo de KeulenaerTW\,__°w g__geven vaker dan één
februitt 2?-en'middelen te hebben
tot viif l- deed dat ongeveervier
«-er als beroepsren-
-ontslaSdslaSds 1982" De door Jan Raas
*»enh_,gen wielrenner deed zijn op-*of*T*nde bekentenis in het ra-
*tßo nPr°ogramma G°al van de2"_,arige Belë onthuldewelk 'medicyn' hy nam.

Il y

'nvimr_? portman zal wel kunnent>e {r, wat ik heb genomen," zei
_,WoeEv»r,eßaer- De knecht uit de

* loODvlï^a. werd zaterdag na af-

' tfole k *
de E3-pnJs tijdens de con-

ó-e r£ pt op een poging tot frau-
«et hl ,c°ntrolerende arts ontdekte■ r&Ur il °,g' omdat het door de cou-
Virilngeleverde flesje met urine teva aanvoelde.

sen, maar had wel minder last van
de stress. De angst te vallen en te
falen was aanmerkelijk minder."
De Keulenaer vond dat hij verant-
woord met zijn gezondheid is omge-
sprongen. „Overal waar geld te
verdienen is, worden risico's geno-
men. In de zakenwereld ook. Mijn
bedoeling was als een gezond mens
mijn carrière te beëindigen. Dat is
gelukt. Het is alleen spijtig, dat het
op deze manier moet gebeuren."

Ludo de Keulenaer zei begrip te
kunnen opbrengen dat Buckler
hem heeft ontslagen. Derenners uit
de ploeg van Raas hebben allen in
hun contract staan dat ze kunnen
opkrassen als ze betrapt worden op
het gebruik van dope. „Ik besefte
zaterdag meteen dat mijn loopbaan
voorbij was. Pech gehad."

De dopingcontrole tijdens het WK
zal streng worden gehanteerd. De
urinemonsters worden in het bijzijn
van teamartsen afgenomen. Van elk
land wordt door lot een speler uit-
gekozen. De urinestalen worden in
het laboratorium van professor Do-
nicke in Keulen onderzocht. Twee
dagen na de controle wordt de uit-
slag bekendgemaakt.

Dopingcontrole

" Tony Collard scoort de openingstreffer in het B-wereldkampioenschap ijshockey. De Chinesi
doelmanWang Yong Jun heeft het nakijken. Foto: EP_

Als een speler positief wordt bevon-
den en hij heeft na de controle een
wedstrijd gespeeld, zal deeventueel
winnende uitslag in een nederlaag
worden omgezet. De coaches van
alle deelnemende landen hebben
hiervoor een verklaring moeten te-
kenen. Een op doping betrapte spe-
ler wordt voor derest van het toer-
nooi uitgesloten.

MVV nog niet klaar met PSV
verkrt!. naer beweerde niet naar
gret_« middelen te hebben ge-
°rn ,iv.°m beter te Presteren, maar

' <*e Jr101?rustiger te voelen. „Ik hoef-
Jaar hts een paar wedstrijden per
terri

myn gezicht te laten zien. Za-«ag was zon dag, vond ik. Ik
's er echt niet harder door fiet-

De brodeloze wielrenner dientvoor-
lopigrond te komen met een uitke-
ring van vijftienhonderd gulden per
maand van de Belgische staat. Hoe
zijn toekomst uitziet, is nog niet
duidelijk. „Ik kan mogelijk in de
slagerij van mijn vader gaan wer-
ken,", zei de openhartige zondaar.

Van onze sportredactie

MAASTRICHT - Voor MW is de
wedstryd vanavond tegen PSV om
20.00 uur in De Geusselt geen duel
om des keizers baard. De Maas-
trichtse trainer Sef Vergoossen is
van plan met zijn spelers tot het ui-
terste te gaan voor de overwinning,
ook al is PSV in vorm en ongenaak-
baar lijstaanvoerder in de eredivi-
sie. Bij Vergoossen leeft het vorige

duel in Eindhoven (1-1) nog, waar
MW de winst pas laat uit handen
gaf.

„Je kunt natuurlijk proberen een
show weg te geven en koste wat
kost aanvallend gaan voetballen,
maar dan sta je tegen PSV binnen
de kortste keren met 1 of 2-0 achter.
We willen echt partij geven, dus
moeten we onze defensieve taken
niet verwaarlozen door te gretig
naar voor te willen spelen."

Vergoossen wilde gisteravond zijn
opstelling nog niet prijsgeven, maar
hij gaf wel toe dat Roberto Lanc-
kohr in ieder geval deel uit zal ma-
ken van zijn basisopstelling. „Ro-
berto heeft zelf zijn plaats terugver-
overd, dat is heel sterk."

In de MW-verdediging zal Regi-
nald Thai op WillemKieft spelen en
zorgt Armand Benneker voor de
'opvang' van Romario. Ivo Joor-
dens en reservekeeper Peter Heffels

zullen het duel wegens blessures
moeten missen.

Agu
MW-doelman Agu, wiens contract
afloopt, weet zich vanavond in De
Geusselt bespied door vertegen-
woordigers van zeker twee clubs,
Club Luik en Everton. Naast deze
twee clubs heeft ook AA Gent be-
langstelling getoond in de Nige-
riaanse nationale doelman.
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Dan gaan wetoch
samen naardeRAI
ttë ».„:;„„

Dagelijks 10-17uur,
di. 31 maart t/m vr. 3 april óók 19-22uur

Toegangsprijs f 15,-, 's avonds f 10-
Gratis pendelbus volgborden QRAI.

Trein + Toegangbiljettenbij NS-Stations.
Info: RAI Nieuwslijn 020-5043990.
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UN DAHSEH EEH RAMP ?
3 —KOM ,B

' aPISh- DAH NAAR DEOEHKAMP!
LAATSTE WEEK INSCHRIJVINGEN

Inl.: dagelijks

DANSSCHOOL DEGENKAMP
Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711. ________________________________________________—__^
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BURO PINKPOP fp^F
PRESENTEERT <^M

Hanenhof Geleen, donderdag 9 april

E
Hanenhof Geleen, zondag 12 april

Theater a/h Vrijthof Maastricht, maandag 13 april

Hanenhof Geleen, paasmaandag 20 april

Hanenhof Geleen, vrijdag 1 mei
in het kader van Geleen meimaand-cultuurmaand

Theater a/h Vrijthof Maastricht, zondag 3 mei

v/h De Berchmans Maastricht, zondag 10 mei

Theater a/h Vrijthof, maandag 29 juni

MECC Maastricht, zaterdag 4 juli

Theater a/h Vnjthof Maastricht, 28-29-30 april
' MECC Maastricht, zaterdag 25-26-27 oktober

Verwacht: RICHARD THOMPSON, WALTER
TROUT BAND, GOLDEN EARRING en natuurlijk

" PINKPOP '92, BLUESROCKFESTIVAL TEGELEN
en PINKPOP BINNEN. Bel voor busreizen (o.a.
MICHAEL JACKSON) naar BURO PINKPOP TEL.
046-752500, ook voor andere ml.

h_______________________H__________________________________________i_____________/

w presents
Welcome to vour Fantasy J

HH iÏJ *m «TW mi ajL

T* JR Rk**(*R B
I ____! jPr « _____! HF**

<________■ IL Mm\ m zA

Ij

iRKÉwvi
ZO. 25, MA. 26, Dl. 27 OKTOBER '92
MECC (AUDITORIUM I) MAASTRICHT
Aanvang 20 00 uur. Entreeprijs ’52,- excl. bespreekkosten, alle rangen, vrijepfciatskeuze! Slechts max. 10kaarten p.p. Verkoop in dagvolgorde Reserveren
niet mogelijk. Voorverkoopstart zaterdag 4 april a.s. aande kassa's west-entree
MECC MaastncM vanaf 9.00 uur tot 13.00uur Verder btj de VW-kantoren en
Buro Pinkpop inGeleen. Grote groepen kunnen zich vandaag al melden via tel.
046-752500.1 PRODUKTIE BURO PINKPOP

DISCO-THEATER !
MAJESTIC

Sl5^/J
NU OOK: SSr'f ZONDAG

* gezellig druk
d.j. Henri

16.00 - 2.00 uur
vrijdag 24 april: Mad Man's House party

__■_____■ !__E_*__L _____■

Tel. 045-312510 \) Si SUNPLEIN

A.s. zondag 5 april

FIETSEFREEM
vrijdag 17 april

Houseparty
met als topper 2 UNLIMITED

met de nr. 1 hit in de Top-40 Twilight Zone.

vrijdag 24 april

Mannheim
iedere vrijdag - zaterdag - zondag geopend oie.s

*~A^L ft_ O Zaterdag 4 april

tIVCMcb- LASTRADA
Bongerd 5, Spaubeek. Eldorado-infolijn: 04493-4848 voor orkestinformatie.

f Heerlen Paul van Vliet: Theatershow '92 Heerlen Hair, rockmusical _
■iiili^_____________________l Jl Heerlen Alles in de (amilie, klucht van Thei Dols - Sittard Vijf hoog hetraam uit, door John

Pv ■FT^^^ilß 20.30 u. (Kleine Zaal) Lanting'sTheater van de Lach

ÉStÜ^ i#M» id Kerkrade Heerlens Salon Orkest Da Capo met
bi Marco Bakker & Katrien Gallez

(wj — ■ Heerlen Hair, rockmusical

***** M^helsJ^foJh
u
eater:DeVuurv°9el'

HÉSHi _«^» Heerlen Paul van Vliet: Theatershow '929___ *mr% '*^ ■ —— mmmmmmmmmmm^mmmmmmmmammmmmmmmmmm^^^^^^^^aa^
Heerlen Paul Clark: The Memoy Man - 20.30 u. Kerkrade Limburgs Symphonie Orkest; solist: Bons

,- (Kleine Zaal) Berman, piano

JL^.. / 1 I Kerkrade Youpvan 't Hek uitverkocht ___________________KïïïïlT7TrTryT_rT!V_________________lI il I Sittard JosephineuHverKocht
sjttard Limburg Syphome Orkest. Prog.

H Bv II _§ _■___■__■ ___T7S^nTTrV_VTT^TTH Brahms, Strauss, WagnerI f "*"*!?*' § —MJÉÊ _____/%__ _*_r f 1 Heerlen Lilya Zilberstein, Pianorecital. Progr.:
_____V^l___B ' ____ Schubert, Schumann, Moessorgsky „ , , _, _ . „„ „.■■ |k *■’ V . : : -—- Heerlen Miei Cools: Over de grenzen- 20.30 u.

