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Gevangenisstraf
voorambtenaren

- De rechtbank in«astncht heeft gisteren twee amb-w"ar^n.tot een gedeeltelijk voor-
riJrrellJke gevangenisstraf veroor-
intp *omdat zij hun ambtelijke
bra k? telt ln gevaar hebben ge-
"vP„ . door van de Klimmense«genbouwer Baars beloften of gif-*n aan te nemen.
j °?.;°rm de eis van de officier van
m* " werd de 50-jarige P. Doh-
_.„.uit Eijsden, ex-hoofd van de
InfrVlnciale afdeling Economische
deeiriS +

°tUUr en Bedrijven, veroor-
fiisst t

negen maanden gevange-
Hik n waarvan zes voorwaarde-
vernr aars zou van Dohmen lenings-
-40 il^ehtingen ten bedrage van
V0

U hebben overgenomen,
(jj T, ne^ indienen van ,een onvolle-
den elastingaangifte werd de Eijs-
Eulrt een b°ete van vijfhonderd

opgelegd. De officier had
Onl *

te van 20-000 gulden geëist.
Ne„

tegen ex-wethouder G. Crae-« uit Echt had officier mr Frénay
'vaan) maanden gevangenisstraf
Der-u Zes voorwaardelijk geëist.
tot echtbank reduceerde deze straf

m.aanden, waarvan vier voor-
een iT Craenen zou van Baars
v " D,orgstelling hebben ontvangen
In h kredieten ad 70.000 gulden.
0p

aar vonnis merkte de rechtbank
k ' Wk! beide ambtenaren de on-
stan h aarneid van de ambtenaren-
gebr urnstig in discrediet hebben

Nederlandse
economie niet
rooskleurig

notn- "AAG -De Nederlandse eco-
Óersf 6f*33* er niet rooskleurig voor.
land

te' hangt vooral af van buiten-
2elf ontwikkelingen. Nederland
mat_m°et voorrang geven aan loon-
uaarfmg- en inflatiebestrijding.
via el0e is lastenverlichting vooral
zaïfe^^Verlaging van de btw nood-

nonvS d>-e kern van het Centraal Eco-
planh Plan van het Centraal
neri p^eau, dat gisteren is versche-
iaar r cÜfers voor dit en volgend
"üch ggen °P tafel als het kabinet, _°Ver de begroting buigt.

het weer

-Je-i01"^ RSACHTIG
ho»»in betekenis toenemend
meW"^Sebied zorgt de ko-
Weêr Cv agen voor lenteachtig
di* in i

oor vandaag betekent
Wolk* burg dro°g.licht be"
tuu_/ en een middagtempera-
"«Vai,Van 16 graden. De wind
midrt 2u,doostelijk waait van-
De7matig uit het oosten,
daalt peratuur vannacht
het «,naar 3 graden. Ook naar
dro "eekeinde toe blijft het
tui»« en zonnig met tempera-
's naoK*r°nd 16 ffraden en
sen „r"! OD beschutte plaat-
Voor l ï" de grond-

tfeff«.»wier re informatie be-
k»mt .. k h,et weer in Limburg"H u bellen 06-91122346.y^NDAAG:«op: 06.58 onder: 20.26aan op: 09.35 onder: 01.57

Nuchter achter
stuur en toch

in de fout

SITTARD - Een stipte nale-
ving van de leuze. 'Rij alcohol-
vrij' blijkt niet bij iedereen tot
voorzichtig weggedrag te lei-
den. Zo besloot een inwoonster
van Buchten tijdens een avond-
je uit geen alcoholhoudende
dranken te nuttigen om haar
man — die inmiddels wel iets
teveel gedronken had — achter
het stuur van de echtelijke auto
te kunnen vervangen. Toen de
politie het voertuig en! bestuur-
ster ter controle aanhield, bleek
de Buchtense namelijk niet
over een rijbewijs te beschik-
ken. Gisteren kreeg de vrouw
van de Sittardse kantonrechter

een boete van 175 gulden opge-
legd.

De plaatsverwisseling achter
het stuur vond plaats op de
Markt in Geleen, op de eerste
dag van dit jaar. Manlief was
behoorlijk aangeschoten,, maar
wilde zijn auto niet op het plein

laten staan omdat deze daar al
tweemaal was opengebroken.
De vrouw vertelde voor de
rechtbank dat ze de auto iets
verderop wilde parkeren. Maar
ze kwam niet ver. Een politie-
controle maande de bestuurster
te stoppen en vroeg haar rijbe-
wijs. Dat bleek ze helemaal niet
te bezitten. Vervolgens toonde
haar man naast haar een ver-
keerd kentekenbewijs, wat de
vrouw gisteren op een tweede
boete van 35 gulden kwam te
staan. Het zou om een grapje
zijn gegaan, maar dat argument
schoof de kantonrechter terzij-
de.

Eindbod
De Vervoersbond CNV en de spoor-
wegvakbond FSV deden daarna
een eindaanbod aan NS. De bonden
waren bereid te praten over invoe-
ring van flexibele werktijden voor
de onderhoudsdienst Infra, maar
niet in deze cao. Er moet volgens de
twee bonden worden gewacht op
het rapport van de commissie-Wijf-
fels over verzelfstandiging van het
NS-onderdeel. Dat betekent dat pas
na de zomer zal worden gepraat
over aanpassingen in de arbeids-
voorwaarden bij NS.

Moeite
NS hadden vannacht nog grote
moeite met dit voorstel. Zij hechten
sterk aan een datum waarop aan-
passingen kunnen worden inge-
voerd.

De bonden waren het overleg inge-
gaan met een eis voor een loonsver-
hoging van 4,5 procent, compensa-
tie in geld en tijd voor het werken
op onregelmatige uren en een goed
seniorenbeleid. Zij beschouwden
dit als een eindbod. „Als NS hier-
mee niet instemmen, zullen we het
pakket van NS met een negatief ad-
vies aan de stakers voorleggen",
aldus bestuurder W. Korteweg. Dat
zou betekenen dat de stakingen
worden voortgezet.

NS hebben 4,1 procent loonsverho-
ging geboden, plus een bonus varië-
rend van 0,3 procent voor de lagere
inkomens tot 3 procent voor de
hoogste salarissen.

Zie verder pagina 17

" Uur nodig om
treinen weer
te latenrijden 'Klassieke taak NAVO mag niet verdwijnen'

Van den Broek neemt
afstand van Ter Beek

DEN HAAG - Minister Van den
Broek van Buitenlandse Zaken ver-
schilt van mening met zijn collega
Ter Beek van Defensie over de mili-
taire dreiging die thans uitgaat van
de situatie in de voormalige Sovjet-
unie en Midden- en Oost-Europa en
de gevolgen hiervan voor het Ne-
derlands veiligheidsbeleid. Dat
bleek gisteren bij het beleidsdebat
over de NAVO en de defensie in de
Eerste Kamer.
Van den Broek ziet de situatie aan-
zienlijk minderrooskleurig dan Ter
Beek. De PvdA-bewindsman van
Defensie gafvorige week in een toe-
spraak een analyse van de veilig-
heidstoestand. Daarin zei hij onder
meer dat het NAVO-verdragsgebied
niet langer wordt bedreigd. Ook in
de Eerste Kamer herhaalde Ter
Beek dat het in de toekomst - naast
vredesoperaties - gaat om crisisbe-
heersing buiten het NAVO-ver-
dragsgebied.
Minister Van den Broek waar-
schuwde er in de senaat voor dat de

klassieke taak van de NAVO, de
verdediging van het eigen grondge-
bied, niet kan en mag verdwijnen.
De combinatie van een moeilijke
economische omschakeling, etni-
scheen sociale onrust en nog steeds
een grote hoeveelheid conventione-
le en nucleaire wapens in de voor-
malige Sovjetunie vormen een ex-
plosief mengsel, aldus de CDA-
bewindsman..

Het is volgens hem een illusie te
denken dat als er in Oost-Europa of
het Gemenebest van Onafhankelij-
ke Staten conflicten ontstaan dtt
geen gevolgen voor West-Europa
zal hebben. „Er blijven onvoorspel-
bare risico's die het NAVO-ver-
dragsgebied kunnen bedreigen", zo
voegde hij eraan toe.

Van den Broek zei dat hij de ge-
dachtenwisseling met Ter Beek
graagvoortzet en met hem 'in goede
collegialiteit de degens wil kruisen.
De minister van Buitenlandse Za-
ken liet daarbij blijken wat de be-

langrijkste punten zijn waarop hij
het niet of niet volledig met zijn col-
lega van Defensie eens is: de analy-
se van de dreigingssituatie, de
NAVO-functies, de verhouding tus-
sen de Westeuropese Unie, de EG
en de NAVO en de gevolgen voor
de Nederlandse defensie-inspan-
ning.

0 Minister Van den Broek
Archieffoto: LD
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Nog onzekerheid over hervatting van treinverkeer

Akkoord bij NS in zicht
UTRECHT - Het overleg over
een nieuwe cao voor de 27.000
medewerkers van de Neder-
landse Spoorwegen was van-
nacht nog niet afgerond. De
besprekingen verliepen moei-
zaam, maar de bonden gingen
ervan uit dat het overleg zal
uitmonden in een principe-
akkoord. Bij een akkoord zal
het treinverkeer vandaag pas
laat op gang komen, omdat de
vakbondsleden er eerst mee
moeten instemmen.

Eerder op de avond leek het overleg
faliekant te mislukken. Al na een
uur onderhandelen werd op ver-
zoek van de bonden geschorst. Een
getergde onderhandelaar W. Korte-
weg van de Vervoersbond FNV:
„De oude voorstellen liggen weer
op tafel. NS willen toch een wijzi-
ging in de werktijden voor de on-
derhoudsdienst per 1 april '93 en
een extra verhoging van de hogere
inkomens".

" Een groep boze stakers demonstreerde gistermiddag voor het kantoor van de NS-hoofddirectie in Utrecht. De actievoerders
deponeerden in de rode doos de brief van de directie waarin ze opgeroepen werden om toch te werken. Foto: ANP

VN-missie na overleg met regeringsleiders

'Irak vernietigt
kernwapenfabriek'

BAGDAD - Irak heeft giste-
ren ingestemd met de vernieti-
ging van een fabriek die kan
worden gebruikt voor de pro-
duktie van kernwapens. Dat
heeft het hoofd van een groep
VN-inspecteurs in Bagdad ge-
meld. De gebouwen en appa-
ratuur van de fabriek maken
deel uit van het zogenoemde
Al-Atheer complex.

„Ik heb goed nieuws", zei VN-
wapendeskundige Dimitri Perricos,
na een ontmoeting met Iraakse re-
geringsfunctionarissen. „De Iraakse
autoriteiten vertelden ons om vijf
uur dat ze hebben ingestemd met
allevoorstellen en beslissingenover
de vernietiging van bepaalde ge-
bouwen en apparatuur in het Al-
Atheer-gebied."

Perricos voegde daaraan toe dat de
Irakezen 'zelfs verder zijn gegaan'
door hun voorstel de vernietiging zo
snel mogelijk af te ronden. Tot gis-
teren had Irak nog niet toegegeven
aan de opdracht vorige maand vap
het Internationaal Atoomagent-
schap (lAEA) tot ontmanteling van
faciliteiten in Al-Atheer, 40 kilome-
ter ten zuiden van Bagdad. Irak be-
toogde steeds dat het complex al-

leen voor civiele doeleinden wordt
gebruikt. In het gesprek met de
VN-inspecteurs hebben de Irakezen
niet gezegd waarom ze zijn terugge-
komen op hun aanvankelijke be-
zwaren.

Termijn
Perricos, die in dienst is van het
lAEA, zei dat het mogelijk moet

zijn devernietiging te voltooien bin-
nen de termijn van acht dagen die
zijn groep inspecteurs ter beschik-
king heeft. De wapendeskundige
zei dat de VN-inspecteurs vandaag
een bezoek zullen brengen aan de
'gebouwen en bunkers' van Al-
Atheer. Dan zou ook al een begin
kunnen worden gemaakt met de
vernietiging.