V H Kerkrade Hafa-concert: St. Pancratius en (Kleine Zaal)

11 1 Ste. Marie-11.00 u. Kerkrade HoofdstraatOperette: Die Csérdésfürstin_II 1 M Keritrade QuartettoBeethovend! Roma, kamercon- Die Redermaus
,

operette door Orpheus

■ I Kerkrade BZN: Congratulations - 20.30 u. (Roda- ___T7«_TTïT
m\ ■ Heerlen Teele: DAT mag in de krant! (v.a. 6 jr.) -

Sittard Josephine, musical over het leven van 14.30u. (Kleine Zaal)
W __„,. JosephineBaker-14.30 én 20.00 u. _ ... „. „ , '

zaterdag ___^________^_______________.------^_----------^_ Kerkrade Jazzdance-center Spint 14.00 en"!7van Vliet op vrijdag 3 en H____________Bffl2GE^EZlTMHßH I^^ -
A aoril in Heerlen Heerlen Djazzex Modern Jazz Dance Company: Sittard Limburgs Jeugdtoneel:Assepoester -4 v \ Jazzetch 11, nieuw progr. 14.30 u.

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

I \V Wij zien ü graag in de schouwburg!
\-_Tr ——S^ll "iinBraAs. 11 'de^schm,S 5Y7?|

—__——^ HBerieii f«W __ A. tel kassa 045-510616 l___L/vl| V-j tel, kassa: 045-716607 mM^ \ tel, kassa: 045-454141 | | _ r |1

BUSREIZEN

MICHAEL
JACKSON
Keulen d.d. 11-7-92

TICKET EXPRESS
045-326514

457273

Dancing
Gorissen

BRUNSSUM
Zaterdag dansen met

Duo Legata
Vrijdag 10 april

Tiroler avond
entree gratis 01 mi

" "

LAAT
CARAPATIËNTEN

NIET STIKKEN
AstmaJSFotids
Giro 55055

bank70.70.70.120

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 4 APRIL RYDER

-mpmmÊaÊlÊÊÊÊÊßmmWÊÊßjmmÊmmmWÊmjmmmMÊßMmwmii
ES. .mmmr ■«■■■■■■ai MHHH
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M^^^^^^^^^^^MiMM^M(tt^^^....: W m ><^^H*W W^fmm%\\mW MHM____________MpHOTOTMHiwr^

» __|^^^j _-_, | -«BUi___lM_____t_£__C:%

K,. X JÊKamW' - "
x_. _____ÉMMMÊfö»i ««'jw

iBIIIIIIDJ
Aanstaande zondag : geopend v.a. 13.00 uur

<!____» PE-Ni P_/\.C_=y i.v.m. de jaarlijkse paasveemarkt

Let op!: paasmaandag : uit de HENNYHUISMAN SURPRISESHOW :

I Je spectaculaire Madrahasj Hypnoseshow |
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297

■§■'^tv___B__S -/%' «^__Hh

KINDEREN
NAAR SCHOOL!

Onderwijs werkt. Stichting
Terre des Hommes biedt
kinderen de kans een
zelfstandig bestaan op te
bouwen. Door kinderen aan f\
scholing en vakopleidingen te te|Te deg hommes
helpen. hulp aankinderen in nood
In goedeonderwijsprojekten. 070-3637940

Doe ook mee! Giro 646900

ZEG ER EENS WAT VAN
Alcohol en verkeer datkun je niet maken.
Dat vindt bijna iedereen.Tochzijner nog va)1

diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmelken ofze met een slokop gaan rijden-
En wiedurft er ietsvan tezeggen?
Niemand toch... daarbemoeije jetoch niet
mee Maardoor dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

SMè^mLmÊLmmÊLWaWaf//A/ I■MP'Ve'l'gVereer Nederlar*
\l>Maa\mmmmaaWMi//

-

I l_f§l
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in het kinderdorp „

JOAO PESSOA
BRAZILIË

Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpenzal in J.
Pessoa debestaandekleuter- en lagereschooluitbreid \
ln de toekomst isde schoolookbestemd voor dc
ren uit de sloppenwijken in de buurt van het kir 10

dorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie
dezekinderen te brengen isveel geldnodig. Hetco^^
HeerlenvanSOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwt111

DOOR ’20.00 OVER TE MAKEN, KOOPT Ü
SYMBOLISCHEEN STEEN VOORDE SCW°l

U kunt ditbedrag overmaken naarRabobank HeC
nr. 11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoola^ J
(girorekeningßabobank:lo.3o.Bs6).lnlichtingen:^j
I. Philips-Leufkens, ComitéHeerlenSOS-Kinderdolf
Tel.: 045-412736.

"*mmmm~* ma in., MIP* « . M- .■■■■■■I'\
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tEIJSDEN - Morgen beleeft Eijsden een wielerinvasie. Met
E start en finish in genoemde grensplaats wordt de Hel van het
{Mergelland verreden, de derde in de reeks van twaalf klassie-
kkers uit de topcompetitie voor amateurs. Bij dit ene evene-
ment laten de Zuidlimbürgse organisatoren het niet. Tweeën-
eenhalfuur voordat de hoofdkoers begint, wordt op practisch
rhetzelfde parcours een amateurwedstrijd in het kader van de
ppromotie-competitie gehouden. Advocaat van Krabbe zet zich schrap

Vervoer urine
niet waterdicht

Van onze correspondent
WILLY WINGEN

BRUSSEL - Vijfvoudig wereld-
kampioen motocross Eric Ge-
boers is aan de dood ontsnapt.
De dertigjarigeBelg belandde op
de autosnelweg van Brussel naar
Hasselt door onbekende oorzaak
in de vangrail. De auto vatte
vlam. Geboers kon op het laatste
moment door een achter hem rij-
dende medewerker uit de vuur-
zee worden gered. Hij liep ernsti-
ge verwondingen aan de rugge-
wervels op.

Geboers aan
dood ontsnapt

Pr. r̂n aast strijden op wéér andere
ydstippen ruim honderd junioren

dames (uit Nederland,
'plgië, Zweden, Amerika en Cana-

bf^a) om de overwinning in hün cate-
°r'e- Hoe dan ook, de „Hel" is voor

jttenige toonaangevende amateur**n test met het oog op een even-
Rele loopbaan als beroepsrenner.

Drente (waar men verschillende
kasseistroken heeft, red.) en Ronde
van Limburg is de koers in het Mer-
gelland iets speciaals, althans naar
Nederlandse begrippen. Persoon-
lijk vind ik het jammer, dat een
wedstrijd als de Drielandenomloop
niet in de topcompetitie is opgeno-
men."

DOOR FRANS DREISSEN

overigens is de winnaar van "vorig
<?ar' Rob Compas, nog amateur.'J-'aarentegen staan Rob Mulderstweede), Tristan Hoffman (derde)
Ln «lans Koerts (zesde) al op de
'rS^hJst bij respectievelijk Buckler,
"IvMenPDM.

let Kuys, coach van de amateur-J'te in deKoninklijke Nederlandse
_k eiren Unie, zegt: „Alleen een ster-
Pi6 renner kan in het Mergelland
F 'nnen. Een garantie voor een suc-

esvol bestaan als prof is het deson-anks niet, want om te slagen in de
°ogste categorie komt nog zoveeleer kijken."

te zijn van een beëdigde verklaring
waarin de atletes benadrukken dat
ze niet gesjoemeld hebben met de
urine, zal vooral ingaan op de wijze
waarop de urinestaaltjes van Stel-
lenbosch naar Keulen zijn vervoerd.
„Waarom zijn de atletes binnen een
dag terug en is het pakketje meer-
dere dagen onderweg geweest?"

" Zij maakten onder andere via de Hel van het Mergelland de overstap naar de profs. Links
Jans Koers, rechts Rob Mulders, momenteel onder contract bij respectievelijk PDM en Buckler.

Foto: RAYMOND KERCKHOFFS

Getuige
Rauball zal onder meer een piloot
van de Lufthansa als getuige oproe-
pen. „Kleine dingen, expresbrieven
en pakketjes zoals de box met uri-
nestaaltjes worden in een comparti-
ment in de cockpit vervoerd. Daar
kan in principe iedereen bij. De
monsters waren bovendien niet af-
doende tegen malversatie bevei-
ligd," aldus de advocaat.

Belangrijk
fiet doet verder aan de belangrijk-

"*1(i van de wedstrijd niets af. De
perste koershelft, op Belgisch
|rondgebied, alsmede de laatste ne-gentig kilometer op de hellingen
J;n zuiden van de rijksweg Maas-icht-Vaals vergen het een en andervan de renners.

De reden waarom Rob Compas ont-
breekt heeft te maken met zijn aan-
wezigheid 's anderendaags in Se-
raing-Aken-Seraing, waar de natio-
nale selectie voorts vertegenwoor-
digd is met onder meer Eric
Dekker, Richard Groenenendaal en
Leon van Bom. „Daar rijdt prac-
tisch de ploeg waarmee ik later in
de maand naar de twaalfdaagse Nie-
dersachsen Rundfahrt trek", zegt
Piet Kuys.

Teams
Negentien teams doen hieraan mee,
namelijk vier merkenequipes, veer-
tien clubploegen en een militaire
formatie. De nationale selectie is
meestal ook van de partij, maar
dingt niet mee naar de punten voor
het individueel- en ploegenklasse-
ment. De twee laagstgeklasseerden
uit de ploegenrangschikking degra-
deren naar de promotiecompetitie,
waarin voornamelijk de clubs actief
zijn. Morgen wordt het rennersveld
in de A-koei's nog aangevuld met
selecties uit Duitsland, Denemar-
ken en België, in totaal drieëntwin-
tig ploegen.

let Kuys: „Net als de Ronde van

Meerssen mist bezieling
Glansrol en gebroken neus voor SVN-doelman Leon Pruisscher

HEERLEN - „Vrijspraak!" In elk
land zouden de atletes Katrin Krab-
be, Grit Breuer en Silke Möller vol-
gens manager Jos Hermens vrijuit
gaan. „leder objectief mens zou
meteen 'vrijspraak' roepen. Alleen
in Duitslandkun je daar nooit zeker
van zijn." De atletenmakelaar
maakt zich op voor een belangrijk
en ongetwijfeld zeer druk weekein-
de. Morgen is hij present tijdens de
hoorzitting van de drie van manipu-
latie beschuldigde atletes in het
hotel Contel in Darmstadt. Zondag
regisseert Hermens het deelnemers-
veld tijdens de marathon van Rot-
terdam. „Het wordt heksen en ja-
gen, maar dat is niet ongewoon in
mijn vak."

strandde echter elke actie in de
buurt van het strafschopgebied. Pas
halverwege de eerste helft kreeg
Meerssen wat meer vat op SVN.

Hoe het mogelijk is dat de (overi-
gens identieke) urine van de atletes
exact dezelfde is als die van Krabbe
van een jaar eerder uit een trai-
ningskamp in Zinnowitz, zal Rau-
ball worst wezen. „Er is gemanipu-
leerd. Dat staat vast. Maar niet per
definitie door de atleten". Wie de
zaak heeft geflest doet niet terzake.
„Zolang de theoretische mogelijk-
heid bestaat dat er door derden
geknoeid kan zijn, is niemand
schuldig."

Morgen beslist de beroepscommis-
sie van de Duitse atletiekbond
(DLV) over het lot van de de atletes
Krabbe, Breuer en Möller. Het trio
werd op 15 februari door de DLV
voor vier jaar geroyeerd wegens
manipulatie tijdens de dopingcon-
trole in een Zuidafrikaans trainings-
kamp. De bond achtte het voldoen-
de bewezen dat de atletes via een
verboden techniek (vermoedelijk
de catheter- of condoommethode)
moedwillig de dopingcontrole heb-
ben gesaboteerd.

sportkort

tweede klassers

- Bernd Schuster
"lu bij Atletico Madrid. De verkla-

nar Van e voorrnauge Duitse inter-., ■. ïonal tijdens een tv-interview dat
Zn aan ne* einde van het seizoen
jj^JoPstappen, was een 1 april-grap.
.-, Zei hij gisteren voor een Spaansra<*iostation.

„In de Hel van het Mergelland
breng ik Bart Voskamp, Hans van
Dijk, Pelle Kill, Marcel Vegt, Ge-
rard Kernper en de enige Limbur-
ger die deeluitmaakt van de natio-
nale selectie, Roger Smeets, aan de
start. In het huidige stadium van
het seizoen had ik overigens een af-
stand van 175 kilometer meer dan
genoeg gevonden in plaats van de
191 kilometer die de renners nu
voor de wielen krijgen."

SVN: Pruisscher 9, Joosten 7, Duyf 7
Pluymen 7, Reintjes 8, Custers 7, Men
nens 6, Janssen 6, Dautzenberg 6, Nelis
sen 5, Hensels 7 (46. Zenden 6). 81/12.

MEERSSEN-SVN 0-0 - Toeschouwers
400. Scheidsrechter Duys. Boeking:
Scheffers (Meerssen), Joosten, Hensels
en Dautzenberg (allen SVN).
Meerssen: Dusseldorp 8, R. Smeets 6,
Scheffers 6, Franssen 6, Kleinen 6, Vrij-
hoevens 6 (63. Alfonso), Van derLeeuw
6, Quesada 7, Coumans 6, Dahlmans 7,
E. Smeets 6. 70/11.

Haslou rukt op
GELEEN - Haslou is bezig aan een
goede week. Nadat de ploeg uit Els-
loo afgelopen zondag weer kon aan-
klampen, rukt de ploeg nu op naar
de derde plaats achter FCV en Lin-
denheuvel. Haslou kwam na tien
minuten op voorsprong na een vrije
trap op maat, die door Ton Houben
werd ingekopt: 0-1. Tien minuten
voor tijd werd een counter, be-
kwaam afgerond door Peter Pij-
pers, de thuisclub fataal: 0-2.

Leon Pruisscher in het gastendoel
moest in tegenstelling tot collega
Wim Dusseldorp vaker handelend
optreden, hetgeen hem zelfs op een
gebroken neus kwam te staan, toen
hij na een trekbal van Ivo Dahl-
mans in botsing kwam met Roel
Coumans. Dat weerhield hem er
echter niet van om de wedstrijd ge-
woon uit te spelen. Hub Hensels
daarentegen verging het minder
goed. Op het moment dat de bal
dwars door de Meerssendefensie
werd gespeeld en Hensels oog in
oog met Dusseldorp dreigde te ko:
men, liep de ongelukkige SVN'er
een scheurtje in zijn hamstrings op.

"VOETBAL - Bij het vijfenzeven-
g bestaansfeest dat RKSV

ZüJ? nin au ëustus <§aat vieren,„ J-en twintig jubilarissen worden
gehuldigd. De voetbalclub houdt de

van 28 tot en met 30. gustus. De receptie volgt in okto-

Veel Limburgers zijn in de A-koers
niet van de partij. In de wedstrijd
voor de promotiecompetitie (negen-
tien teams van zes man) is de in-
breng groter door de deelname van
Bergklimmers (Stem), wielercluh
Zuid-Limburg en .wielerclub Mid-
den-Limburg.

Uitspraak
De tuchtcommissie van de Duitse
bond doet aansluitend aan de hoor-
zitting uitspraak. Blijft de schorsing
gehandhaafd, dan wordt de zaak
aanhangig gemaakt bij de Interna-
tionale Atletiekfederatie (lAAF) in
London. Vervolgens kunnen de at-
leten nog aankloppen bij de burger-
rechter en uiteindelijk het Interna-
tionaal Gerechtshof in Den Haag.
„Maar dan praat je over 1995 of nog
later," zegt Jos Hermens.

Van start tot finish

Drijfzand
Aan dr Reinhard Rauball, de advo-
caat van de geschorste loopsters, de
taak om zijn gehoor, bestaande uit
drie vertegenwoordigers van de be-
roepscommissie, duidelijk te ma-
ken dat het bewijs dat de Duitse
atletiekbond (DLV) heeft vergaard,
niet waterdicht is. Rauball, erkend
deskundige op het gebied van
sportrecht en voormalig voorzitter
van Borussia Dortmund, is zeker
van zijn zaak. Hij constateert dat er
een stoet van procedurefouten is
gemaakt. „De schorsing is op drijf-
zand gebouwd".

MEERSSEN - Piet van Dijk, trai-
ner van Meerssen, verkeerde zowel
voor als na het duel tegen SVN, niet
in een prettige stemming. Vooraf
niet, omdat hij niet kon begrijpen,
waarom de KNVB aan competitie-
vervalsing doet door zijn ploeg wél
te laten opdraven, terwijl koploper
Halsteren, komende zondag Meers-
sens tegenstander, de kat uit de
boom kon kijken. Achteraf niet,
omdat de kloof met Halsteren door
het voor zijn ploeg teleurstellende
gelijkspel tegen SVN (0-0) qua ver-
liespunten tot drie is opgelopen.EIJSDEN - Het parcours in de Hel van het Mergelland is uitgestip-

peld op zowel Limburgse als Belgische wegen. Morgen staan liefst
Vler koersen op het programma.

Rauball hoeft niet de onschuld van
zijn cliënten te bewijzen, maar moet
de bewijslast van de bond weerleg-
gen. „Eigenlijk hoef ik niet meer te
doen dan aantonen dat derden hun
hand in het spel gehad kunnen heb-
ben." Rauball, die in het bezit zegt

SITTARD - Bij voldoende deel-
name organiseert de Vrienden-
kring Fortuna Sittard morgen
een busreis naar Venlo voor de
wedstrijd VW-Fortuna. Aan-
melden tot vanavond 20.00 uur
bij mejuffrouw Lilian Douven,
Vaart 11 in Oirsbeek, of H. Bras-
sé, Jupiterstraat 38 in Geleen.
Kosten: vijftien gulden, leden
vijf gulden reductie. De vertrek-
tijden zijn morgen: Geleeh 17.30
uur, Sittard 17.45, Susteren
18.00.

Fans Fortuna
naar Venlo

In de eerste tien minuten na.rust
viel meer te beleven dan in de hele
eerste helft. Al na achttien secon-
den had Willie Dautzenberg ge-
schiedenis kunnen schrijven, na
een misser van het duoRené Schef-
fers-Ludo Franssen. Dusseldorp
beschikte vervolgens over de sterk-
ste zenuwen. Vier Meerssen-hoek-
schoppen op rij lieten Pruisscher
vervolgens naar grote hoogte
groeien. Aan de andere kant hield
de alert meespelende Dusseldorp
zijn ploeg overeind door het nu va-
ker uitbrekende SVN eveneens van
het scoren af te houden.

Meerssen was geen schim van de
ploeg, die afgelopen zondag EHC zo
indrukwekkend oprolde. SVN
speelde de thuisclub in de eerste
twintig minuten met prima combi-
natievoetbal zoek. Vreemd genoeg

Susteren tevreden
POSTERHOLT - PSV'3S en Suste-
ren hielden het op een 0-0 gelijk-
spel, een resultaat waar beide ploe-
gen niets mee opschoten. De kloof
met de rest van het veld is nog
steeds niet overbrugd. Trainer Jos
Klingen van Susteren: „Achteraf
ben ik toch tevreden. Als ik ons
spel bekijk, zie ik best voldoende
mogelijkheden om degradatie te
ontlopen." Klingen doelde op de be-
ginfase, waarin Susteren afstand
had kunnen nemen. Leon Kik en
Stephan Bastiaans zagen echter
geen kans PSV-doelman Rob Hoks
te passeren. Toen PSV het initiatief
overnam, ontstonden hachelijke si-
tuaties in het strafschopgebied van
de gasten, maar Marcel Schmitz,
Berry Seegers en Rachid Sraizi
strandden op doelman Marcel Lau-
men.

vierde klassers

""""te amateurs, topcompetitie: Eijsden (Diepstraat, start 13.05 uur, geneutrali-
seerd tot grensovergang). België: Voeren (3 km, 13.09, officiële start), Haccourt (7

£m. 13.15), Battice (22 km, 13.38), Aubel (36 km, 13.59 Val-Dieu), Welkenraedt (50
*"*. 14.20), Plombières (55 km, 14.27), Sippenaeken (79 km, 15.03, Kasteelstraat),
?»nnich, Voeren. Vervolgens op Nederlands gebied: Mesch/Eijsden (101 km, 15.36,«lescherheide, Bukel), Mheer (109 km, 15.38,Dorpstr, Mheerelindje), Noorbeek (112

£m. 15.53,Dorpstr, Onderschei), Hoogcruts/Piemert (115 km, 15.57), Eperheide(ll9
J"", 16.06, Julianastr), Epen (121 km, 16.06, Wilhelminastr, Terpoorterweg), Vaals-
ofoek (129 km, 16.18), Vijlen (134 km, 16.26, Vijlenerberg, Vijlenstr, Groeneweg,
i^rpoorterweg, Wilhelminastr, Roodweg), Mechelen(144 km, 16.42, Hoofdstr, Past.
1647enWeg' (Partijerweg), Partij (146 km, 16.44, Oude Heirbaan), Gulpen (148 km,
/,é* ■ Gulpenerberg, Burg. Teheuxweg, Landsraderweg, Landsrade), Heyenrath
17 _. m' 1656' Waterstraat), Slenaken (156 km, 16.59), Piemert/Hoogcruts (158 km,
J,. Onderschei, Terlinden, Bergenhuyzen), Noorbeek/Wesh (163 km, 17.09, Mhee-
eiindje), Mheer (165 km, 17.12, Burg. Beckersweg), Banholt (166 km, 17.14, Mheer-aerweg, Dalestr, Banholtergrubbe, Herkenrade), St. Geertruid (170 km, 17.20,

Julianaweg, Bukel), Moerslag (175 km, 17.27, Mescherhei, Heiweg,
~teenbergseweg), Mariadorp, Eijsden (180 km, 17.35, Mariaplein, Pisartlaan, Ir. Ro-
ourtstr, Muggenweg, Voerweg, Kapelkesstr, Pr. Hendrikstr, Emmastr, Kloppen-. rgweg, Oost-Maarland, Kasteellaan, Trichterweg, Vogelzang, Spauwenstr, Diep-

kj,
at' eerste passage finish, 184 km, 17.41). Vervolgens nog een ronde van zeven

"ometer via Pr. Bernhardstr, Mgr. Nolensstr. Pr. Hendrikstr, Emmastr, Kloppen-
„iïJTï?8, Oost-Maarland, Kasteellaan, Trichterweg, Vogelzang, Spauwenstraat, fi-
"sn Diepstraat, 191 km, 17.51 uur.