De groep VN-inspecteurs heeft ook
tot taak in Irak zestien verrassings-
bezoeken te brengen om op die
manier de informatie aan te vullen
over Iraks geheime programma
voor de produktie van kernwapens.
In reactie op de vraag of vernieti-
ging van het Al-Atheer complex het
einde betekent van Iraks kernwa-
penprogramma, zei Perricos dat
pogingen de activiteiten 'opnieuw
op te starten' zodanig zijn vertraagd
dat ze in een vroeg stadium kunnen
worden ontdekt.

sport

Mommertz en Roda
gaan uit elkaar
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Zeven jaar
voor moord op

echtgenote
Van onze verslaggever

ROERMOND - Voor moord op zijn
echtgenote Loes Lamain (37) heeft
de rechtbank inRoermond de 41-ja-
rige Weertenaar Jos A. tot zeven
jaar onvoorwaardelijke gevangenis-
straf veroordeeld. Officier van justi-
tie mr A. Eijck had veertien dagen
geleden voor het dodelijk schot
acht jaar geëist.
De Weertenaar ging op 23 december
verleden jaar naar een winkelcen-
trum in zijn woonplaats waar zijn
vroegere vrouw als' verkoopster in
een lampenzaak werkte. Hij wilde
een laatste poging doen haar te be-
wegen weer bij hem terug te keren
Toen daarover niet te praten viel,
schoot A. zijn vrouw van korte af-
stand dood.
De rechtbank achtte gisteren in het
vonnis geen termen aanwezig om
A. ter beschikking te stellen, zoals
door de psychiater was geadvi-
seerd. De rechtbank deelde geens-
zins de mening van de deskundigen
dat zijn dochter of een eventuele
nieuwe partner, gezien de psychi-
sche toestand van A., in de toe-
komst gevaar lieden.
Jos A. kocht het pistool van de
31-jarige plaatsgenoot Sjaak P. voor
750 gulden. De rechtbank sprak P.
vrij van# medeplichtigheid aan de
moord en honoreerde daarmee zijn
verweer dat hij 'nooit gedacht dat
dat Jos werkelijk op zijn vrouw zou
schieten. Mr Eijck had voor mede-
plichtigheid aan moord zes jaar ge-
vangenisstraf gevraagd.

De rechtbank volgde het verweer
van advocaat mr G. van Buuren en
veroordeelde P. wegens verboden
wapenbezit tot eenjaar gevangenis-
straf met aftrek.

PTT ontvangt
van NS geen
vergoeding

UTRECHT - De PTT ontvangt
van de Nederlandse Spoorwegen
geen vergoeding voor de geleden
schade tijdens de spoorwegsta-
king. Een bepaling over de scha-
devergoeding in de overeen-
komst tussen de twee bedrijven
is onlangs gewijzigd ten gunste
van de Spoorwegen.
Vroeger kende het contract de
afspraak dat de PTT zelf moest
opdraaien voor de schade van de
eerste stakingsdag. De tweede
en volgende stakingsdagen kwa-
men destijds ten laste van NS.
Onlangs is dat punt echter uit de
overeenkomst geschrapt, aldus
een woordvoerder van de Neder-
landse Spoorwegen.

Je verder pagina7
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Overvallers vrijdoor cellentekort

— Probeer 't morgen
nog eens!'...
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Springsteen
niet naar

Nederland
Bruce Springsteen treedt dit jaar
hoogstwaarschijnlijk niet op in
Nederland. In het kader van een
sobere tournee heeft zijn ma-
nagement slechts vijf Europese
steden uitgekozen waar hij (solo)
concerten zal geven. Twee optre-
dens zijn al gepland in Parijs en
Stockholm en het is volgens een
woordvoerder van Mojo-con-
certs hoogst twijfelachtig dat hij
naar Nederland komt.
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Tom Blomberg, een wandelendepopencyclopedie

Het muzikale geweten
van de 'Avondspits'

DOOR INEKEVAN DER MEER

HOOFDDORP - Hij is bezeten van
popmuziek. Noem een titel van een
plaat en hij lepelt moeiteloos op uit
welk jaar de zwarte schijf dateert,
welke band erop zingt en voegt er
voor het gemak maar even een stuk-
je geschiedenis over de band aan
toe. Torn Blomberg, beter bekend
als 'de dikke Blomberg' van het
NOS-programma de 'Avondspits' is
een wandelende dikke Van Dale,
maar dan op het gebied van popmu-
ziek.
Torn Blomberg (37) .begon zich als
zevenjarig knulletje al te interesse-
ren voor muziek. Het gezin Blom-
berg had een hulp in de huishou-
ding die altijd plaatjes van de Blue
Diamonds meenam. Spelenderwijs
raakte Blomberg bezeten van rock
and roll en popmuziek. In 1963 was
hij helemaal verkocht na de op-
komst van The Beatles en The Rol-
ling Stones. Blomberg begon alles
wat maar met rock and roll te ma-
ken had te verzamelen.
Niet voor een kleintje vervaard be-
gon Torn op elfjarige leeftijd met
een eigen popblad. „Mijnvader had
de Playboy. Dat blad nam ik altijd
mee naar school als we moesten gy-
men. Dan stonden we in de rij met
rode oortjes en de PB ging natuur-
lijk van hand tot hand. Ik dacht met
mijn muziekblad net zo goed te
kunnen scoren. Daarom had ik voor
mijn blad ook de code PB gebruikt.
Dat stond voor 'Parade Benelux."
De oplage is nooit hoger gekomen
dan twee stuks: twee klasgenoten
van Blomberg.
Bij deradio werken, dat was Blom-
bergs grote droom. Er gingen heel
wat jaartjes over heen voordat die
droom bewaarheid werd. Na de
middelbare school ging hij sociolo-
gie studeren. Na het behalen van
zijn bul, begon hij aan de studie po-
liticologie. „Dat was niks."
Blomberg toog aan het werk. Eerst
bij Buma/Stemra; later werd hij ver-
taler in het Zweeds en Engels. On-
dertussen genoot hij al enige be-
kendheid in Hilversum. Blomberg
kon het niet laten de omroepen te
bestoken met brieven als hij weer
een feitelijke onjuistheid in een ra-
dioprogramma had vernomen.
Inmiddels had hij zoveel kennis
vergaard, dat Blomberg uiteindelijk
werd uitverkoren om als Neder-
landse kandidaat mee te doen aan
een Europese popquiz. Hij leerde
twee encyclopedieën zo ongeveer
uit zijn hoofd, en won niet alleen de
voorronde maar ook de Europese fi-
nale. „Toen, in 1978, kwam voor mij
eigenlijk de doorbraak. Frits wilde
dat ik hem kwam helpen met de
Avondspits die in mei van dat jaar
voor het eerst de ether in was ge-
gaan."
Nog dit jaar vieren de 'dikke Blom-
berg' enFrits het twaalf en een half-
jarig bestaan van de Avondspits.
Als Frits Spits op vakantie is, neemt
Blomberg de presentatie van het
programma over. „Dat vind ik altijd
heel spannend. Ik ben namelijk erg
precies in alles. Daarmee maak ik
het mezelf heel moeilijk. Frits is
veel makkelijker, die kletst gewoon
door de platen heen."
Zijn ogen glinsteren achter zijn bril-
leglazen als hij over zijnwerk praat.
Hij doet het ook met liefde, of zoals
hij zelf zegt: „Je moet er hart voor
hebben, anders gaat het niet. Want
het is slopend."
„De muziekvan nu? Ja, nou ja,ach.
Weet je, hip-hop, dat is niet om aan
te horen, maar op zichzelf is het een
interessant verschijnsel. Het hoort
alleen niet op de radio thuis, vind
ik. Daarvoor is het te agressief. Dat
soort muziek moet je in een disco
draaien. Nee, geef mij de sixties
maar."

Extra festival moet zwartkampeerders 'afschrikken'
Landgraaf werkt mee aan
vervulling Pinkpopdroom
LANDGRAAF/GELEEN - „Of ik
tóch nog steeds een beetje heimwee
heb naar Geleen? Ben je gek, geen
sprake van. Voor ons is de Land-
graafse drafbaan de perfecte loka-
tie. Zeg maar gerust een geschenk
uit de hemel." Terwijl hij tijdens
een informeel praatje voor de verza-
melde Limburge pers de definitieve
'line-up' van de alweer 23ste editie
van zijn festival presenteert, wil
Pinkpop-baas Jan Smeets en pas-
sant één ding graag duidelijk heb-
ben: Europa's oudste popfestival in
de openlucht heeft voorgoed wortel
geschoten op het inmiddels opge-
doekte hippodroom.

Dat hij daarmee niets anders deed
dan het intrappen van een open
deur, was Smeets zich ook zelf be-
wust. Want sinds het Pinkpop-cir-
cus in 1988 in Landgraaf is neerge-
streken, maakt de Sittardse con-
certorganisator annex PvdA-politi-
cus geen geheim meer van zijn
stoute voornemen om van Pinkpop
een meerdaags spektakel te maken.

Min of meer naar analogie van de
gerenommeerde Deense tegenhan-
ger Roskilde. „Als we die paarden-
wei op de kop van de drafbaan
eveneens tot onze beschikking kun-
nen krijgen, zijn er zeker mogelijk-
heden."

Maar ook zonder die bewuste wei
begint Smeets' droom stilaan wer-
kelijkheid te worden. Zoals deze
krant maandag al meldde, komt er
op Pinksterzondag 7 juni, de dag
dus vóór het eigenlijkePinkpopfes-
tival, eveneens een stoet popbands
van internationale naam en faam
naar Landgraaf. Plaats van hande-
ling is in dit geval het pal naast de
drafbaan gesitueerde domein van
voetbalclub Kolonia, waar volgens
vast gebruik de festivalcamping
wordt ingericht. „Maar," zo- haast
Smeets zich te benadrukken, „dat
festival is uitsluitend bedoeld voor
de campinggangers. We rekenen op
een kleine 10.000 man, die voor het
verblijf op de camping twintig piek
betalen, exclusief het verplichte

Pinkpopkaartje. Maar daar krijgen
ze dan wél een hele hoop voor te-
rug: live-muziek van internationale
bands, goede sanitaire voorzienin-
gen en permanente bewaking. Plus
de traditionele Nacht van Pinkpop,
die uiteraard ook gewoon doorgaat.
Alles in goed overleg met de ge-
meente."

Sterker nog, het waren juist de
plaatselijke autoriteiten die er bij
Smeets op hadden aangedrongen
om de jongeren die al een dag eer-
der naar Landgraaf afreizen, op een
verantwoorde manier bezig te hou-
den. Verleden jaar ging het zelfs om
een groep van ruim 15.000 perso-
nen, van wie ongeveer de helft ille-
gaal zijn tentje opsloeg in de naaste
omgeving van het festivalterrein.
Om een onverhoopte stormloop op
de Pinkpopcamping te voorkómen,
houdt Smeets de namen van de
twee zondagse top-acts tot op de
dag zelf geheim. Alleen de komst
van het Britse An Emotional Fish

en Family Stand wil hij wel ver-
klappen. Laatstgenoemde podium-
surprise uit de Verenigde Staten
keert trouwens een halve dag later
alweer terug voor een optreden op
het 'echte' festival.

De officiële doop van gisteren ten
spijt, vertoont het affiche van Pink-
pop '92 nog steeds één lacune.
„Klopt, daarzijn we nog altijd volop
mee bezig. Een kwestie van hooguit
enkele dagen of misschien zelfs
uren." De namen van de overige ne-
gen bands mogen inmiddels als
genoegzaam bekend worden veron-
dersteld: Hallo Venray, Buffalo
Torn, Family Stand, Rowwen Hèze,
Soundgarden, David Byrne, Pearl
Jam, Lou Reed en The Cult. Al met
al goed voor een programmabudget
van een dikke zeven ton. De voor-
verkoop van het festival start overi-
gens komende vrijdag. De maxima-
le bezoekerscapaciteit is dit jaar
verhoogd tot een kleine 60.000.