SVE-KLUIS 4-2 - In deresterende
23 minuten van deze op 9 februari
gestaakte wedstrijd (2-2, Kluis had
toen nog maar zeven spelers in het
veld), hervatte SVE de strijd met
een strafschop, die echter gemist
werd. SVE was, mede door de nu-
merieke meerderheid, de betere
ploeg. Venken en Drent bepaalden
de eindstand op 4-2.

LINNE-THORN 0-0 - Gelijkop
gaande wedstrijd waarin de defen-
sies overheersten.

J*°"te amateurs, promotiecompetitie. Eijsden (Diepstraat, officieuze start 10.25

zelM
naar grensovergang, officiële start, 10.29uur). Hierna op Belgisch grondgebied

0 " route als topcompetitie-koers. Terug op Nederlands grondgebied bij grens-

tri -fang Mesch/Eijsden na 101 kilometer om 12.56 uur. Zelfde route, via St. Geer-
n"' d> Noorbeek (112 km, 13.13 uur). Vervolgens: Epen (121 km, 13.26, Wilhelmi-
w~lr' Roodweg), Mechelen (124 km, 13.31, Hoofdstr, Hilleshagerweg, Past. Rutten-eg, Partijerweg), Partij (126 km, 13.34, Oude Heirbaan), Gulpen (128 km. 13.37,
km ij.nnrberg' Burg- Teheuxweg), Landsrade (133 km, 13.44), Mheerelindje (144
km' ii ' St- Geertruid (150 km, 14.10, Bukel, Moerslag), Mariadorp, Eijsden (156
kei' t e?' MariaPlein, Pisartlaan, Ir. Rocourtstr. Muggenweg, Voerweg, Kapel-
Tri h' Hendrikstr, Emmastr, Kloppenbergweg, Oost-Maarland, Kasteellaan,

'chterweg, Vogelzang, Spauwenstraat, finish Diepstraat, 164 km, 14.31 uur.

J~"te Junioren. Eijsden (Diepstraat, officieuze start, 12.35 uur). Geneutraliseerd
gri

"r grensovergang, Voeren (12.39 uur, officiële start). Vervolgens op Belgisch
bied<? geD'ed zelfde route als beide amateurkoersen. Terug op Nederlands grondge-
rout i grensov e',gang Eijsden (101 km, 15.06uur, Mariaplein, on vervolgens zelfde

uie als amateurs naar finish Diepstraat, 110 km, 15.20uur.

VLODROP-HOLTUM 0-1 - Het
aanvankelijk sterkere Holturn
kwam snel op voorsprong. Vlodrop
nam vervolgens het initiatief over,
maar liet de mooiste kansen onbe-
nut. Lenferink 0-1. Rust- en eind-
stand. " Wim Dusseldorp ontfermt zich over de bal na een inzet van SVN'er Hub Hensels (links).

Meerssen-verdediger Robert Smeets hoeft niet meer in actie te komen. Foto: FRITS widdershoven

Juanito
verongelukt
CALZADA DE OROPESA -
Juan Gomez Gonzalez, die jaren-
lang onder de koosnaam 'Juani-
to' voetbalde bij Real Madrid, is
omgekomen bij een verkeerson-
geluk. Juanito (37) was op weg
van Madrid naar Merida, waar
hij een elftal uit de tweede divi-
sie trainde. Hij werd op slag ge-
dood toen de auto waarin hij zat,
na een uitwijkmanoeuvre op een
tegenligger botste.

ere dames- Eijsden (Diepstraat, officieuze start, 14.00 uur). Geneutraliseerd naar
km ï? "rgang' offlciële start om 14.05 uur. Via St. Remy (14 km, 14.23), Aubel (36
Eiiiri ~; s,PPenaeken (63 km. Kasteelstraat, 15.45), grensovergang (82 km, 16.16),
uur zelfde route als alle andere koersen naar finish Diepstraat, 91km, 16.31

sport in cijfers
SVH '39-IVS 1-2 - Matige wedstrijd,
waarin IVS na rust een gelukkige
overwinning behaalde. Rust O-0.
Pfeiffer 0-1, Hecker 0-2, Janssen 1-2.

en voorts

■ (ADVERTENTIE)

f~ "^ ZALIGE PAASBRUNCH
MET SCHITTEREND
UITZICHT!

jj^" Zondag 19 april en maandag

’. f\-Y 2° apri'Van 12'°° tot 1430 UUr

"■* -< een feestelijke brunch met allerlei
"^'^aJ* ■ " heerlijke warme en koude gerechten.
Slechts f 40,- p.p. Kinderen tot 12 jaarbetalen f 1,-voor iedere
10 cm van hun lengte. Het schitterende uitzicht is gratis en het
gebruik van het binnenzwembad ook! Maak er feestelijke
Paasdagen van en kom naar ons prachtig gelegen hotel in [pen.
Graag wel even reserveren!

©
GOLDEN TULIP ZUID LIMBURGJuhanastraat 23a, 6285 AH Epen. Tel.: 04455-1818, Fax: 24 15

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur. I

RKVB-MOESEL 3-0 - Deze wed
strijd werd op 1 december 1991
wegens mist afgebroken bij de
stand 0-0. In de resterende veertig
minuten was RKVB oppermachtig.
Van Bilsen 1-0, R. van Heur 2-0,
Slots 3-0.

IJSHOCKEY
Klagenfurf Villach. WK B-groep, eerste
dag: Nederland - China 12-2 (4-1 5-1 3-0).
5. Collard 1-0, 8. Berteling 2-0, 13. Col-
lard 3-0, 17. Gao Chunlin 3-1, 20. Collard
4-1, 27. De Vries 5-1, 30. Janssen 6-1, 32.
Kruger 7-1, 37. Zhang Zhenhua 7-2, 36.
Livingston 8-2, 38. Stoer 9-2, 52. Livings-
ton 10-2, 54. De Vries 11-2, 57. Collard
12-2. Joegoslavië-Roemenië 3-3; Oosten-
rijk-Bulgarije 18-0; Denemarken-Japan
2-4. Stand: 1. Oostenrijk 1-2 (18-0), 2.
Nederland 1-2 (12-2), 3. Japan 1-2 (4-2),
4. Joegoslavië en Roemenië 1-1 (3-3), 6.
Denemarken 1-0 (2-4), 7. China 1-0(2-12),

8. Bulgarije 1-0 (0-18).
Hilton Head. Vrouwen, 900.000 gulden,
tweede ronde: Martinek-Capnati 6-4 1-6
6-4 Sanchez-Vicario - Hack 6-4 6-2, Rit-
ter-Frankl 6-3 6-3, Cecchini-Kohde 6-4
6-1.

LONGA-BARONIE 4-0 - 25. Gag
liardi 1-0. Rust. 55. Koeman 2-0, 62.
Boom 3-0, 83. Govers 4-0. Scheids-
rechter Houben. Toeschouwers 300
Boeking:Van lersel (Baronie). POOLBILJART

Nederlandse beker. Kwartfinales: De
Vink-Picasso 12-20; Schachtwiel-
Koetsjhoes 22-10; Le Duc-Tunnel Boys
9-23; Brandwapen-Spoorzicht 14-18.

VOETBAL
Beloftencompetitie. SVN-Kolonia 0-1

DESK-TSC 1-6 - 27. Vermeulen 0-1,
40. Van Heumen 1-1. Rust. 57. Kok
1-2, 75. Van Kuyk (eigen doel) 1-3,
78. Vermeulen 1-4, 81. Van Gils 1-5,
88. Vermeulen 1-6. Scheidsrechter
Van Berk. Toeschouwers 200.

Singapore. Mannen, 500.000 gulden.
Youl-Pozzi 6-4 3-6 6-3, Grabb-Siemerink
6-3 7-6, Mronz-Holm 6-4 6-3, Fitzgerald-
Kühnen 3-6 7-5 6-3.

TENNIS
Estoril. Mannen, 900.000 gulden. Eerste
ronde: Furlan-Muster 6-7 6-3 6-4, Rig-
lewski-Miniussi 7-6 7-5. Tweede ronde:
Cunha e Silva-Skoff 7-6 4-1 opgave
Skoff wegens blessure, Bruguera-Gil-
bert 6-3 6-2, Costa-Gomez 6-2 6-4, Lendl-
Molina 5-7 6-4 6-2, De la Pena-Novacek
7-6 6-2.

Driedaagse van de Vendée. Vrouwen,
tweede etappe: 1. Monique de Bruin
96,5 km in 2.27.06, 2. Sokolova, 3. Om,
4. Vink, 5. Skibby, allen zt als De Bruin.
Klassement: 1.De Bruin 4.45.11, 2. Om,
3. Vink. 4. Grinina, 5. Le Gal, allen zt als
De Bruin, 13. Van Moorsel 4.22.