Zoals deze krant eerder al heeft be-
richt, doet de NOS-televisie - deels
rechtstreeks, deels in uitgebreide
samenvatting - verslag van de
23ste Pinkpop-uitgave. Bovendien
bestaat er volgens Smeets een reële
kans dat de NOS ook op zondag een
uitzending verzorgt vanuit Land-
graaf. „Ze zijn er die dag toch al,
dus waarom niet." In beide gevallen
neemt Studio-Sportpresentator
Mart Smeets het 'sfeerverslag' voor
zijn rekening, terwijl Vara-dj Jan
Douwe Kroeske traditiegetrouw be-
last is met de festivalpresentatie.

recept

Varkensfilet met
peterseliekorst

DOOR HUUB MEIJER

Verdeel deze filet in dikkeplakken
en niet in dunne, want dan vervalt
het effect van de krokante korst.
Benodigdheden voor 4 personen:
ca. 600 g varkensfilet, peper en
zout, 2 el mosterd, 4 volle el fijnge-
hakte peterselie, 2 sneetjes oud
witbrood.
Snijd korsten van het witbrood en
wrijf het tussen de handen fijn tot
kruim. Laat het even zo liggen zo-
dat het 'droogt. Verwarm de oven
voor op 200°C. - stand 4. Wrijf het
vlees in met peper en zout en
schroei aansluitend dicht.' Neem
het uit de pan en laat het vlees
even uitdampen. Bestrijk het vlees
daarna met peterselie en vervol-
gens rondom met mosterd en be-
strooi *het aansluitend met de ge-
hakte peterselie en vervolgens met
het droge broodkruim. Leg het
vlees op een rooster midden in de
oven boven een braadslede en laat
het vlees zo in 30 tot 40 minuten
gaar en rondom krokant worden.
Neem het daarna uit de oven en
laat hetvoor aansnijden enkele mi-
nuten rusten zodat de in het vlees
aanwezige zich kunnen 'herverde-
len.

pop

recensie

DOOR JAN HENSELS
Jah Wobble's Invaders of
the Heart - Rising above
Bedlam (Oval records/War-
ner)
De Britse bassist Jah Wobble
speeldeooit op de eerste twee pla-
ten van PIL (Public Image Limi-
ted). Op de tweede schijf van de
lerse furie Sinéad O'Connor
draagt hij ook zijn steentje bij.
Als tegenprestatie is Sinéad van
de partij op de enige tijd geleden
verschenen Rising above Bedlam-
van Wobble. Het door haar ge-
zongen Visions of you zou zo op
een eigen plaat van de lerse kun-
nen staan. Waarom horen we dat
nummer zo weinig op de radio?
Wobble is een excentrieke Brit
die al jaren sleutelt aan een ei-
genzinnig muzikaal concept.
Verschillende muziekstijlen uit
alle delen van de wereld poogt
hij te integreren in zijn stijl. Van
dubreggea en ijle new ageklan-
ken tot flamenco, Noordafri-
kaanse raï en latinmuziek.
Wobble draait er zijn hand niet
voor om. Waar op eerdere platen
het experiment de boventoon
voerde, heeft hij op zijn laatste
album een aardig evenwicht ge-
vonden tussen toegankelijkheid
en experiment. Zijn muzikaal
ideaal is op Rising above bedlam
helemaal uitgekristalliseerd.

Als rode draad is daar het stu-
wende maar toch erg relaxte bas-
spel van Wobble. Zijn pompende
stijl, in combinatie met arabi-
sche invloeden leverden de mu-
ziek ooit het predicaat 'islam-
funk' op. Een stempel dat door de
veelheid aan invloeden op de
huidige muziek niet meer hele-
maal van toepassing is. Het in-
zetten van'verschillende vocalis-
ten levert de nodige variatie op.
Vooral de bezielde Spaanstalige
bijdragen van Natacha Atlas
dwingen respect af. Wereldmu-
ziek in de ruimste zin van het
woord.

Luka Bloom - The Acoustic
Motorbike (Warner/Repri-
se)
De lerse zanger Luka Bloom
stond na het onverwachte succes
van zijn album Riverside voor de
bijna onmogelijke taak dat al-
bum te evenaren. Daarbij moest
hij goed uitkijken niet in de val-
kuil te stappen een Riverside
deel twee af te leveren. Dat laat-
ste is gelukkig niet gebeurd. Be-
langrijkste verschil met Riversi-
de is dat de agressieve wijze van
gitaar spelen op The Acoustic
Motorbike heeft plaatsgemaakt
voor een meer relaxte speelwijze.
Vanwege het ontbreken van de
ook tijdens live-optredens zo ken-
merkende felheid vinden velen
zijn laatste album minder dan
Riverside. Toch staan er genoeg
fraaie liedjes op om de aanschaf
ervan te rechtvaardigen.
Met een keur van gastmuzikan-
ten, waaronder zijn in lerland
wereldberoemde broer en zanger
Christy Moore, heeft Bloom ge-
poogd een afwisselend album te
maken. Hoogtepunten zijn Brid-
ge ofSorrow en defolkversie van
In Need love van LL Cool J. Een
verrassing is het niet, al ken ik
mensen die de laatste Bloom be-
ter vinden dan de voorganger.

The Scène
niet naar
Hanenhof

GELEEN - Het optreden van
The Scène in de Hanenhof in Ge-
leen op zondag 12 april gaat niet
door.
De zanger van de Nederlandstali-
ge popgroep, Thé Lau, heeft glas
in zijn gezicht gekregen en moet
minstens twee weken van optre-
dens afzien.
Organisator Buro Pinkpop pro-
beert het concert op een andere
datum doorgang te laten vinden.
Degenen die kaartjes in de voor-
verkoop hebben gekocht en niet
op het vervangende optreden wil-
len wachten, kunnen hun tickets
inwisselen op het voorverkoop-
adres.

Flesh Temple
weer begonnen
LANDGRAAF - De stichtingFlesh
Temple begint zaterdag 11 april
weer met een reeks avonden met
'niet-commerciële' vooruitstreven-
de muziek. Voor de komende drie
maanden zijn elke twee weken der-
gelijke swingende avonden ge-
pland. De organisatie is in handen
van Flesh Temple samen met de
podiumruimte Exit in G (oefenbun-
ker) in Landgraaf. Daar worden de
avonden ook gehouden. De entree
is vrij. De stichting Flesh Temple
bestaat nu zes jaar en is ontstaan
vanuit een behoefte aan uitgaansge-
legenheden met progressieve en al-
ternatieve muziek in Zuid-Limburg.
Behalve de tweewekelijkse swing-
avonden zullen in de toekomst ook
weer thema-feesten en concerten
worden georganiseerd.
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APRIL

" 8 Ahoy Rotterdam, Barry WTR

" 9 Hanenhof Geleen, Van M»ees
" 9 Effenaar Eindhoven, TheIjgt

Skool Band =

" 9 Merwehal Dordrecht, '. erl
Grant lerS

" 10 Fenix Sittard, KlanknacMjeVE
" café 'Lof der Zotheid' »en

Strange Days -,\e.,

" 10 Exit in G Landgraaf. Af u

siac en Mass Depression cc

" 10 Zaal Onder de Linde Wealenr
Bagge Band "Op<

" 10 The Box Arnhem, Clouse^er,
" 10 Effenaar Eindhoven, Eton

" 11 Spuugh Vaals, TGVen HfH.

" 11 café A gen Kirk Gulpen,*"or
Direction trol

" 11 Café 't Vlaegelke Gelee"3in
Tarzan

" 11 Gimmix Sittard, WW-Ban<H""

" 11 High Chaparel Berg a/d!
D-Train I A

" 11 Joy Cadier en Keer, Tl/i
Bound en Crossroads ' *

" 12 Hanenhof Geleen, The Sc*

" 12 Café Torn Torn Heythi
Johnny G.

" 12 Apollo Helden, Fietsefreetf

" 12 Mafcentrum Maasbree, o i
sentatie Southern Comfort

" 12 Effenaar Eindhoven, T» 'Swell

" 12 Rijnhal Arnhem, Sepi-
Love/Hate, Fear of God,
Horsemen en Fudge Tunnij

" 12 Rijnhal Arnhem, Aardschc»

" 17 Stadsschouwburg Heerlen
Dijk

" 17 Grand Theater Waubach, ?
ming Tribes ei»

" 17 Fenix Sittard, Eton Crop ?x
" 17 Kajuit Landgraaf, Actio i4n

Mass depression _*._.

" 17 Exit in G Landgraaf,
avond >d:

" 17 Limburghal Genk, Blue k .
Calvin Owens en Shit
Dreams °^" 18 Carna Einighausen, P"
Strangers en Private Justic*

" 18 Café Torn Torn Heythuyse**
rek and the Dirt mi

" 18 De Notenbalk Ulestraten, f*>n
freem S(

" 18 Rijnhal Arnhem, Simply W ,
" 18 Ahoy Rotterdam, Cher flO

" 18 Effenaar Eindhoven, Hall *"<me la

" 18 Joy Cadier en Keer, Copf^ig
Robbers en Cold Crazy 10,

" 18 Gimmix Sittard, Stabbs L"

" 19 Fenix Sittard, Adrian Bo»"
and the Citizens la

" 19 Unitas Brunssum, Heavy *>te
met o.a. Outlaw en PentUg;
Blues

" 19 Stoba Echt, WW-Band I

" 19 Veronicaboot Maastricht, vt~-
vink *"" 19 Beckerke Heer, FietsefreerWr]

" 19 Stoba Echt, WW-Band b
" 19 Ahoy Rotterdam, Simply _>.

(uitv.) r
" 20 Azijnfabriek Roermond, J"-Reinders en the Spades P

" 20 HanenhofGeleen, Les Negtfr
Vertes ir

" 20 Ahoy Rotterdam, HighwayC

" 20 Zaal de Vos Bunde, festival^onder meer Private Justice "
" 22 Tivoli Utrecht, The Troggs

" 23 Café 't Vlaegelke Geleen, *\
shop '92 )

" 23 Philipshalle Düsseldorf i
Rush \

" 24 Exit in G Landgraaf, Feedi*
re i

" 24 Feesttent Heerlerbaan, J"
Bagge Bend "" 24 Effenaar Eindhoven, F**
Johnson

" 24 Escape Amsterdam, Snap J
" 24 Brabanthallen Den Bosch, ö|

van Oud

" 25 Joy Cadier en Keer, GroucM
Sniks

" 25 café A gen Kirk Gulpen,]
quiem

" 25 Gimmix Sittard, Fietsefreen".

" 25 Dancing Housemans Mon»
Vivelevink

" 25 Ahoy Rotterdam, Santana

" 26 Feesttent Heerlen, Fietsefre*

" 26 Effenaar Eindhoven, TerW
Cheesecake

" 26 Paradiso Amsterdam,
Troggs

" 29 Hanenhof Geleen, Abbey Rfl
" 29 Feesttent Schinveld, FW

freem

" 29 Paradiso Amsterdam, Het"
Brood

" 30 Fenix Sittard, Blue Guitars J
" 30 café 't Centrum Geulle, VW

vink
M

puzzel van dedam

Horizontaal: 3. punt van vertrek; 8. zeer
licht breekbaar; 10. roofvogel; 11. algebra;
12. voetpunt; 14. gebergte in Rusland; 16.
ellende; 18. gelijk, hetzelfde; 21. groei; 22.
bergplaats; 23. vleesgerecht; 24. wiel; 25.
geul waardoor 't water stroomt; 27. erg,
hevig; 28. monster, gedrocht; 30. kleine
eend; 33. vocale compositie; 34. geestelij-
ke, hoofd v.e. aantal parochies (r.k.); 35.
werk, verrichting; 38. vuilnisman; 39.
graangewas; .40. schoeisel.

Verticaal: 1. markttent; 2. hoeveelh^manier van lopen van paarden; 5. f&,}
lijk dier; 6. groot, uitgebreid; 7. dcc
een viool; 9. lijn; 10. schone jongeling
anders denkende; 15. rechterlijk co'.
17. deel v.e. oorlogsvloot; 18. uitgej.;
kennis; 19. kleur; 20. leed, verdriet,,
voorzetsel; 26. van kracht zijnde, "j
28. opbrengst; 29. openbare gedaC'
wisseling; 31. elk, iedereen; 32. s"
36. ijl; 37. mannetjesvis.

WW-Band op Pintpop-tdur

Wel een doekje voor het bloeden: een optre-
den op Pinkpop-binnen. Die datum -12
december - staat dan ook al genoteerd in
het overzicht van de 'Pintpop-tour' waar-
mee de band op 1 april van start ging.
Komend weekeinde zijn de 'Pintpoppers' te
zien en horen in Gimmix Sittard.

Foto: ROB OOSTWEGEL

" Tweeduizend handtekeningen verzamel-
de de fanclub van de Sittardse WW-Band
om Pinkpop-baas Jan Smeets — voor dege-
nen die hem nog niet kennen: hij staat mid-
den op defoto — ervan te overtuigen dat de
'new-wavetoeterband' een plaatsje verdient
op het Pinkpop-podium. Vorige week nam
Smeets de handtekeningen in ontvangst,
maar veel hoop kon hij defans niet geven.