Driedaagse van de Panne. Derde etap-
pe De Panne-De Panne: 1. Martinello
195km in 4.41.05, 2. Fidanza, 3. Wust, 4.
Van Brabant, 5. Wilfried Nelissen, 6. Ja-
labert, 7. Pagnin, 8. Baffi, 9. Harmeling,
10. Raab, 27. Schurer, 32. Nijdam, 34.
Maassen, 35. Van Orsouw, 60. Den Bak-
ker, 65. Poels. 93. Wijnands, 109. Talen,
113. Pieters, allen zt als Martinello, 130.
Solleveld 1.01, 137. Cordes zt. Eindklas-
sement: 1. Maassen 13.01.02, 2. Ekimov
0.24. 3. Marie 0.44, 4. Capiot 1.02, 5. Nij-
duin 1.01, ■De Wolf 1.06, 7. Raab 1.16,
8 Alldag zt, 9. Schurer 1.40, 10. Tsjmil

43, 14. Harmeling 1.56,31. Den Bakker
2.28, 37 Talen 2.35, 53. Cordes 2.59, 70.
SollevtiJ 3.25, 71. Pieters 3.26, 72. Van

Ronde van de Vaucluse. Tweede etappe
Caderousse-Caderousse: 1. Jolidon 144
km in 3.22.44; 2. Kluivers, 3. De Koning,
4. Hanniche, 5. Lebsanft, allen zt als Jo-
lidon. Klassement: 1. Rous 7.40.05, 2.
Delminio Pereira 0.04, 3. Bouwmans zt,
4. Dimitri Zhdanov zt, 5. Forest zt.

Orsouw 3.26, 83. Wijnands 3.39, 89
Poels 3.51.

WIELRENNEN
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Bondscoach Kuys: 'Alleen sterke renner kan in Mergelland winnen'

Via Hel naar profcarrière
ZOLDER - Het ra-
ceseizoen op het cir-
cuit van Zolder be-
gint komend week-
einde met een Duits
programma. Hoogte-
punt zijn twee wed-
strijden die meetel-
len voor het Duits
toerwagenkam-
pioenschap. Van de
partij is de Finse we-
reldkampioen For-
mule I uit 1982,
Keke Rosberg. Hij
start in een AMG
Mercedes 190 als
teamgenoot van
Klaus Ludwig,
Bernd Schneider en
Ellen Lohr.

Keke Rosberg
start in Zolder

Team Schnitzer zet
een BMW M3in voor
de Duitsers Winkel-
hock en Heger en de
Italiaan Ravaglia.

Emanuelle Pirro en
Steve Soper starten
voor het Italiaanse
Bigazzi BMW, terwijl
Johnny Cecotto voor
Fina Motorsport
rijdt.

In Zolder zijn ook
races voor de Por-
sche Carrera Cup
Formule 3, König en
Opel Lotus. In de
Opel Lotusrace doet
Jos Verstappen uit
Montfort mee. Mor-
gen beginnen de
trainingen om 9.00
uur. Zondag start
het raceprogramma
om 10.45 uur.

mm^mmmMmmmmmmwmmmmmmmmmm%%wmmmm^
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Bekendmaking
Wet verontreiniging oppervlaktewateren - op maandagavond van 17.00 tot 20.00
(WVO) uurter gemeentesecretarie bij de Bode-

Unit (1e etage) van de gemeente Weert;
Aanvraag vergunning voor het ... , .-,■_... .->/.*/»B ° ... ° . ' . -op dinsdagavond van 17.30 tot 20.30uurconserveren van rijkswaterstaats- ter gemeentesecretarie van Bèrgen;objecten in het beheersgebied van _ m .en vrijd d van 18 30de Rijkswaterstaat in de directie tot 2Q3Q uur jn de openbare Bjbliotheek
Limburg De Raetsinge| -, te Boxmeer;
De Minister van Verkeer en Waterstaat -op vrijdagavond van 18.30 tot 21.30 uur
maakt, gelet op artikel 7 van de Wet in de Openbare Bibliotheek, Julianastraat
verontreiniging oppervlaktewateren en op 20 te Belfeld;
artikel 12 van de Wet algemene bepalingen -op donderdagavond van 19.00tot 22.00
milieuhygiëne, het volgende bekend: uur in gemeenschapshuis Don Bosco,
Op 25 februari 1992 is bij de directeur- Dorpstraat 49 te Heel;
generaalvan de Rijkswaterstaat te Den - op donderdagavondvan 18.00tot 21.00
Haag een aanvraag binnengekomen van de uur in de sporthal/openbare bibliotheek
hoofdingenieur-directeur van de Rijkswater- aan het Europlein te Maasbracht;
staat in de directie Limburg van 20 februari -op maandagavond van 19.00 tot 22.00
1992 met kenmerk LBRFRB 2883 om uur in de Reinoudhal, Reinoud van
vergunning ingevolge de WVO voor het in Celderstraat te Susteren;
het oppervlaktewater brengen van afval- -op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur
stoffen, schadelijke en/of verontreinigende in de Openbare Bibliotheek, Prins Bis-
stoffen afkomstig van conserveringswerk- domstraat 7 te Bom;
zaamheden aan waterstaatsobjecten in het -na telefonische afspraak (04490-31888
beheersgebied van de directie Limburg. tst. 288) op dinsdagavond van 17.00 tot

20.00 uur ter gemeentesecretarie van

I Termijn van terinzagelegging Stem;
De aanvraag en andere ter zake zijnde -na telefonische afspraak (043-661608) op

stukken liggen vanaf 6 april 1992 tot en . maandagavond in de gemeentelijke
met de termijn waarbinnen tegen de infohoek in de gemeente Meerssen;
definitieve beschikking op de aanvraag - op donderdagavond van 17.00tot 20.00
beroep kan worden ingesteld, op werk- uur in de bodekamer van het stadhuis te
dagen tijdens kantooruren ter inzage: Roermond (bestuursingang aan de
- ter gemeentesecretarie van Heerewaar- Markt);

den; - na telefonische afspraak (04765-1466

- ter gemeentesecretarie van Crave; tst. 275) bij het bureau milieuzaken te- ter gemeentesecretarie van Heumen; Maasbree;

- ter gemeentesecretarie van Lith; - na telefonische afspraak (08851-12627)

- ter gemeentesecretarie van West Maas en buiten kantooruren ter gemeentesecreta-
Waal; " rie van Gennep;- ter gemeentesecretarie van Nederweert; - op donderdagavond van 16.00 tot 19.00

- ter gemeentesecretarie van Heythuysen; uur in het Open Huis, Korte Nieuwstraat 6- ter gemeentesecretarie van Weert; te Nijmegen;- ter gemeentesecretarie van Bergen; - op donderdagavond van 17.00 tot 20.00- ter gemeentesecretarie van Boxmeer; uur in het Gemeentelijk informatieeen-
- ter gemeentesecretarie van Belfeld; trum, Peperstraat 25 te Venlo;

- ter gemeentesecretarie van Heel; - na telefonische afspraak (043-294318) op- ter gemeentesecretarie van Maasbracht; donderdagavond van 16.3t>Uot 19.30 uur- ter gemeentesecretarie van Susteren; ten kantore van de hoofdingenieur-- ter gemeentesecretarie van Bom; directeurvan de Rijkswaterstaat in de
- ter gemeentesecretarie van Stem; directie Limburg, Francois de Veyestraat 6- in de gemeentelijke infohoek van de te Maastricht.

gemeente Meerssen;

- op kamer 429 van het stadskantoor te Openbare zitting/indienen bezwaren
Echt; Terzake voornoemde aanvraag wordt

- bij de afdeling Voorlichting in de hal van geen openbare zitting gehouden. Degenen,
het gemeentehuis te Roermond (ingang die daarom telefonisch (043-294318 of
hoek Markt/Swalmerstraat); 294545) verzoeken, worden tot en met 28

- bij het bureau milieuzaken van de april 1992 in de gelegenheid gesteld gemo-
gemeente Maasbree; tiveerde bezwaren mondeling in te brengen.- bij de afdeling Algemene Zaken van de Verder kunnen gemotiveerde bezwaren
gemeente Gennep; tegen het verlenen van de gevraagde~ -in het Open Huis, Kort Nieuwstraat 6te vergunning schriftelijk bij de hoofdinge-
Nijmegen; nieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de- bij de afdeling Milieu van de gemeente directie Limburg (postadres: postbus 25 te
Venlo; 6200 MA Maastricht) worden ingediend tot

- ten kantore van de hoofdingenieur- en met 5 mei 1992.
directeur van de Rijkswaterstaat in de Persoonlijke gegevens van degenen, die
directie Limburg, Francois de Veyestraat 6 schriftelijk'bezwaar hebben ingebracht,
te Maastricht (kamer 4.12). worden indien hierom - gelijktijdig bij aparte

brief- wordt verzocht, niet bekendgemaakt.
Genoemde bescheiden kunnen van 6

april 1992 tot en met 5 mei 1992 tevens Instellen beroep
worden ingezien: Alleen degenen, die bezwaren hebben
- na telefonische afspraak (08877-1545) ingebracht en degenen, die kunnen aanto-

buiten kantooruren ter gemeentesecreta- nen dat zij redelijkerwijs daartoe niet in staat
rie van Heerewaarden; zijn geweest, kunnen tezijnertijd tegen de- op dinsdagavond van 17.00 tot 20.00 uur definitieve beschikking beroep instellen bij
in gemeenschapshuis Katrien, Brugstraat de Kroon.
13teGrave;

-op maandag- en vrijdagavond van 17.00 Inlichtingen
tot 20.00 uur in de Openbare Bibliotheek Voor het verkrijgen van nadere inlich-
te Malden; tingen en/of (tegen betaling) van kopieën

-op donderdagavond van 16.30 tot 18.30 van de ter inzage gelegde stukken kan men
uur ter gemeentesecretarie van Lith; zich schriftelijk wenden tot voornoemde

-na telefonische afspraak (08879-9500 tst. hoofdingenieur-directeur of telefonisch via
244) op maandagavond van 16.00 tot 043-294318 of 294545.
19.00 uur ter gemeentesecretarie van
West Maas en Waal; Maastricht, 24 maart 1992,

- op donderdagavond van 16.00 tot 19.00
g uur ter gemeentesecretarie van Neder- De minister van Verkeer en Waterstaat,- weert; namens deze,

-op donderdagavond van 17.30 tot 19.00 De hoofdingenieur-directeur van de

" uur ter gemeentesecretarie van Heythuy- Rijkswaterstaat,
sen; L.H.M. Eisen l-HID

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

É^—£éj^A â_MM__bua______________________________________t.

*Omdat wij het voorjaar in ons hoofd hebben'
gaan wij naar Woonboulevard Heerlen.

We hebben grootse plannen met mmmM%m% Jl lik Waar vindt u zó'n unieke
onze tuin. En waar vind je nu alles 4#jj Ik t m Woonboulevard?
wat je nodig hebt om die plannen Êk I In Heerlen natuurlijk. Op het
te realiseren? Precies: in het tuin- h W bedrijventerrein 'In de Cramer'-.
centrum van Woonboulevard m WÊÈ Daar v'ndt u23 specialisten op
Heerlen. Potten, manden, planten, net 9e'3'ec'van huis-, tuin- en
tuingereedschap, tuinmeubelen, .^^{JT lli^JSa& keukeninrichting en doe-het-zelf-

tuinseizoendus officieel geopend./ ÉEn Par"keren is geen probleem. Er

.j-sw: Kï£&&fi?_K_r i i «_*!’ _._r_^ï^ï^^^^^^^^^^ t

_
s^*,," 1. jip_j ,£fi^_^rt^i ■ i jjlmhHG fEEi ii\_■ r i! *",n_si_^^*i__rJÏ___ MHv^ <^s__wfli

'u*^*<ó^yó^wM^iimêmKï/ IfeÖff ife__^_ Q^H_H_l _^ÉÉfn IP^^f? _*^ —~Z^-é^^

HLim\U f^REAMS' *♦ Hatema jd LHNBAKKER i££v '.""«hoi
KELIERHUIS _^fl M..p_«r_., .p»0..i,.-._ 'Topkwaliteit in Uitgeslapen slaap- Prima winkels voor A f f#ÉH I _______ ■ ________ Daar hou jen leuk Keuze uit meer dan Wonen op z"

keukens en service. kamermode voor tapijt en gordijnen. B a H^P 1 HJP I huis aan over! 100 slaapkamers. mooist,
jong en minder jong. _________ _______ _____——____. ■&wliwii\ Ifauteuflericl \-^&dty\ m T^l "4^’*^i *1 ft^ Hn__3iJ_ï___i___i fiülfifl skanlaj

keukens en badkamers ..o.«.p_-_»r_#.-__«*
v-^, _✓ m ii WJ[ HH ■■■S # 1 kl Hf j jss_c.*..ist_j.-m_.___._..r | J^^^J grenen meußÖ"

De grootste kollektie Grootste speciaalzaak Even gezelligzitten mm^m^^PjÊ[^^^^^^M W^ Als ook de prijs Een bank van Perida. De specialist^
keukens en bad- in fauteuils met een hapje en — ' ■"■f **>4 » A ■ "*4 ~ HF belangrijk is!! Je mooiste plekje op geloogd èn w*

kamers. 200 modellen. een drankje.
_ .J mml «Hj ■ «aJ Mfde- grenen.^

«rpetiand i'arnr'ias'i inlrqtulnl M Wffl? "«axis 'V^t| t | Bn^ft^j -^_ mmmr S^Hfr D«»niß_a»Ti_ .«jdcn-om."^
Europa's grootste Doe het samen met Groenplezier voor P*J Internationale kollektie De voordelig^ T^fhtaaist. Gamma. »nnen en buiten. W' J^Z^t. '"SSST "^euf
—-*H^l IgOOSSF^sI IIWünllü 1 Bedrijventerrein U AIONTÊL SaiKleTS jf^js

*—-**« co3 .jSSSSJSSSS.-. ucuMjïcii.cMtm « v lainHHni if_____i_____ia>'!!■■■'■-"■_!| | | | |. 'In de Cramer Heerlen-Noord. I I I I I <£
Interieurmogelïk- Sfeervolle zit-en Wöonplezier begint ▼ Exdusief en betaal- U treft't bij Sanders. Trend en kleuf

heden zonder woonkamer- hier. baar zitkomfort. eigen inter*»
grenzen. meubelen met een -^

A ~ Voor Binnen & Buitengewoon! ,
HEEFT U ER WEL EENS AAN GEDACHT DAT IN DIE VERAFGELEGEN VILLA'S

HELE RIJKE MENSEN KUNNEN WONEN...? (g 3
Bel Spiral als 't overal verspreid moet worden! [ <R__r j

Fabneksstraat 7. 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 11\: A
__^^^^^^H _^^^^^^*^__i

______ ___> _____ _Hi__F mmmy A^Ê mmm\ Lw ______r ___F _H __■ _____a__P ___r ___, __V _____! ___L _______? ___■ _______r _____■ _______r ____F ________ _____ _______r _____■ _______r ____■ _____ __■ _____
___________________________________fl_^____M_C_____-__i _________m_____l __■___________! ___■____■ __________! __________________________■_____________________■ __________________________________________ ___I__________________^_______________________________h _________________ ■_______________! ________■ _________! ______________! ___________________ _____________ ________________!

ffnj j SIMAVI heeft uw steun nodig, voor medische projekten in ontwikkelingslanden. |/ [/s^^^J lil] Dit jaar staat de drinkwater-voorziening centraal. SIMAVI werkt zonder " ■ 1
l V^SvHHHiWHHHHr/_Jk^ overheidssteun. Uw hulp is onmisbaar. Het is "uw geld voor hun leven". §1* O

X. I'OI liil A\/l VOOR MEDISCHE HULP IN ONTWIKKELINGSLANDEN
IVI_rAV I Spruitenbosstraat 6,2012 LX Haarlem
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dammenmet john van den borst

Het probleem van deze weekkomt uit
hetzelfde toernooi.

Deze witte actie is moeilijk te veroor-
delen. Wit is druk bezig om gefor-
ceerd lijnen te openen. Hij overziet
echter de zwarte combinatie. Derhal-
ve was 17. Ldl aangewezen.
17 ThfB 18. Lh2. Op 18.g3 beslist 18.
...,g5. 18 L:f3 19. P:f3,T:f3! De witte
koning komt behoorlijk op de tocht te
staan. 20. g:f3,Pd4! Het is belangrijk
dat zwart materiaal naar de koning-
vleugel overbrengt. 21. Kg2,Pefs 22.
Lg3,Df7 23. f4. Gericht tegen de drei-
ging 23 P:£3. Zwart ziet er echter
een nieuw aanknopingspunt in.
23 g5! 24. c:ds,g:f4 25. d:e6,Dhs 26.
e7,P:h4+! Met een paar krachtzetten
heeft zwart de witte weerstand gebro-
ken. Wit gaf op met het oog op de va-
rianten 27. Kh3,Pfs+ 28. Kg2,f3+ 29.
Kgl,Pe2 mat of 27. L:h4,Dg4+ 28.
Lg3,f3+ 29.Kgl,Dh3.

bestaat uit het openen van lijnen op
de zwarte koning. 12 c:b3 13.
L:b3,Lhs 14.Pbd2,f:es 15. d:es,Lcs 16.
Dbl,Pge7 17. c4?!

Waar een klein dorp al niet groot in
kan zijn. Ter Apel in deprovincie Gro-
ningen speelde het weer klaar. Voor
de vijfde maal vond daar het Klooster-
toernooi plaats, vernoemd naar het
fraaie vijftiende-eeuwse klooster. De
schaakvereniging van Ter Apel telt
slechts 19 leden en met hulp van de
gemeente en lokale sponsoren werd
het geld voor het toernooi bij elkaar
gesprokkeld. Het resultaat: een cate-
gorie-14-toernooi met als deelnemers
Vladimir Epishin (2620), Rafael Vaga-
nian (2590), Larry Cristiansen (2595),
Michael Adams (2590), Paul van der
Sterren (2535) en Genna Sosonko
(2530). De spelerskomen allen een
maal tegen elkaar uit. Vaganian trekt
uiteindelijk aan het langste eind en
wint de eerste prijs van ’ 4000,-. De
schoonheidsprijs ging naar Epishin
voor zijn overwinning op Adams.
M. Adams - V. Epishin. Frans.
I. e4,e6 2. d4,d5 3. e5. De doorschijfva-
riant. Bij goed tegenspel heeft zwart
weinig te vrezen. De zwartspeler is
goed bekend met de strategische
pointes van deze variant. 3 c 54.
c3,Pc6 5. Pf3,Ld7. Het alternatief is
5 Db6. De laatste tijd ziet men de
tekstzet steeds vaker gespeeld wor-
den. 6. a3. Een ander plan is 6. Le-
-2,Pe7 7. Pa3,c:d4 8. c:d4,Pfs 9.
Pc2,Pb4 10. Pe3,P:e3. 6 f 6 7.
Ld3,Dc7 8. 0-0,0-0-0!? Opmerkelijk en
op dit niveau nog nooit gezien. Op het
eerste gezicht lijkt de zwarte koning
ongelukkig geposteerd. In de partij is
de enige kwetsbare koning die van
wit. 9. Lf4. De loper staat hier ietwat
ongelukkig, daar zwart hem met tem-
po kan aanvallen. 9 c4. Maar eerst
het centrum sluiten. 10. Lc2,__6 11. h4.
verzwakt vrijwillig de koningvleugel.
11. Lg3. Ligt meer voor de hand.

111....,LeB. Op weg naar h5waar de lo-
per goed staat. 12. b3. Wits enigekans

Zwart speelt en wint. Oplossing vol
gendeweek.

" De selectie van het eerste elftal van RKTSV uitKerkrade. Foto: Foto: klaus tummers

afgestaan, waarbij het net van de te-
genstander liefst 25 keer werd ge-
vonden. Door deze indrukwekken-
de tussensprint legde RKTSV niet
alleen beslag op de tweede periode,
maar kwam men ook aan kop van
de ranglijst te staan.

Jeugd
De oorzaak van de matige seizoens-
opening hoeft volgens Jac Storms
met ver te worden gezocht: „Dit sei-
zoen zrjn enkele jongens in het eer-
ste elftal terecht gekomen, die twee
jaar geleden nog bij de jeugd speel-
den. Het inpassen van deze nieuwe
spelers kost natuurlijk tijd. Nu zijn
we echter zo ver, dat we ookA-spe-
lers soms aan het grote werk laten
ruiken."

Programma

Gezien het feit dat het team reeds
<*8 keer de keeper van de tegenstan-
der heeft laten vissen, zou men ver-
dachten dat de ploeg over één of
jtteerdere makkelijk scorende spe-
lers beschikt. „Dat klopt", zegt Jac, storms, „maar ik vind het niet te-
recht om namen te noemen. Im-mers een aanvaller kan alleen veelscoren als de rest van het team ook
goed functioneert. De kracht van
ait elftal ligt dan ook voornamelijk
°P het collectieve vlak."