Oplossing van gistere
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Europarlement zonder
enthousiasme achter

Verdrag van Maastricht

Van onze correspondent

«STRAATSBURG - Het Euro-pees Parlement heeft maar wei-
"g tanden, maar soms laat het ze
jven zien. Bijten is nog iets an-
lers. Gisteren dreigde het in elk

SuVal om niet in*te stemmen met"*en uitbreiding van de EG met
leden, als het zelf niet

""""eer bevoegdhedenkrijgt en het
democratisch gehaltevan de Eu-ropese Gemeenschap niet wordt

tonder meer democratischecon-sole kan de EG nooit de toetre-
van vijf, tien of misschien

nog wel meer landen verwerken.
Dan wordt zij onbestuurbaar en
oncontroleerbaar, zo klonk het
in het debatwaarin de parlemen-
tariërs de resultaten goedkeur-
den van de EG-top van Maas-
tricht. Daar is in december

besloten van de EG een econo-
mische, monetaire en politieke
unie te maken.
Voorzitter Delors van de Europe-
se Commissie kondigde aan bin-
nenkort met een rapport te
komen over de uitbreiding van

de EG 'dat een politieke, intel-
lectuele en institutionele schok'
door de EG zal sturen. Volgens
hem zijn de twaalf niet voorbe-
reid op uitbreiding en moet ver-
dieping van de EG voorrang
hebben.
'Maastricht' werd door een grote
meerderheid (226 tegen 62 stem-
men) van het parlement goedge-
keurd, maar zonder veel enthou-
siasme. Het steunde een resolu-
tie waarin de nationale parle-
menten worden opgeroepen om
de akkoorden goed te keuren.
Maar daaraan werd een lange
lijst gehecht met eisen voor het
verbeteren van de democratie in
de EG.

Minimaalzes miljard nodig om financiële problemen op te lossen

CDA bepleit bezuinigingen
Van onze parlementaire redactie

HAAG - Het kabinet moet voor 6 tot 8 miljard gulden be-
aiu,^en" "^es miljard gulden is minimaalnodig om de financiële
flemen op te lossen. Nog eens twee miljard gulden extra is
's>ig om in 1993 enige lastenverlichting te kunnen bekostigen.

ii 11 2egt de financieel specialist van de CDA-fractie in de Tweede
wrier, Terpstra, in het blad De Werkgever.

mse"* bedrag van zes miljard gulden
£"■ voort uit een tegenvallende
womische groei, tegenvallers in

B< ci*de zekerheid en de volksge-
afleid, alsmede mogelijke extra

J "-gaven voor de salarissen van amb-
jpiii'611 en een n°S in te vullen om-ysmg van 1,4 miljard gulden uit de

ssenbalans. Verder Uggen er nog
joiftra bezuinigingen op tafel om het
j^cieringstekort volgens plan te

[t_^n dalen naar 3,75 procent eind

van dé lastenverlichting,
fa-la erPstra twee prioriteiten:

ging van de btw en verhoging
y arbeidskostenforfait (de be-

wegens arbeidskosten
'Da Werkenden). Daarnaast wil het
"**-haff-enkele Weine belastingen af-

'mi/ n: overdrachtsbelasting bij
r<\_\y °°P van een huis, kapitaalbelas-
f'ïrrn uitgifte van aandelen en de

ntl°gensbelasting voor bedrijven.

Ondeugdelijk
om de lastenverlich-

"ne lnancieren door de investe-
/■gsaftrek voor kleine bedrijven te

laten vallen en hogere belastingen
voor middeninkomens, wijst Terp-
stra als 'ondeugdelijke financierings-
bronnen' van de hand.

Als mogelijkheden om de benodigde
gelden bijeen tekrijgen, noemtTerp-
stra een aantal voorbeelden. Zo wil
het CDA zelf met voorstellen komen
bij de behandelingvan deMiljoenen-
nota 1993 in de Kamer. Daarnaast
moet er in de volksgezondheid een
verplicht eigenriscio komen en moet
de voorziene basisverzekering ge-
zondheidszorg kleiner worden.
Terpstra keert zich in De Werkgever
tegen een voorziene verhoging van
een milieuheffing op brandstoffen in
1993 met 400 mihoen gulden. Ook
een 'alleingang' bij regulerende ener-
gieheffingen kan voor de CDA-frac-
tie niet.

De CDA-fractie wil dat er meer geld
vrijgemaakt wordt voor produktieve
investeringen in de sector verkeer en
vervoer. Investeringsdepartementen
als Economische Zaken en Verkeer
en Waterstaat moeten daarextra geld
voor krijgen of ontzien worden bij
bezuinigingen.

Onafhankelijkheid
Bosnië bedreigd

door Serviërs
--.—Vanonzeredactie buitenlandr«

CIR^?C,/SARAJEVO - De on-
'*Wna IJ,kheid van Bosnië-Herce-
Jister»' erkend door de EG en sinds
i£n wT^0k door de Verenigde Sta-
>WsChl?H ernstig bedreigd door de
*h7"? van de Serviërs, die

ankeliJk hebben ver-_"srOnd<_°_p.meer dan de helft van het
F^n hi.it van de repubhek en#OsCce

h
n
eaLd

e°Prr h6t f6derale J°e-

*Gehlav?Sputs\liegtuigen van de Joego-
ffcterx hT luchtmacht schonden gis-
iTe staatS°DVereiniteit van de nieu"
r^°erdpr 1 Bosnië-Hercegovina en

htaanvallen uit °P twee
-P-elddp h t

d°rPen- Radio-Sarajevo
Jtelijke h daarbij in het zuidwes-
ien w«mP Slroki BriJeg zes men-
Pende da?k gedood- Het leger ont-
*rad uitcT de bombardementen

'^ hebh«t,VOerd ' maar zei aanvallen
gepleegd °P militaire in-

Kln twee naburige, doorlen bewoonde steden

laaidenSCHeidene Bosnische steden
tüssen r

eigevechten gisteren op
Wen v erende Serviërs, mos-
Pr*-Plam tr°aten' nadat de ServischeBosnii;a e de ernstigste crisis in
log nna sdeTweede Wereldoor-
yJn degoyerdlePte. Bij het geweld
d<>den „ tgeJ,°Pen weken 200 a 300
berden acn' hebben vele hon-
geloDenmensen verwondingen op-
Ken h,,?., 6"" zyn duizenden gedwon-°UIS en haard te verlaten.

Leiders van de Servische minder-
heid in Bosnië, die tegenstander
zijn van de volledige Bosnische on-
afhankelijkheid waar de moslims
en Kroaten naar streven, riepen de
onafhankelijkheid uit van een onof-
ficiële Servische republiek binnen
Bosnië en eisten het recht op die te
verenigen met de overblijfselen van
Joegoslavië, c.g derepublieken Ser-
vië, Montenegro en Macedonië. De
laatste streeft ook naar onafhanke-
lijkheid.

De Bosnische president, de moslim
Alia Izetbegovic, boekte een diplo-
matiek succes met de erkenning
van zijn republiek door de Verenig-
de Staten. Het voorbeeld van de
Europese Gemeenschap volgend,
ging Washington dinsdag over tot
diplomatieke erkenning van Bo-
snië-Hercegovina, en de al eerder
onafhankelijk geworden republie-
ken Slovenië en Kroatië.
De federale regering in Belgrado zei
in een verklaring waarin de EG
werd veroordeeld voor de erken-
ning van Bosnië: „In de crisis in"
Bosnië-Hercegovina is nu de fase
van burgeroorlog begonnen, waar-
bij een groot aantal slachtoffers
valt". „Erkenning door de EG van
Bosnië ... zal geen einde brengen
aan het geweld, het alleen maar ver-
ergeren", aldus de federale rege-
ring.

Zie ook pagina 5

" Het hopeloze gevecht
tegen hetnationalisme

Congresleden zwaar bewaakt

Spanning tussen Rusland en Oekraïne

Weer conflict over
Zwarte-Zeevloot

Van onze correspondent

MOSKOU - Een decretenoorlog
tussen Oekraïne en Rusland over
het bezit van de Zwarte-Zeevloot
heeft de spanning tussen beide
GOS-republieken tot recordhoogte
doen stijgen. De Russische presi-
dent Jeltsin verordonneerde giste-
ren per decreet dat de ruim drie-
honderd schepen van de vloot
voortaan Russisch eigendom zijn.

Een dag eerder had de Oekraïnse
president Kravtsjoek, eveneens per
presidentieel decreet, bepaald dat
Oekraïne eigenaar is en controie

moet hebben over al het militaire
materieel op zijn grondgebied. De
Zwarte-Zeevloot is grotendeels ge-
stationeerd in de Oekraïnse havens
Sebastopol (op deKrim) en Odessa.
Volgens het decreet van Kravtsjoek
blijft het nucleaire deel van de voor-
malige Sovjet-strijdkrachten in
Oekraïne onder commando van
GOS-opperbevelhebber Sjaposjni-
kov. De omvang ervan moet in on-
derhandelingen worden bepaald.
Sjaposjnikov verklaarde gisteren in
het Russische Volkscongres, dat
het decreet van Jeltsinvermeldt dat
met Oekraïne moet worden onder-
handeld over het aantal schepen dat
deze tot zrjn bezit mag gaan reke-
nen.

Sjaposjnikov reageerde veel gema-
tigder op het Oekraïnse besluit dan
de Russische vice-president Roets-
koi. Deze criticus van Jeltsin en
spreekbuis van hetRussische natio-
nalisme dreigde gisteren opnieuw
met Russische annexatie van het
schiereiland De Krim. Hij wil dat
het besluit uit 1954 van Sovjet-lei-
der Chroestjov om De Krim bij
Oekraïne te voegen, wordt herzien
alsKiev bij zijn standpunt blijft.

Het decreet van Kravtsjoek kwam
twee dagen nadat Roetskoi bij een
bezoek aan Sebastopol de Zwarte-
Zeevloot tot Russisch bezit ver-
klaarde. Roetskoi wekte ook al de
woede van het Moldavische leider-
schap door bij een aansluitend be-
zoek aan de opstandigeDniestr-pro-
vincie zich implicietvoor erkenning
van de Dniestr-republiek uit te
spreken.

Oekraïne verzet zich tegen Russi-
sche overheersing in het GOS. Sja-
posjnikov gaf daarvan het voor-
beeld door als GOS-vertegenwoor-
diger verantwoording af te leggen
aan het Russische Volkscongres als
'Russisch staatsburger.

# Militairen in Moskou zorgen voor de veiligheid tijdens het zesde Congres van Volksafgevaar-
digden. Zij moeten voorkomen dat congresleden lastig worden gevallen door demonstranten.

Foto: EPA

Maij bezorgd
over ongekeurde
telefoontoestellen

DEN HAAG - Minister Maij-
Weggen (Verkeer) is bezorgd
over het toenemende gebruik
van niet-goedgekeurde draadlo-
ze telefoons. Vorig jaar werden
vierduizend foute apparaten in
beslag genomen. De bewinds-
vrouw zei gisteren in de Tweede
Kamer dat hierdoor gevaar ont-
staat voor telefoonstoringen bij
onder meer ziekenhuizen.

Tijdens overleg met deverkeers-
commissie zei ze het probleem te
willen aanpakken door een voor-
lichtingscampagne. Gebruik van
niet-goedgekeurde apparatuur

brengt niet alleen het risico van
afluisteren met zich mee, maar
kan de gebruiker ook treffen op
de gevoelige plek van de porte-
monnee. Bij niet-goedgekeurde
telefoons bestaat het gevaar dat
anderen gaan bellen op kosten
van de eigenaar van het toestel.

De consument die de dupe
wordt van een te hoge telefoon-
rekening kan klagen bij de PTT
en als men er dan niet uitkomt
bij een geschillencommissie. De

TweedeKamer had grote moeite
met het aantal van vijftigduizend
klachten per jaar.

Minister Maij kwam echter met
een nieuw cijfer. In het derde en
vierde kwartaal van vorig jaar
was het aantal klachten achter-
eenvolgens zesduizend en vijf-
duizend. Op jaarbasis is het
probleem dus gehalveerd.

Staatssecretaris Kosto erkent tekort

Overvallers vrij wegens
gebrek aan celruimte

DEN HAAG - Drie mannen die vo-
rige week door de Rotterdamse po-
litie werden gearresteerd in. ver-
band met het plegen van gewapen-
de overvallen, zijn weer op vrije
voeten. Nergens in Nederland bleek
een cel beschikbaar voor deze ver-
dachten.

Staatssecretaris Kosto (Justitie)
heeft gisteren in de Tweede Kamer
erkend dat het tekort aan celruimte
weer in volle omvang bestaat. „We
hadden verwacht dit jaar een even-
wicht te bereiken tussen behoefte
en capaciteit, maar derealiteit blijkt
pittiger te zijn", aldusKosto.

Het ministerie had becijferd dat de
behoefte aan celruimte vorig jaar
met 300 plaatsen zou toenemen.
Achteraf bleek de behoefte met
ruim 600 plaatsen te zijn toegeno-
men, nog afgezien van de celruimte
die voor de bewaring van uit te zet-
ten vreemdelingen is gereserveerd.
Volgens Kosto is de stijging vooral
veroorzaakt doordat de rechterlijke
macht langere gevangenisstraffen
oplegt. Hij zei dat de geplande uit-
breiding van het gevangeniswezen
(waarvoor in het Regeerakkoord
120 miljoen gulden extra was uitge-
trokken) niet voldoende zal zijn.
„Ik heb niet de illusie dat na het uit-
breidingsplan geen nieuw plan no-
dig is, zelfs niet als er meer alterna-
tieve sancties worden opgelegd",
aldus de bewindsman. Hij herinner-
de eraan dat hij inmiddels heeft
besloten de bouw van een gevange-
nis in Lelystad te vervroegen.
Dat gebeurde overigens na sterke
aandrang van de CDA-fractie in de
Tweede Kamer. Kosto erkende dat
het aantal verdachten dat wegens
cellentekort wordt heengezonden
vorig jaar weer is toegenomen. Het
aantal heenzendingen bedroeg in
1990 achthonderd gevallen. In 1991
kwam dit 1200 keer voor, vooral in
het laatste kwartaal.

Prins Claus
knapt op

DEN HAAG - Prins Claus lijkt nu
toch echt aardig op te knappen. Hij
is van plan op 28 april de opening
van het nieuwe Tweede Kamer-
gebouw bij te wonen en op 30 april
de viering van Koninginnedag in
Rotterdam.
Ook is het de bedoeling dat hij van
25 tot en met 27 mei aanwezig is tij-
dens het staatsbezoek van Groot-
hertog Jan van Luxemburg aan ons
land.
De prins was zondag ook al aanwe-
zig bij de feestelijke ingebruikname
van het orgel in de Amsterdamse
Westerkerk. De activiteiten van de
prins betekenen nog niet dat hij al
helemaal beter is, maar wel dat het
beter gaat.
Behalve aan klachten van depres-
sieve aard lijdt de prins aan de ziek-
te van Parkinson. Deze ziekte is nog
steeds ongeneeslijk, maar met een
uitgekiend medicijnenschema is er
voor veel patiënten goed mee te le-
ven.

Narcoticabrigade
Schiphol nog deze
zomer van start

SCHIPHOL/ROTTERDAM - Op
de luchthaven Schiphol gaat nog
deze zomer een speciale narcotica-
brigade van start. De brigade wordt
geformeerd uit leden van de doua-
ne, rijkspolitie en Koninklijke Ma-
rechaussee. Het 25 man sterke team
gaat zich vooral richten op het on-
derzoek naar drugssmokkel door
koeriers.
De drugsbrigade, die gaat opereren
onder de naam 'Schipholteam', zou
begin dit jaar operationeel worden.
In verband met de problemen rond
de overheveling van de politietaken
op Schiphol van de rijkspolitie naar
de marechausee werd besloten tot
een halfjaar uitstel.
De douane op de luchthaven nam
vorig jaar 116 kilo heroïne, 763 kilo
cocaïne en 1.848 kilo soft-drugs in
beslag.

puntuit
Paard

Israël kreeg gisteren een bij-
zondere bezoeker uit Jordanië
over de vloer. Een paard uit de
stallen van koning Hoessein
van Jordanië wierp tijdens een
rit op het strand bij de Jordaan-
se havenstad Aqaba zijn berij-
der af. Vervolgens liep de
hengst het water van de Golf
van Aqaba in en zwom hij naar
de overkant, naar Israël. De
hengst kwam na een zwem-
tocht van enkele honderden
meters aan op het strand van
Eilat, waar het gezadelde dier
door wantrouwige politie-agen-
ten op de aanwezigheid van
explosieven werd onderzocht.
Medewerkers van het Israëli-
sche ministerievan buitenland-
se zaken breken zich nu het
hoofd hoe zij de bijzondere be-
zoeker naar huis' kunnen stu-
ren. Dat is een probleem omdat
Jordanië en Israël zich nog
steeds in staat van oorlog be-
vinden.

RaRa
Het onderzoeksteam dat de
Raßa-aanslagen van november
vorig jaar op de woning van
staatssecretaris Kosto en het
ministerie van Binnenlandse
Zaken onderzoekt, moet het
doen met minder geld en men-
sen. Het team, dat bestaat uit
de Haagse politie, de Rijkspoli-
tie Alkmaar, CRI en BVD,
wordt opgesplitst. De groepen
zullen van af hun eigen bu-
reaus werken. De beslissing is
genomen omdat door het mi-
nisterie van Justitie en het
Openbaar Ministerie minder
geld beschikbaar wordt gesteld
dan in eerste instantie ver-
wacht.

Ambassadeur
De vroegere ambassadeur van
Irak in Nederland, de 53-jarige
Safa Salih Al-Falaki, mag voor-
lopig in Nederland blijven. Hij
heeft van het ministerie van
Justitie een verblijfsvergun-
ning gekregen 'op humanitaire
gronden. Al-Falaki nam op 13
januari ontslag als vertegen-
woordiger van Irak. Hij stelde
zich niet langer te kunnen ver-
enigen met het beleid van pre-
sident Saddam Hoessein.

Wethouder
De Amsterdamse cultuurwet-
houder M. Baak van D66 legt
haar functie neer. Ze stapt ook
op als raadslid. Baaks medede-
ling dat ze aftreedt kwam
maandagavond na een besloten
vergadering van de fractie van
D66. Die ging over hetraadsde-
bat over de affaire rond het
schilderij 'Whos afraid of Red,
Yellow and Blue lII van Bar-
nett Newman. Tijdens dat de-
bat vorige week werd met een
ruime meerderheid een zoge-
noemde 'motie van treurnis'
tegen Baak aangenomen.

Paats
Een ruime meerderheid van de
gemeenteraad van Alphen aan
denRijn heeft zijn vertrouwen
uitgesproken in de omstreden
burgemeester M. Paats. Znnrol
in de verwikkelingen rond de
Coupépolder, een stortplaats
voor huisvuil waar in de jaren
zeventig illegaal tienduizenden
vaten chemisch afval werden
gedumpt, wordt door de meer-
derheid van de raad niet nega-
tief beoordeeld.

(ADVERTENTIE)

\°>Recodata Computers
N^/ Computers & Communicatie Apparatuur. X

Openings aanbieding :

ARC 286 \OBLF.
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. 0% ft~aa
Inclusief DR DOS 6.0 * '-???-

-% 1995-

Emmastraat 4 , 6411 KB Heerlen.

" Tel : 045-740239 , Fax : 045-719466
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_ (ADVERTENTIE)

Het nieuwe
nummer

voor inlichtingen
binnenland.

-^^^^^^jTT-m" tifiw^^^E^? EL.
Voor inlichtingen over telefoonnummers, telefoonverkeer er
gesprekstarieven belt u voortaan 06-8008. |**"JTM»W.T.imWI
Het tarief is 15 cent per oproep. _^"___P_|_JJ__J_J_|______|

Tot uw dienst, PTT Telecom.

iimburgs dagblad ,
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lppiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

[ illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

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

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(B<ori Ceooco Summo Scannen 079

Personeel aangeboden
Dame met uitstekende op-
leiding (acad.), middelbare
leeftijd, voorheen artsenbe-
zoekster, verzorgd uiterlijk,
goede cont. eigenschappen,
onafhankelijk, 3-talig Ned.-
Duits-Eng., zoekt in Heerlen
of euregio een nieuwe uitda-
ging. Elke baan is welkom,
geen sex, ook op zon- en
feestdagen. Ben i.b.v. auto
en telefoon. Tel. 045-
-722238 u wordt teruggebeld

Huisvrouw strijkt al uw
WASGOED, wordt gehaald
en gebracht, pr.n.o.t.k. Tel.
045-317669.
Jongeman, 27 jr., zkt. fullti-
me BAAN voor in een winkel
8 jr. erv. Tel. 045-750872.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Personeel gevraagd
Uitgeverij vraagt

Advertentie-verkopers m/v
met zowel ervaring in de buitendienst als telefonisch.
Beheersing van de Ned. en Duitse taal noodzakelijk.

Tel. 02972-1416 tijdens kantooruren.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Cursisten m/v
voor de opleiding tekstverwerking WANG en Wordperfed
5.1. U wordt in twee dagen opgeleid. Omscholingen en bij-
scholingen zijn ook mogelijk. U bent full-time of minimaal
20 uur per week beschikbaar. U hebt een administratieve
vooropleiding en een goede typevaardigheid.

Informatie: 045 - 71 83 32, Adriane Keulen.
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Medewerker
advertentie-afdeling m/v

met spoed, voor een relatie in Heerlen. U gaat voornamelijk
telefonisch advertenties aannemen. Voor deze full-time
baan bent u ook in de middaguren beschikbaar. Admini-
stratieve werkervaring en typevaardigheid zijn vereist. Hebl
u interesse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045-718332, Marie-Cecile van den Noort
HEERLEN, OP DE NOBEL 1 / AKERSTRAAT

Euro Bouw vraagt VAK-
BEKWAME Uitvoerder,
metselaars, ijzervlechters,
timmerlui, 043-639710, tij-
dens kantooruren.
Gevr. nette TAXI-CHAUF-
FEUR m/v voor dag- en
nachtdienst, part-time.
Wao-ers geen probleem.
Jultanastr. 6, Brunssum.
Für Dauereinstellung ge-
sucht Maurer, Einschaler
und Klinkenmauer. Auch
Colonnen. Auskunft von
Montag bis Freitag von
8.30-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-227144665.
Pa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Aannemersbedrijf Belo
vraagt voor Duitsland erva-
ren METSELAARS en be-
tontimmerlieden. Hoog loon.
Tet. 045-250238.
Beauty Escort zoekt leuk
spontaan MEISJE of vrouw
voor escortservice, leuke
jongen ook welkom. Info
045-227930.
Constructiebedrijf vraagt IJ-
ZERVLECHTERS en stei-
gerbouwers. Hoog loon. Tel.
045-726600 ma. t/m vr. van
8-17 uur. ,
Gevr. BEDIENEND pers. en
kamerm. Hotel Rest. "De
Oude Geul", Gulpen. Tel.
04450-1254.

Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
Spar supermarkt Bruis
vraagt met spoed MEDE-
WERKERS voor div. afde-
lingen. Zowel part-time als
full-time. Alleen tel. reage-
ren: 045-311956.
NEBENBERUFLICHE Ta-
tigkeiten, freie Zeiteint., DM
1.500,- MIJ., (hptber. mögl.
n. Einarb.) Tel. 045-452265,
12.00-18.00uur.

Gevr. METSELAARS voor
Ned. en Duitsl., Ned. voorz.
alsmede voor Ned. meew.
uitvoerder. B.E.M. BV, Gul-
pen. Tel. 04450-4565.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228461.
Super van Oppen Kerkrade
vraagt voor direkt MEDE-
WERKER(S) voor de afde-
ling A.G.F. Reaktie tel. 045-
-422281 vr. naar Dhr. Dijcks.
Gevraagd vakbekwame
METSELAARS voor projec-
ten in Zuid-Limburg. Zonder
ervaring onnodig te solticrte-
ren. Tel. 046-339177.
Gevraagd nationale
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger (dagritten).
Ervaring noodzakelijk. Frans
Beiten Transport bv, tel.
043-631888.

Onroerend goed te huur gevraagd
Met spoed te huur gevraagd

eengezinswoning of bungalow
Tel. 045-742349 of 742140 of fax/telef. 710219.

Met spoed woning te h. gevr
min. 3 slpkrs omg. SLENA-
KEN voor gezin met 2 kind.
3e op komst. Tel. 04457-
-3546 vragen naar Wim.
Fysiotherapeut, alleenst.,
zoekt woonruimte, liefst met
tuin in HEERLEN of omg.
Tel. 04498-53956.

Alleenst. werk. heer zoekt
met spoed appartement in
HEERLEN-C of Zuid, huur-
pr. max. ’BOO,-. Evt. wo-
ningruil mog. huis met tuin in
Voerendaal. 04406-15997,
tussen 10.00-17.00 uur.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Onr. goed te koop aangeb.gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten

Te koop
gevraagd

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Hoensbroek

Wolfshoofdplein 75
Woonhuis met eenvoudige
garage, kleine achtertuin en- berging. Ind.: o.a. kelder.
f3eg.gr. entree, woonkamer,
keuken en douche. 1e verd.:

overloop, 3 slpkmrs. 2e
verd.: zolder (via vlizotrap).
De woning is niet voorzien

van cv. bwj. ca. 1950. Aanv.
ca. 1-7-92.

Prijs ’ 89.000,-k.k.

ciquinci i"
Tel. 045-715566.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed le koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Duitse makelaar zoekt voor
duitse kandidaatkopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aanb.: Wijman & Part-
ners, 045-728671.
ROTHEM, Holstr. 37, 2 on-
der 1 kap met inpandige ga-
rage en diepe tuin, optimale
isolatie, in goede staat,

’ 172.000,-k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
Te k. omg. HEERLEN
woonhuis, magazijn, 3 gara-
ges. Totale opp. 390 m2, re-
noveren nodig, pr.