Cijfers
JMlkend naar de kille cijfers heeft
het enige tijd geduurd eer het col-
lectief zijn eerste vruchten afwierp.

uit de eerste zes wedstrijden wer-
den slechts zeven punten verza-
meld, een oogst die onvoldoende is
*°°r een ploeg die nadrukkelijk
"jee wil strijden voor de eerstePtóats. Na het gelijke speltegen Wij-

andia, één van de naaste concur-
enten voor de titel, begon de trein

echter te lopen. In de laatste achtwedstrijden werd slechts één punt

Waarmee we terecht zijn gekomen
bij de jeugdvan RKTSV. De vereni-
ging kent naast zes seniorenelftal-
len en een veteranenteam, niet
minder dan elf jeugdteams. „We be-

steden veel aandacht aan de jeugd,
dat is algemeen bekend. Afgelopen
jaar hebben weer enkele spelers de
stap naar Roda JC en Fortuna Sit-
tard gemaakt. Dat is wel eens jam-
mer, maar zoiets houd je toch niet
tegen. Gelukkig worden we nu wel
ingelicht, indien men een speler wil
hebben. Dat was in het verleden
weleens anders. Het is alleen spijtig
dat de meeste jeugdspelers die een-
maal bij een profclub hebben ge-
speeld, niet meer terugkeren op het
oude nest." aldus Jac Storms.

De voorsprong op de naaste concur-
renten bedraagt op dit moment
slechts twee punten, dus het is voor
RKTSV veel te vroeg om al op zijn
lauweren te gaan rusten: „Het is
nog een lange weg. Nu we koploper
zrjn, wil iedereen ons kloppen.

Voor
alle ploegen is in deze klasse nog
iets te winnen of te verliezen. Ik
schat Wijnandia en Kakertse Boys
erg hoog in, terwijl ook Sylvia een
sterk team heeft", aldus eltalleider
Pierre Schroeder.

Heelt Kibakov misschien gedacht nu
een combinatie achter de hand te heb-
ben? Dat zou een misrekening zijn
want 47... 4-10 werkt niet: 48. 15x4!
6-11 49. 28x10en zwart heeft alleen het
tempo 49... 21-26 wat na 50. 4x22 17x39
51. 38-33 39x28 52. 27-22 28x17 53. 10-4
direct verliest.

Damesturntop
in Voerendaal

VOERENDAAL - Sportvereni-
ging Wilskracht uit Voerendaal
houdt komend weekeinde in
sporthal De Joffer de nationale
plaatsingswedstrijden waaraan
ruim 350 turnsters deelnemen.
Morgen turnen van 08.45 tot
20.00 uur de B- en C-categorieën.
Zondag wordt eveneens om
08.45 uur gestart. Vanaf 12.00 uur
komt de complete nationale A-
top in actie en Jong Oranje, met
als bekendste turnster de bij de
wereldsubtop behorende Stasja
Kohier (Amsterdam). Jammer is
echter dat Elvira Becks (Nijme-
gen) door haar trainingsstage
voor het WK en de Olympische
Spelen niet zal deelnemen. Lim-
burgs beste turnster Christa
Blom heeft eveneens moeten af-
zeggen omdat zij nog steeds te
veel last ondervindt van haar sle-
pende beenblessure.

'De jongens moeten het toch zelfdoen in het veld'

Gerard Hoenen geeft
ZVV Cosmos de ruimte

52. 39-34 6-11 53. 33-29 21-26 54. 29x18
17-21 55. 28-22 4-9 56. 15-10 19-24 57.
10-5 en zwart gaf op.

47... 14-19 48. 38-33 19-24 49. 30x19
23x14 50. 42-37 14-19 51. 43-39 18-23.
.Want na (19-23) 28x19 (17-22) 37-31
(21-26) 19-14 (26x28) 14-10 (22x31)
33x13 (31-37) 14-9 (4x13) 10-4 (13-19)
4-10 w+.

Om zelf op te lossen het diagram. Wit
speelt en wint. Oplossing volgende
week.
De oplossing van vorige week.
Wit, zeven schijven, op 22, 23, 28, 32,
34, 39 en 44. Zwart, vier schijven, op
29, 33, 42 en 45. Slechts drie zetten
diep, maar de winst doet je versteld
staan: 1. 44-40! 29x38 2. 34-29! 45x32 3.
39x48! Oppositie!

Het Europees Kampioenschap werd
onlangs zoals bekend gewonnen door
Guntis Valneris. Hij eindigde gelijk
met onze landgenootRob Clerc, maar
het inmiddels beruchte Sonnenborn-
berger-systeem wees de Let als eind-
winnaar aan. Gerard Jansen miste in
de slotronde de kans zijn Europese ti-
tel te prolongeren, maar kwalificeerde
zich wel voor het komende Wereld-
kampioenschap. Dat deed ook de pas
17-jarige Alexander Foerman. Het
nieuwe prille talent uit Moskou
dwarsboomde de verwachte kwalifi-
catie van Alexander Schwarzman.
Ook de al langer bekende, maar toch
ook pas 17-jarige Yigal Koyfman zien
we op het WK terug.
Valneris had een nieuw succes nodig
want hij moet de rampzalige WK-
match onlangs met Tsjizjov zelf ook
als een afgang hebben gevoeld. Een
van zijn beste partijen in het EK
speelde Valneris tegen de GOS-verte-
genwoordiger Igor Ribakov, die afge-
lopen clubcompetitie ook een paar
wedstrijden voor het Brunssumse
DIOS uitkwam. De notatie van het
duel:
Valneris-Ribakov Parthenay 1992
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32
10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41 5-10 6.
35-30 20-25 7. 40-35 10-14 8. 33-29 14-20
9. 44-40 17-22 10. 50-44 11-17 11. 39-33
6-11 12.43-39 20-24 13. 29x20 15x24 14.
48-43 1-6 15. 31-27 22x31 16. 36x27
17-22 17. 41-36 22x31 18. 36x27 11-17
19. 34-29 23x34 20. 40x20 25x14.
Valneris bedient zich van een ope-
ningsopzet die de laatste tien jaar
opgeld doet: snel een rechtervleugel-
opsluiting accepteren, vervolgens
daaruit losbreken en geleidelijk druk
ontwikkelen tegen de linkervleugel
van de tegenstander. Valneris toont
zich uiterst bekwaam in deze materie.
21. 45-40 18-23 22. 40-34 14-20 23. 30-25
20-24 24. 47-41 13-18 25. 41-36 7-11 26.
34-29 23x34 27. 39x30 18-23 28. 33-29
23x34 29. 30x39 17-21 30. 39-33 12-18
31. 33-29! 24x33 32. 38x29 8-1333. 44-39
2-8 34. 35-30 19-23 35. 39-33 23x34 36.

bridgemet wiel gielkens

Van onze correspondent
TJEU STEMKENS

an onze correspondente
LISETTEMEYRINK

maar twee punten geoogst. Coach
Luypen stapte op en Cosmos zocht
oud-speler Gerard Hoenen aan om
het karwei dit seizoen af te maken.
De oud-voetbalinternationalkwam,
zag en lijkt te overwinnen. In de
laatste tien duels werden maar liefst
achttien punten gepakt. De ploeg
lijkt ineens onoverwinnelijkte wor-
den. Dat resulteert in een voorlopi-
ge derde plaats.

SKRADE - ZVV Cosmos uit
erkrade heeft in de tweede divisie.allp? de zaalvoetbalcompetitie nog

mot ven in banden om de Pr°-S Spr naar deeerste divisie te reali-: n- Met de topper tegen DC H..g ers °P het programma moet
Dl j;mOS een van de twee promotie-
st~a sen en in ieder geval de derde
sirm' dle recht geeft op een beslis-hoff, dUel- niet meer uit handen
ourt " geven- Sinds de komst van
tip„ mternational Gerard Hoenen
mos iï els geleden is het met Cos-

ft/r__* Jeen niaar crescendo gegaan.
rnïP «Jezelfde groep is het onder
ionerdaadcrdaad êaan lopen. Maar de
Ik hK

S moeten het toch zelf doen.Wetln tZe alleen op de juiste wijze
elk T Je bespelen. Je moet ze voor
zie iJT- kunnen laten werken en dat
do«.fJn et huidige voetbal niet vol-iu°ende meer."

d€_%f.f*mpetitiestart van Cosmos was
vor.Pt Us' Cosmos, een van de fa-
van h Voor de titel- verloor drie

\- over,?,6 eerste vier duels- Na tweeIgoowl i. lngen leek bet weer her-
daag , te gaan. maar in de drie«^opvolgende duels werden weer

Gerard Hoenen: „Deze groep heeft
kwaliteiten met de gebroeders de
Mey, Labayed en Horbach als voor-
naamste elementen. De jongenszijn
technisch zeer goed onderlegd en
dat is in de zaal uiteraard een pré.
De meesten spelen op het veld ook
op hoog amateurniveau, zodat je
ook enige tactische kennis van za-
ken mag verwachten. De groep
speelde echter als los zand en daar
heb ik als eerste aan gewerkt. Ik
heb de jongens voorgehouden dat
men er iets voor moet doen om te
presteren. Dat schrjnt tegenwoordig
niet meer vanzelfsprekend te zijn.
Je moet voor elkaar willen werken,
dan alleen kun je openingen schep-
pen. Wie het doelpuntmaakt, is niet
van belang."

# De zaalvoetbalselectie van ZW Cosmos uitKerkrade. Foto: JEROENKUIT

NK poolbiljart
inHoensbroek

%?KBROEK - In café De Kei-
lann hoensbroek houdt de Neder-w^eP_?olbiyartbond het komendeeKeinde de afsluitende wedstrij-PioLom. het Nederlands B-kam-
De" S <*?" voor heren en dames,
om 1«"

"den beginnen vanavond
en h__V Uur' morgen om 11.00 uurac tinales zondag om 16.00 uur.

Cosmos begon aan een imponeren-
de serie. Er werd volop gescoord en
in defensief opzicht minder gein-
casseerd. Sinds Hoenens komst
werd niet meer verloren. Cosmos
steeg met stip en begon zijn faam
eindelijk waar te maken. De techni-
schevaardigheden worden gebruikt
voor aanvallend voetbal en dat is
'een verademing in het tactisch spel-
letje van veel andere clubs. „We
zoeken altijd zo snel mogelijk de
helft van de tegenstander op. We
proberen altijd aan te vallen. Als we
een treffer meer maken dan de te-
genstander winnen we. Ik heb drie
spelers voor deachterste lijn en drie

voor voorin. ïk ben in de gelukkige
omnstandigheid dat wisselen geen
verzwakking inhoudt. We kunnen
dus steeds druk blijven maken.

Zelfs fn ondertalsituatiekomen we
er snel uit. Je moet spelers vertrou-
wen geven om akties te maken. Dan

alleen krijg je spektakel. De zaal
gaatkapot aan het tactisch spelletje.
Je hebt geen mensen meer met lef.
Op het hoogste niveau had je nog
een Duyzings, maar die is naar Bel-
gië vertrokken."