’ 180.000,-. Brieven onder
postb.6l7, 6400 AP Heerlen

Bedrijfsruimte

Te huur AMSTENRADE:
kantoren met parkeergele-
genheid- div. faciliteiten.
Pr.n.o.tk., tel. 04492-5300
zeer geschikt voor admini-
stratieve doeleinden.

Kamers

Kamer te huur te VALKEN-
BURG voor oudere heer of
dame. 04406-12875.

Bouwmaterialen & Machines

Paas Voorjaarsshow
Demonstratie van het complete

Karcher programma
Heet en koud water hogedrukreinigers, stof- en

waterzuigers, vloerreinigingsapparaten, veegmachines,
toebehoren etc. etc.

Paasshow aanbieding
karcher 595 hogedrukreiniger

220 Volt, traploos instelbare werkdruk tot 110 Bar, mcl.
pistool, lans met hoge en lagedruksproeier, 10 mtr. slang,

borstel en wandconsole!

Nu ’ 625,- mcl. BTW
Do.-vr. van 10.00-19.30 uur en zat. van 10.00-16.00 uur.

■<**£Rp ß v
In de Cramer 31, Heerlen.

Tel. 045-716951.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. 1000 rode Mulder
PANNEN ’400,-; plm. 2
kub. oud eikenhout ’ 600,-.
04704-5911 na 18.00 uur.
Te k. van SLOOPWERKEN,
draaideuren en schuifdeu-
ren die electr. open en dicht
gaan. Straatklinkers div.
kleuren. Balkhout, vloer-
planken, ijzeren balken, ra-
men en deuren, alu. afzetra-
men met glas afm. I.oox
1.00. Sloopbedrijf L. Rave-
steijn, Schoenerweg 75,
Beatrixhaven, Maastricht.

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

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

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

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bochoftz. Tel. 045-443961.

Philips AUTOTELEFOON
winstpakker "april" nu

’ 1.695,- excl. BTW, inbouw
gratis. Hego Handelsbureau
Tel. 04492-5752.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
ASPERGEGEWAS- en snij
machines, roestvrijstalen
uitvoering, instelbare snij-
breedte van 22-27 cm. Nu
zeer voordelig in prijs. Te-
vens leveren wij asperge-
ploegen, cultivatoren, koel-
bakken en steekkisten. Col-
lé, Prinsenbaan 155, Ko-
ningsbosch. 04743-1205.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop KERSTDENPLAN-
TEN. Tel. 04951-34409.
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden mnd april ’24,50.
P. Raeven. Tel. 045-322741

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentqenbach)

Auto's

Autobedrijf
Loek

Schaepkens
biedt te koop aan:

Ford Siërra combi CLXi '90

’ 27 500 -
Peugeot 205 GTi '88

’16.900,-
Ford Siërra Ghia 2.0 '85

’ 7.250,-
Opel Manta GT 1.8 '84

/ 9250 -Votvo 440 DL :90 LPG
’18.900,-

Ford Escort 1.2 '82

’ 4.250,-
Opel Kadett '82 ’ 2.750,-

Opel Ascona automaat '80
’1.500,-

Volvo 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'B6 ’ 10.500,-

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

’ 9.250,-
Keuze uit plm 100 occasions

Klimmenderstraat 110, .
Klimmen. Tel. 04405-2896.

Knutselkoopjes
Fiat 127-1050 Prima 1983

’ 2.250,-
Fiat Ritmo 1983 ’ 1.950,-
Ford Taunus 1979 ’ 250,-
Opel Kadett 1978 ’ 750,-
Peugeot 104 1978 ’ 750,-

Renault4GTLl9Bl ’3OO,-
Fiat Creusen

Heerlen
Parallelweg 34

Tel. 045-742121
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! Tel. 045-411572.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
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 koop CITROEN 2CV6
special (rood), bwj. '85, APK
tot jan. '93, i.g.st. Tel. 046-
-332920 (na 17.00 uur).

FORD SIËRRA RS Cosworth bwj. '89 1e eig. ’37.500,-;
Renault 25 TX '90 1e eig. ’ 23.750,-; 25 V6aut. '89 1e eig.
50.000 km ’30.750,-; 19 GTXi bwj. '89 1e eig. vanaf

’ 17.500,-; 21 GTS Nevada '88 1e eig. ’ 16.750,-; 21 TS/
GTL '87-'B9 v.a. ’9.000,-; Volvo 740 GL combi m. '87 1e
eig. ’ 21.750,-; 240 DL Combi '88 1e eig. ’22.500,-; 440
GL/GLT '88-'B9 v.a. ’18.750,-; 480 Sport '87 ’20.750,-;
740 GLE '84-'BB v.a. ’10.750,-; 240 GL '82-'B5 v.a.

’ 3.750,-; 360 GLT 83 ’ 5.500,-; 345 GL 2.0 '85 ’ 8.500,-;
Passat 1.8 CL '89 1e eig. ’23.750,-; Passat TD combi'B7

’ 17.500,-; Passat D/combi D '84 ’6.750,-; Golf CLD/GTD
'85-'BB v.a. ’9.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’7.500,-
Jetta '81-'B7 v.a. ’2.250,-; Golf GTi spec. uitv. '78
’4.250,-; Audi 80 S/80 D '88-'B9 1e eig. v.a. ’19.750,-;
100 CC m. '86 ’ 10.750,-; BMW 524 TD '89 1e eig
’42.500,-; 525 E / 524 TD '84 v.a. ’7.000,-; 316 / 320 i
'84-86 v.a. ’8.000,-; Opel Veetra 1.8 GL hatchback '89 1e
eig. ’23.500,-; Kadett 1.7Dcombi '89 1e eig. ’18.500,-;
Kadett 1.6D combi '87-'B9 v.a. ’10.000,-; Kadett 1.7D
combo '90 1e eig. ’14.750,-; Kadett 1.2/1.3/1.6/1/6D '84-
-'9O v.a. ’5.000,-; Omega 1.8/2.0i/2.0 Gü autom. '88-'9O
v.a. ’14.000,-; Corsa '84-'B7 v.a. ’7.000,-; Senator 3.0
'83 ’7.750,-; Ascona 1.8 '88 ’12.000,-; Lancer GLX '84
’5.500,-; Ford Scorpio 2.0i/ 2.4i/ 2.9 i '85-'9O v.a.
’10.000,-; Siërra 2.0isedan '88-'9O v.a. ’16.500,-; Siërra
2.0/2.3 D combi '84-'9O v.a. ’ 5.500,-; Escort 1.4 CLi combi
'89 1e eig. ’15.500,-; Escort 1.8 CLD combi '88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D'83-'B9 v.a. ’4.500,-;
Capri 2.3 '78 f 3.750,-; Taunus aut. '82 ’ 2.500,-; Citroen
Citroen AX 1.1 E '88 1e eig. ’9.750,-; BK 1.4/1.6/1.6 break
Break '83-'B9 v.a. ’4.000,-; BK turbo D '88 1e eig.
’17.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’4.250,-; CX GTi '85
’7.500,-; Alfa 75 16/18 '86-'B9 va. ’ 11.000,-; Fiat Tipo IE
'90 1e eig. ’17.000,-; Panda/Uno '85-'B9 1e eig. v.a.
’4.500,-; Peugeot 405 GR/GRi 1.9 '88-'9O 1e eig. v.a.
’16.500,-; 205 GTi '85 ’11.750,-; 205 XLD '89 1e eig.
’14.750,-; 309 GTi 1.9 '89 1e eig. ’22.500,-; Honda
Aerodeck 2.0 '88 ’19.500,-; Accord 2.0 '86-88 v.a.
’11.000,-; Prelude EX autom. '85 1e eig. ’13.500,-;
Prelude spec uitv. '84-'B6 va ’ 9.000,-; Accord EX aut. '84
’7.000,-; Nissan Bleubird 1.8 GL '88-'B9 1e eig. v.a.

’ 12.500,-; Sunny combi D '85-'B6 va ’ 6.500,-; Mitsubishi
Galant GL HB '89 1e eig. ’ 19.500,-; Galanti GL/turbo D
'88-'9O v.a. ’16.000,-; Galant TD/TD autom. '85-'B6 v.a.

’ 7.500,-; Starion turbo '83 ’ 7.500,-; Galant turbo D '83
’21.750,-; Saab 9000 turbo '86-'B9 v.a. ’19.750,-; Saab
900 GL '84 ’5.750,-; Rover 2000 '84 ’3.750,-; Mazda
626 GLX/GLXD '88-'9O v.a. ’14.500,-; 323 GLX '85
’6.500,-; RX 7 '80 ’7.250,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi '89

’ 16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Toyota Celica '83-'9O v.a.

’ 6.750,-; Camry '84-'B7 v.a. ’ 7.750,-; Corolla 82-'B4 v.a.
’2.000,-; Lada Samara 1.3 '88 1e eig. ’7.500,-; 2105 '89
1e eig. ’5.750,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’3.500,-; Nissan
Patrol turbo D '85 ’ 19.500,-; Suzuki Jeep zomer- en win-
terkap, '84 ’9.250,-; Honda 600 XL Off the Road '88
10.000 km ’ 6.500,-; Mercury Marquis '79 ’ 1.500,-.

Plm. 30 goedkope inruilauto's v.a. ’ 250,-.
Direkte 100%financiering en leasing mogelijk.

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

HRftS OK--M
Persoonlijke bescherming?
Natuurlijk naar van Dooren !

Kompleet assortiment kwaliteitsprodukten
voor veiligheid op dewerkvloer.
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Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Te koop Opel ASCONA,
zeer goed onderhouden,
APK. Koopje. Benzenraden-
weg 93, Heerlen.
Opel KADETT, bwj. '81, 3-
drs., nw. APK, ’2.900,-.
Tel. 045-726175.
Opel MANTA, bwj. '80, nw.
APK. Showroom staat!
’2.500,-. 045-726175.
MAZDA 323 HB type '82, kl.
beigemet., benz. verbr. 1 op
15, APK, auto verkeert in
perfecte staat, weg. omst,

’ 2.350,-. Tel. 04409-2191.
Te koop Ford ESCORT
XR3i, bwj. '83, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-444924.
Te koop Ford SIËRRA 2300
GL, bwj. '83, ’7.500,-.
Beekstraat 13, Brunssum.
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
VOLKSWAGEN Transporter
Diesel Camper, 1983, orgi-
nele Westfalia uitvoering,
verkeerd in nieuwstaat,
91.000 km. 04754-87933.
Opel KADETT Berlina uit-
voering 12 N, type 1982,
’3.400,- perfect in orde.
Tel. 04750-26622 na 18.00
Te koop 50 tot 100 AUTO'S
vanaf ’5OO,- tot ’7.500,-.
Alles APK. Inruil, financie-
ring mog. Handelsweg 12,
Susteren. 04499-3398.
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.
AUDI 100 CC 2.3 inj., bwj.
'84, Lz.g.st. Tel. 045-
-232321.
BMW 320 I bwj. '84 verl.,
sportv., alle extra's,

’ 9.950,-, 046-525489.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
Te koop rode DAIHATSU
Charade bwj. '85. Tel. 046-
-371125.
VW POLO, bwj. '79; Citroen
2 CV, bwj. '79; Mini bwj. '78.
Tel. 04406-12233.
Te k. BMW 525 ibwj. '89;
Ford Fiësta 1.1 L bwj. '85
VW Golf 1.6 bwj. '84; Ford
Escort 1.1 D bwj. '85; Ford
Escort 1.6 D bwj. '85; Ford
Escort 1.1 Bravo bwj. '84;
Ford Escort 1.3 GL 4-drs.
bwj. '81; Mazda 626 1.6
GLX Coupé NM bwj. '83; Mi-
ni 25 1000 CC bwj. '84; Ci-
troen 1.1 Axel bwj. '85; Mit-
subishi 1.3 Colt bwj. '84; To-
yota Starlet 1.3 S bwj. '85;
Mitsubishi Saporro 1.6 GSR
bwj. '82; Renault 5 GTL bwj.
'84; Audi 80 1.6 GLS bwj.
'81; BMW 318 bwj. '78;
Mazda 626 1.6 Harttop bwj.
'81; Dodge 50 vrachtauto
met kieper bwj. '80. Auto-
handel F.M. VERSPAGET,
Locht 85, Kerkrade. Tel.
045-425858.
"NESUD" Interears inkoop
auto's, de hoogste prijs, bwj.
'82 t/m '87. Contant geld! Tel
046-518401.

Opel KADETT Caravan '82

’ 3.600,-; Ascona '81
’2.500,-; Ford Taunus Bra-
vo '81 ’ 2.200,-; Ford Fiësta
'80 ’1.950,-; BMW 315 '82
’3.500,-; Kadett City '77
’750,-; Mazda 323 '81
’3.400,-; Mitsubishi Galant
'81 LPG ’2.900,-. Oude
Landgraaf 101, Schaes-
berg-Landgraaf. Tel. 045-
-311078.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. Fiat PANDA 34, bwj.
'86, pas gek., z.g.a.n. Tel.
045-243192 na 18 uur
Fiat UNO 60 S bwj. '86,
APK, in nw.st., vr.pr.
’5.350,-. Kleine Stegel 6,
Eygelshoven. 045-353598.
Zeer mooi SIËRRA 1.6
Combi, bwj.'B3, vr.pr.

’ 6.500,-. Tel. 045-414601.
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"SLA UW SLAG
op onze
15e

AUTOMARKT
LANDGRAAF
t/m 13 april as.

Keuze uit ca. 160
occasions welke met
volledige garantie
worden afgeleverd.

AUTOMOBIELBEDRIJVEN
MENGELERS b.v.
Baanstraat 129 Schaesberg
(bij Draf- en Renbaan)
Tel. 045-318888

g~ Kimt Special Kcwiiiy 1
u dan lln» dam __m

FORD Taunus 1.6 Bravo 4-
drs., bwj. '82, APK 4-93, in
prima st., ’2.400,-. Tel.
045-217202.
Te k. wegens omstandigh.
Ford ESCORT II automatic,
bwj. '80. Tel. 045-255961.
Te k. 2x FORD Escort diesel
Van Bestel, 1987 en 1988
va. ’6.800,- excl. BTW.
Rockmart, Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te koop ARO 4x4 bouwjr.
'87, LPG, APK gek., t.e.a.b.
Tel. 045-244438.

Te k. Ford SIËRRA station-
car 1.8 CL nw. mod. '88, s-
drs., cv., kl. blauw, 1e eig.,
schadevrij, beslist in abs.
nw.st. /15.750,-. Tel. 045-
-458964.
Sportieve Ford ESCORT 1.3
L Bravo, 5-bak, 5-drs., bwj.
'82, ’4.500,-. In nw.st. Tel.
045-724417.
Te k. MERCERDES 200 D
bwj. '87, in nw.st. met veel
extra's, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-228069.
Te k. MERCEDES Benz 190
Diesel, bwj.'Bs. Caumerweg
38, Heerlen.
Te k. MERCEDES 190 B
Sportvelgen, beige, in z.g.st.
Bwj. '83, ’ 13.750,-. Tel.
046-747737.
Mitsubishi COLT '80, APK,

’ 1.450,-. Heemskerkstr. 66
Heerlen-Meezenbroek.
Te k. Opel KADETT, bwj.Bl
APK 4-93, vr.pr. ’2.350,-.
Tel. 045-224760.
Opel B KADETT bwj. '72,
opknapper t.e.a.b. Tel. 045-
-740413.
Te koop Opel KADETT 12
SC, bwj. '87, Lz.g.st. Tel.
045-443272 na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT bwj. '77,
APK, pr. ’475,-. Tel. 045-
-229685.
Te koop PEUGEOT 205 GTi
1.6, bwj. '86, kl. wit, 78.000
km, in perf. st. Beatrixstr. 16,
Merkelbeek.
PEUGEOT 104 Coupé, t.
'80, APK, ’1.300,-. I.z.g.st.
Tel. 045-217202.
Te k. PEUGEOT 405 GRD
(diesel), 1989, zilvermet.
’17.500,- mcl. BTW. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
PEUGEOT 505 GL, model
'84, vr.pr. ’2.950,-. Tel.
045-423973.
Toyota STARLET DL 3-drs.,
antrac, bwj. '87, met trekh.,
zuinige auto. 04750-28544,
na 19.00 uur.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.stv.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
VW JETTA 1300 bwj. '82,
APK 3-93, Lz.g.st.,
’3.400,-. 045-232321.
Te k. VW POLO, 3-drs. bwj.
'82, nw. mod. ’3.250,-.
Tel. 045-316940.
VW GOLF bwj. 79, APK
4-93, ’ 1.750,-. Baron
Mackaystr. 65, Heerlen-
Meezenbroek
Te k. VW GOLF Sprinter,
bwj. '80 APK gek., groen-
metal., ’ 88,- wegenbel.,
verbr. 1 op 14. Auto roest/
schadevrij ’2.150,-. Tel.
045-221808.

VW GOLF diesel bwj. '88,
77.000 km, APK 2-93, pr.
’12.000,-, kl. geel. Tel.
045-456917.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Seat Ibiza 1.5GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Ci-
troen BK 14, '87; Lada Sa-
mara '88; Lada 2104 Combi
1.3 '86; Ford Escort 1.6 D
86; Renault 5 TR 5-drs. '87;
Opel Kadett 1.3 S '85;
Hyundai Pony 1.5 GL '88;
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121
1.3 Cabriotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
Te k. Opel CORSA 1.0 S,
'84, ’4.950,-; Opel Kadett
1.6 D, '86, ’7.900,-; Opel
Kadett 1.3 S, '85, ’7.500,-;
Ascona C, '82, ’2.500,-;
Volvo 244 D, autom., '82,
’3.500,-. mr. mog. 045-
-211071 Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek. ______
Mitsubishi TREDIA t. '83
’2.750,-; BMW 316 t. '82
’2.750,-; Golf D t. '81

’ 2.750,-. APK. 04499-3398
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Voorjaarsaanbieding!
Plusm. 75 Topoccasions o.a
Nissan 100 NX Targa Ca-
brio type '92, alle ace nieuw
hoge korting; Mitsubishi Colt
'91 wit 14.000 km. gel. nw.st
Veetra '90 zwart 5-drs.;
Opel Kadett type '90 antra-
ciet; GSi 2.0; Opel Kadett
GSi zwart '89; Opel Kadett
combi '88 rood' Opel Kadett
'86 zilver; Kadett '84 rood;
Ford Siërra Sedan '89 2.0 inj
ABS bl.met. ; Siërra '91 Se-
dan zilver-antrac nieuwste
type spec. prijs; Escort 1400
CL '89 XRi-look rood; Escort
1600 CL '85; Escort combi
'88 zilver; 3x Fiësta '85/'B9
va. ’6.750,-; 4x VW Golf
'85/'BB va. ’7.750,-; BMW
320 icabrio Bauer '85 veel
ace; BMW 318i'88; 4x 316i
'85/'B9; 2x Nissan 300 Sport
'85 antrac Honda Prelude
2.0i'86 rood; Volvo 440 '89
wit; Volvo 460 '87 antrac;
Volvo 340 '86 wit va.
’6.750,-; Fiat Panda Fire
'85/88; Fiat Uno '88 rood;
Corsa '86 zwart; Daihatsu
GTi '88 wit; Siërra combi '88
5-drs.; Siërra Combi '86 zil-
ver; Mercedes 190E'85/88;
Alfa 75 '88 rood; Alfa Sprint
Sport ’3.750,-; Jeep Suzu-
ki Samurai '88; Jeep Rocky;
Jeep Rocky Daihatsu '88
Hard-Top Cabrio; Nissan
Patrol benz. geel kent. '89
nw.st.; Oldtimer Ford 350
pick-up 1955 iets aparts
showroom-auto; Spitfire
Cabrio rood top-conditie;
Porsche 944 goudkl. targa
turbo; originele Kever cabrio
zeldzaam mooi; Peugeot
GTi 205 zilver. 15 inruil-
auto's aan opruimingsprij-
zen. Direkte financiering,
ook leasing met uitgestelde
betaling. Erkend APK-keu-
ringsstation. Alle reparaties
en beurten! Inkoop contant.
LUCAR, Holzstraat 67,
Kerkrade. Tel. 045-456963.

Hoensbroekse autocentrale,
Wijngaardsweg 62a,
Hoensbroek (voorkant Car
Glass) b.t.k.a. UNO 45S '85;
Corsa '85; Kadutt GSi '85;
Mitsubishi Colt GLX '84;
Mazda 323 '85; Peugeot
205 GR '83; Escort 1.6i'88;
Golf diesel turbo '88; Fiat
Croma diesel '88; Citroen
BK 1.6 TRS '84; Kadett stat.
car '85; BMW 320i'79; R 4
bestel '84; Citroen BK stat.
car, '86; Citroen GSA '83;
Seat Ibiza VAN '86.
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 1.6L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dert 13S '82-'B3; Mercedes
300 TD 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; Daihatsu Cuore
'81; Ford Fiësta 1.1 Ghia'Bo
VW Passat '80; Nissan Sun-
ny '83; Fiat 127 Sport '80;
BMW 316 LPG '82; Mini
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N
1e eig. '80 ’ 1.500,-. Inkoop
verkoop financiering diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Te k. GOLF 1600 D, 5-bak,
'82 APK '93, rood metal., i.z.
g.st, ’4.750,-; Golf 1300,
geh. uitgeb., '79, APK '93, i.
z.g.st.-- pr. ’2.250,-; Mitsu-
bishi Tredia, nw. model, '83,
4-drs., APK '93, ’3.750,-;
Fiat Uno, '83, zeer mooi,
APK '93, ’3.450,-; Opel
Kadett, stationwagen, '82,
grijs kent, APK '93, pr.
’2.650,-; Opel Kadett, sta-
tionwagen, '80, zeer mooi,
APK '93, pr. ’2.250,-; Ci-
troen BK 1400, '84, pr.
’4.250,-. Tel. 04498-54319
Te k. GOEDKOPE auto's:
Renault 5, '80, i.g.s.t.,
’1.100,-, APK 11- '92; Fiat
127, 82, 3-drs., APK 12- '92
’1.000,-; Volvo 340, '83,
’1.750,-; Datsun, 81,
’850,-; Mazda 323, '81,
lakschade, ’1.450,-. Tel.
04498-54319.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot

’ 20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Suzuki Swift 89; Nissan
Sunny 1.6 GUf '89; Opel
Corsa '89; Honda Accord
'88; Alfa 33 1.5 '88; Audi 80
'88; Fiat Panda 5-bak '87;
VW Golf D '87; Ford Orion
'86; Mazda 626 '84; Ford
Fiësta 1100 '85; Ford Fiësta
'85; Honda Civic autom. '77;
BMW 520 i '88; BMW 320i
'84; BMW 318 i '85; BMW
316 '84; BMW 315 '83;
BMW 316 4-drs. '84 Auto-
bedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49 Geleen. Tel.
046-744944. Uw adres voor
APK-keur. en alle auto rep.
Gebrs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Escort
cabriolet i.st.v.nw., rood '85;
Rekord 2.0S4-drs. roodmet
autom. LPG '83; Opel Asco-
na 1.6 5-drs rood '84; Kadert
Caravan Van grijs kent. wit
'86; Opel Kadett 1.3 LS 3-
drs. rood '88; Kadett Cara-
van diesel rood '83; Kadett
Caravan 5-drs rood '80; Ka-
dett 1.2 3-drs wit '81; Audi
100 div. extr. antr. '83; Golf
CL div. extra's antr. '88; Golf
diesel wit '85; Golf LX wit '83
VW Jetta Diesel wit '85; VW
Passat Combi Diesel 5-drs.
wit '86; VW Passat 4-drs.
groenmet. '84; Mercedes
190 E div. extra's blauwmet.
autom. '84; Mercedes 200
diesel blauw '83; Ford Siërra
2.0 GL 5-drs wi LPG '85;
Ford Siërra Combi beige '83
Ford Escort XR3 zilvermet.
'82; Escort 1.3 '85 en '86;
Fiësta 1.0, 1.1 '83-'B4; Ford
Fiësta 1.6 Diesel blauwmet.
'86; Mazda 626 GLX 2.0
12V groenmet. '88; Mitsubi-
shi Galant 1.6 GLX antr. '85;
Mitsubishi Colt GLX 5-drs
blauwmet. '85; Volvo 340
automaat rood '83; Fiat Rit-
mo antraciet '86; Seat Ibiza
1.5 GLX zilvermet. '87; Seat
Ronda 1.6 GLX goudmet.
'84; Renault 9 GTL 4-drs.
LPG '87; Renault 11 GTX s-
drs. blauwmet. '84; Peugeot
205 rood '85; Citroen Axel
1.2 TRS rood '86; Citroen
BK 1.4 wit '83; Citroen BK
1.6 TRS groenmet. '84; Nis-
san Kingcab Diesel '86; Nis-
san Sunny Diesel 4-drs. zil-
vermet. '88; Toyota Carina
diesel 4-drs, antrac. t. '84;
Talbot Solara 1.6 SLX rood
'82; Renault Fuego GTL
blauwmet. '81. VW Golf div.
extr. '79. Div. inruilers va.