Op papier ligt de weg naar promotie

open. Hoenen: „Op papier klopt dat
natuurlijk. Het laatste duel tegen
Anders kan een echte kraker wor-
den. Ik ga minimaal uit van de der-
de plaats. Een beslissingsduel is
ook nooit weg. Als we de promotie
halen, zal de groep wel bij elkaar
blijven."

stichting heeft wervingsmateri-
aal, zoals folders en affiches la-
ten maken en ver- spreid in ste-
den, dorpen en op de scholen
van Kerkrade tot aan Roer-
mond," aldus Krul.

siast voor de sport, dan krijg je
ook de ouders in de club."

Z.SLP ~ Zondag zal bij alle
hockey- vereni-gingen tegelijkertijd een 'Hoc-Key-doe-dag' worden gehouden.yp deze dag zijn alle kinderen

,n,
n l en 12 -"aar vanaf 14.30uur van harte welkom op de hoc-«eyvelden bij hen in de buurt,

"aar kunnen kinderen onderProfessionele begeleiding viasport en spel de hockeysport le-
in

11 k?nnen- Een uniek initiatiefJl _.-, L"nburgse hockey-geschiedenis dat door de stich-ting Hockey Promotie Zuid-Lim-purg gestalte heeft gekregen,
fiet doel is nieuwe, jonge hoc-keyers te werven om zo het hoc-key in Zuid-Limburg naar eenbreder draagvlak te tillen.

'Doe-dag' bij alle tien verenigingen moet leden werven

Limburgse hockeyclubs
mikken op de jeugd

Inmiddels is de Stichting Hoc-
key Promotie Zuid Limburg een
jaar operationeel. In die tijd is
een aantal succesvolle acties ont-
plooid. Zo zijn er verschillende
trainers- en coaches- avonden
geweest, is gestart met opleiding
en bijscholing van hockeytrai-
ners en -coaches en is men bezig
met het opzetten van een centra-
le training voor jeugd-leden van
de tien Limburgse clubs.

lijk, in plaats van ieder voor zich,
een dergelijk promotie-program-
ma ontwikkelen. Deelnemende
clubs zijn: Kerkrade, Sjinborn
(Valkenburg), Nuth, Meerssen,Heerlen, Hoekeer (Cadier en
Keer), Maastricht, Geleen, Sit-
tard en Concordia (Roermond).

Promotie van de hockeysport in
Zuid-Limburg heeft volgens het
hockeyplatform te lange tijd op
een laagpitje gestaan. „Het werd
tijd dat de promotie beter geor-
ganiseerd en gestructureerd gaat
worden. Gelukkig blijkt de ani-
mo binnen de Limburgse vereni-
gingen groot. Alle clubs hebben
afgevaardigden gestuurd om het
initiatief invulling te geven. De

Het is voor het eerst dat de tienJ-amburgse verenigingen hunKrachten bundelen en gezamen-

Krul: „We hopen dat ook de hoc-
key-doe-dag een groot succes
wordt en heel veel kinderen een
kijkje op het hockeyveld komen
nemen. Aanstaande zondag van-
af 14.30 uur is in ieder geval
iedereen van harte welkom op
de Limburgse hockeyvelden."

„Hockey dient meer. uitstraling
te krijgen," vindt Joost Krul,
woordvoerder van Stichting
Hockey Promotie Zuid-Lim-
burg. „Een actief pr-beleid in
Limburg is hard nodig, want de
hoc- keysport in de provincie is
sterk onderbezet. Limburg heeft
slechts een kwart van het aantal
hockeyers dat elders in het land
per provincie de sport bedrijft.
Met elkaar moeten we daar iets
aan doen. Te beginnen bij de
jeugd. Wordt de jeugd enthou-

Tijdens de 'hockey-doe-dag' zal
bh' iedere club een kleurwed-
strüd worden gehouden en krij-
gen de kinderen als aandenken
een leuke attentie mee naar huis.

Winnaars van het seizoen 91/92 zijn
Hans Kreijns (afspel) en Gerard Ver-
sluis (verdediging). Vooral het spel
van deze laatste, nog jonge meester-
klasser, kon mij zeer bekoren, omdat
we het eigenlijkallen hadden kunnen
uitvoeren en waarschijnlijk allen had-
den gemist.

NZ spelen 3SA en West (Versluis)
start met harten 3, dat is de 3e of 5e
van boven of de middelste van een
waardeloze 3-kaart. De leider bestu-
deert de systeemkaart aandachtig,
waarna in dummy devrouw wordt ge-
legd, voor het aas van Oost, dieharten
B terugspeelt. De leider duikt, West
speelt de 2 bij en Oost vervolgt nu har-
ten 8 voor de heer van Zuid, waarop
bij West de 10 komt. Versluis mas-

Een van de meest karakteristieke ru-
brieken in bridgemagazine IMP is de
Truck-Star Superhand Trophy, waar-
in mooie handjes, afkomstig van spe-
lers van elk niveau, worden behan-
deld. Een jury, bestaande uit 3 van de
sterkste spelers van het land, Max Re-
battu, Erik Kirchhoff en André Mul-
der, beslissen aan het eind van een
jaargangwelke handen in aanmerking
komen voor de beide hoofdprijzen,
één voor het afspel en éénvoor dever-
dediging.

keert daarmee harten 7 en wekt de
indruk dat hij van harten 1032 is ge-
start. De leider zal dat natuurlijk niet
zonder meer aannemen, maar voorlo-
pig zit hij er ook niet mee en aange-
zien hij toch van deklaverkleur moet
leven speelt hij in de 4e slag klaver H,
voor het aas van West.
En nu komt het uur van de waarheid!
U bent aan slag en hebt u niet, geheel
op de automatische piloot, al lang de
13e harten op tafel liggen? Dat is dan
in elk geval de 4e slag. En de 5? Waar
komt die vandaan? Aangezien Zuid
maximaal 8 punten buiten schoppen
heeft, zal hij in diekleur minstens het
aas hebben. Kortom: 3SA is gewoon
niet down te branden, gezien de 5 rui-
tenslagen, waar Zuid recht op heeft.
Alleen: Zuid weet dat zelf niet; vo^r
hem is het contract nog altijd down
als ruiten V fout zit en Oost de lse
harten heeft!
Als u die harten 7 nog altijd niet hefctgespeeld, gaat u dat na het boveh-
staande denkwerk waarschijnlijk ook
niet meer doen. Versluis althansspeelde in slag 5 niet zijn 13e harten,
maarruiten na! Voor de leider was hfet
nu dus zeker dat West inderdaad van
harten 1032 was gestart. Oost mocht
dein in geen geval aan slag komen. Jnplaats van de ruitensnit te nemen,
ging Zuid derhalve op de schoppen-
snit af en dat zou ik nu ook hebben
gedaan, want zit óf harten H óf harten
B goed danzijn de9 slagenverzekert!.
De leider won dus met ruiten aas én
speeldeschoppen vanuit dummy vofcr
de heer van West, die nu alsnog harten
7 te voroschijn kwam voor één dowfi.
3SA was een populair contract en de-
ze OW waren vrijwel de enigen die h|et
spel down speelden. Het niet voortij-
dig incasserenvan de vrije harten ge-
tuigt van groot inzicht. Vermoedelijk
zult u zich dan ook kunnen verenigen
met het oordeel van de jury.

Van onze correspondent
ROB SPORKEN

KERKRADE - Vier jaar geleden degradeerde het Kerk-
raadse RKTSV uit de vierde klasse, een gebeurtenis dieal eerder plaatsvond in 1974. Destijds werd het verloren
Segane terrein het seizoen erna middels een kampioen-

'schap teruggewonnen, maar dat huzarenstukje heeft
jften in Terwinselen niet kunnen herhalen. HoewelRKTSV de afgelopen drie jaar steeds aan de vierde klas-
se heeft geroken, lukte het net niet de onderafdeling te
Verlaten. Ook dit seizoen doet de ploeg van Herman

"goedkoop weer mee om de bovenste plaats. „Ons eerstedoel was het behalen van een periodetitel. Nu dit is ge-
bukt, willen we ons richten op de eerste plaats," aldus
voorzitter Jac Storms.

’ Aankondigingen voor woensaag /
/ naar sportredactie Limburgs Dagblad // postbus 3100,6401 DP Heerlen ’/ Onder vermelding van 'agenda' ’MORGEN .

Volleybal, Landgraaf, sporthal Bane-
berg, 16.30 uur:Geevers/VCL-WC.

MORGEN
Trimloop Telematica, Heerlen. Starten
vanaf Eramaplein om 10.00 uur.

Vrijdag 3 april 1992 "29

" GOLFBILJART - Het Pump-
je uit Kerkrade is na een beslis-
singswedstrijd tegen stadgenoot
Olympia, die na verlenging in 4-4
eindigde, kampioen geworden in
de hoofdklasse golfbiljart van
het district Oude Mijnstreek.

Kerkradenaren hopen al vier jaar op promotie

RKTSV geeft niet op

Limburgs dagblad sport oostelijke mijnstreek

sport kort

schakenmet michiel bunnik



Met het nieuwe puntensysteem voor
bezorgers worden jouw dromen

werkelijkheid! Behalve een ruime
vergoeding kan iedere bezorger ook nog

eens kado's uitzoeken.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag naar
H. van de Ven.

Limburgs Dagblad
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I AMERIKA HEEFT PE I
I DOODSTRAF NIEUW I
I LEVEN INGEBLAZEN. I

In Amerika is de doodstraf niet levenslang. Maar het einde. Ook als je pas 16 bent. Ook als je geeste-
lijk gehandicapt bent. Er is geen weg terug. Ook niet als je onschuldig blijkt. GIRO 454000

AMNESTY INTERNATIONAL! . I

gl ALARM /a^(,06-HaW
ALSELKESECONDETELT— ■

VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

"Meer dan afslanken alleen"
door combinatie van Bewegen - Produkt - Advies

Enormresultaat
Door de combinatie van dieet, produkt en bewegingkan uw streefgewicht
bereikt worden in 4 tot8 weken! Zowel individueelals in groep mogelijk.

—mt i Sportsociëteit Reuvers
m Fysiotherapeuten worden ingeschakeld bijH^f^ bewegingsbeleiding en er wordt door hen 2x

* een fysieke test afgenomen.

mnHifrrch Modifast
I I lv_/V__lllsJOl Een zeer verantwoord produkt, aangenaam

X toegepast.
LIJN- EN LEEFPROGHAMMA

Allostitbm Allosoom
£&r Voedingsdeskundigen/diëtisten helpen u bij

Heerlen verandering in uw eetgewoonten.

Neem nu een beslissing. Inlichtingen en afspraken:

Sportsociëteit Reuvers
Bradleystraat 2, Heerlen, telefoon 045-421541

Gerardusstraat 1, Munstergeleen, telefoon 046-529977
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