’ 1.000,-. Donderdag koop-
avond. Gebrs Dominikowski
autobedrijf, Locht 38, Kerk-
rade. Tel. 045-420209.
BMW 728 i LPG. bwj. '82,
APK nov. '92, vr.pr ’ 5.500,-
Tel. 045-353772 na 18uur.
Te k. Citroen VISA 11 RE,
bwj. '84, 1100cc, 4 cyl.,
’3.800,-. Tel. 043-212893
in weekend 08350-25165.
Ford SIËRRA 2.0 GL, 1984,
blauwmet.vaste pr.f 3.500,-
-opknapauto.o4492-5300.
MERCEDES 300D'81, APK
'93, mooi, goed, 178.000 km

’ 6.750,-. Tel. 045-245684.
Te k. MERCEDES 280 SE
autom., m.'Bl, ’10.750,-.
Tel. 045-211071.
Te k. Opel KADETT 13S au-
tom., bwj. 7-'B4, APK tot 4-
93, i.z.g.st. ’ 5.500,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. Opel D KADETT, bwj.
'85, in nieuwst, ’ 5.750,-.
Beekstr. 13, Brunssum.
KADETT 13 S, Hatchback,
'86, div. acces. ANWB mog.
Kerkraderweg 166, Heerlen.

2gËÊ^ C&rcrfiCriciat!
Oma

van harte gefeliciteerd met
je 80-ste verjaardag

Romyna

Proficiat!

De kinderen

Daphne 1»

You know whaf?|
Stay happy|_> I

Reageren op 1
advertenties ond*BRIEFNUMMER!

Stuur uw brief (volcWi
gefrankeerd) naaf"!

Limburgs Dagblad I
postbus 2610. 6401

Heerlen en vergeet fii*
onder op de envelopP
nummer uil de advef"

te vermelderv I
Van maandag t/m *"!
van 8.30 tot 17.00 uüj
u uw PICCOLO teieg
opgeven. Tel. 045-J__^f

jyyiltu uw secretaresse eens : i
in het zonnetje zetten?
Verras haar dan met

een piccolo in
het Limburgs Dagblad

i Al vanaf ’ 20,15* staat ze erbij
« Bel nu met het piccolo-team
: 045-719966

Opgave van uw advertentie kan ook via
■ a|k kantoren van het Limburgs Dagblad i■ C) F.xcl (oior.n 6<ï BTW Md folo al vanaf ’ 2K.45 excl ó'ï BT*

Te koop Toyota CARINA XL
wit, bwj. '88, 58.000 km. Tel.
04493-1105.
VOLVO 340 SP, automaat,
bwj. '90, lavendel, c.vergr.,
Pullman bekl., duurste uitv.
046-334411.

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u een
autoverzekering aan te kun-
nen bieden met zeer gunsti-
ge voorwaarden, voor een
premie die meestal lager ligt
dan u nu betaalt. Neem vrij-
blijvend de proef op de som
en bel vandaag nog.
GEURTS ASSURANTIËN

Nieuwstraat 22-24
tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

HOENSBROEK

— -^ gl

Sloopauto's^, B

Wij geven U de HOO&. u'prijs voor Uw auto, sloof __
schade-auto. 045-2283^,
Te k. gevr. SLOOP' N
schade auto's, tev. s
verkoop gebr. auto-o^ v
A. Korter. Tel. 045-22ggx a
Te k. gevr. loop-, sloop", k
SCHADE-AUTO'S de c
ste prijs van Limburg- s046-519637/046-51292_y t
; » r r

Motoren -Te koop SUZUKI GS $■ tbwj. '84, mooi, Z
f 4.500,-. Tel. 045-7100^,
Te k. YAMAHA XS 650 £. .bwj. '80, ’ 4.250,-. Tel- " -"425996. __> ,

(Brom)fletsen /

Te k. Vespa CIAO tnA-J
met sterwielen. Tel.
322062, na 18.00 uur_^
Bromfietsverzekering, h
GOEDKOOP! v.a. f °Bel Meijs 045-317982-y

Auto onderdelenen accessoires y

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Gebr. ONDERDELEN van
Japanse auto's. Deumens,
Haefland 20, Brunssum. Tel.
045-254482 / Fax 274384.

Sport & Spel
RTF-TOUR in Kohlscheid
voor iedereen. Paaszater-
dag 18-4-92. 41, 71 of 111
km. start v.a. 12.00-14.00
uur in Kohlscheid Casinostr.
(School) de drie sterkste
buitenl. teams ontvangen
een beker. Organisator R.G.
Sturmvogel, Kohlscheid.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Huisjdieren
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.
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
DWERGPOEDELTJES te k.
m. stamb., ingeënt. Graver-
str. 24, K'rade. 045-421767
Te k. Siberische HUSKEY-
PUPS, met St. Hubertus
stamb. 09-32.11.757743.
Te k. weg. tijdgebrek 2 krui-
sing Mechelaar/ROTTWEI-
LER en 1 kr. Groenendaeler/
Rottw. 5 mnd. oud. lets
moois. Tel. 0932-11863809.

Campers^^/
MERCEDES 306D&>$geh. compleet met *>\t
f 8.750,-. v.Sintmaa^dijk auto's Tel. 045-229°^
CAMPER VW 2800 \3 %
sel, bwj. '81, nw. interieu^video, stereo, alarm, *serz. gegad. 045-724__V_>/

Vakantie^^/
ZEELAND, Nieuwvliet, *sr"
6-pers. stacarav. D/WKJv
5 dgn. Pasen, He%*«
Pinkst. va. ’298,-; Ap* 1"^’350,- p/wk. - 2)’595,-; Juni ’425,- P*J
2 wkn. ’675,-. **€
Reizen 08376-14130/]^
DUITSLAND, Saa*^Hunsruck, te h. 6-pers- ~jp
stacarav. D/WC/TV op
park met zwembad, 5 $
Pasen, Hemelv. Pinkf!;. f
’298,-; April/mei ’ 35üy
'wk. - 2 wkn. ’ 595,-; jf
’425,- p.wk. - 2%

’ 675,-. Keijman P*"1*
08376-14130/1412_L
ITALIË, Gardameer, te
pers. stacarav. op carnet
dir. aan meer Juli/A^ '
Mei/Juni/Sept. va. f 2Ö,^
wkn. huren 2 wkn. b^ftKeijman Reizen °°^14121/14130. -■-y>
NOORD-HOLLAND, 'tgf-
te h. 6-pers. luxe s^g^
D/WC/TV, 5 dgn. ]*^,-
Hemelv. Pinkst. va. ’ *". *
April/mei ’325,- P-w7«45!'wkn. ’595,-; Juni J
p.wk. - 2 wkn. 598,"- $
man Reizen, 08376-^',
14130. _--^

VoorPiccolo's zie verder pagina 6
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DOOR RUNA HELLINGA

JOEDAPEST - Schuin te-senoyer het parlement in
_* ar*yevo hangt een meters-
hoog Portret van Josip Broz
sch

e vroeëere Joegoslavi-
dl P.resident en partijlei-
hlu met een strenge
in h

neer op de stad' Er zij.n. net vroegere Joegoslavië
Va^ 'r?aar wemig portretten
.'^Tito te vinden, en zekeret zo prominent. Maar in

<* Bosnische hoofdstad is
A~3 nog steeds niet van zijn
v°etstuk gevallen.

Tithar? t
'n Sarajevo. Zijn portret

kant n*e*; a^een °P ieder post-
kel maar ook in menig win-
ranterli vooral islamitisch, restau-
eenf aalt is het niet meer dan
pj , |oto uit een tijdschrift, opge-

let op een stuk karton en aan
er muur geprikt. Maar hij hangt

d de vredesdemonstranten die
We, r̂. dagen ondanks al het ge-

'-en lnSarajevo de straat op gaan
jj. Pleiten voor nationale bezin-
ne en tegen nationalisme, dra-
ftn

zrJn portret mee. Voor veel
2oaim!rs is de Joegoslaaf Tito,
Uitd Politieke leider zichzelfbr^^kkelijk noemde, een sym-■"ol voor stabiliteit.

S u ?.ens in het voormalige Joego-
Ven e on Tito al tijdens zijn le-
*ds

op_Zoveel sympathie rekenen
kere posnië-Hercegovina. In ze-
de v Z}n 's n^ voor de republiek
seri- des vaderlands. Met de
b]^ ?PPing van een aparte repu-
lisr aalde de nieuwe commu-
str"Sc^e regering in 1946 een
Wel o 00r de aanspraken die zo-maa^ervië als Kroatië op Bosnië

Apart
il

doorIIJT-ert^d werden de moslims
gj.-^ Tlto als aparte ethnische
*e hP eJ"kend- Tot dan toe werden

Beschouwd als een soort verlo-
Vari z,onen: Serviërs die de druk
tien Turken niet hadden kun-
gev^ Weerstaan en zo zwak waren
beke eSt Zich tot de islam te laten
h 0„ rfn- Dat laatste is overigens
Seiv uds de opvatting van veel
ook e nationalisten, die dan
lirns ei^enliJk vinden dat de mos-
öiftot Z gewoon bij BelgradoV^n aansluiten.

BBens in Joegoslavië waren er

Bekeren
Maar Bosnië is ouder dan Tito, al
wordt dat door nationalisten in
Zagreb en Belgrado ontkend.
Vanaf de vijftiende eeuw was Bos-
nië een zelfstandige bestuurlijke
regio binnen het Turkse rijk. Ook
na de ineenstorting van het Os-
maanse rijk bleef Bosnië lang een
van de laatste bolwerken van de
Turken op de Balkan. Pas in 1878
moesten de Turken het gebied na
een serie van boerenopstanden
opgeven.

Ook vandaag is de islamitische in-
vloed in Bosnië nog steeds onmis-
kenbaar. Moslims maken 44, Ser-
viërs 31 en Kroaten 17 procent
van de bevolking uit. Sarajevo is
vooral in het oude centrum on-
miskenbaar een islamitische stad,
met een groot aantal moskeeën en
een oude bazaar. Meer dan 90 pro-
cent van de bevolking in het cen-
trum is moslim, al valt dat in het
straatbeeld nauwelijks op omdat
maar weinig vrouwen zich aan de
islamitische kledingvoorschriften
houden.

Juist de moslims voelen zich het
meest bedreigd door een mogelij-
ke burgeroorlog in Bosnië en ze
hebben daar alle reden voor. Ber-

viërs en Kroaten hebben een
'thuisland' en ze maken daarnu al
dankbaargebruik van. Duizenden
vrouwen en kinderen zijn de afge-
lopen weken weggestuurd, naar
familie in Zagreb of Belgrado.
Maar de moslims kunnen nergens
anders heen. „Voor ons is Bosnië

eenvoudig de enige plek die we
hebben", aldus een moslim-win-
kelier in Sarajevo enkele weken
geleden tijdens een vredesdemon-
stratie, „Als de Serviërs en Kroa-
ten hier alles kapot maken, heb-
ben ze altijd nog wat over. Wij
niet".

Om die reden zijn juist de mos-
lims zeer actief in de Bosnische
vredesbeweging. Voor de demon-
stranten in Sarajevo is het ant-
woord op de problemen in de
republiek duidelijk: een verbod
van de nationalistische partijen,
ook de islamitische. Bosnië moet

weer een staat van burgers wor-
den. Pal onder het portret van Ti-
to en, zou deze nog leven, onge-
twijfeld met zijn innige goedkeu-
ring, voeren ze voor het parlement
een hopeloze strijd tegen de Joe-
goslavische ziekte die nationalis-
me heet.

" Vrouwelijke Kroatische sol-
daten juichen nadat zij ge-
hoord hebben dat de EG de
onafhankelijke republiek
Bosnië-Hercegovina heeft
erkend. Voor de Islamieten
in deze republiek — een
meerderheid — valt er echter
niets te juichen.De kans dat
er nu een burgeroorlog uit-
breekt tussen de Serviërs en
de Kroaten is levensgroot
aanwezig.

Foto: AP

achtergrond

beschermingsconstructies
f^jjn er in vele soorten en
naaten. Regelmatig worden,er drie, vier of vijf op elkaar
gestapeld, waardoor iedere
invloed van buiten onmoge-
*Uk wordt gemaakt. Eén
öeschermende maatregel is
«e certificering van aande-
den, waardoor de aandeel-
houders geen direct stem-
recht meer hebben. Daar-
naast vallen de grotere
oedrijven onder het 'struc-
ïuurregiem'. De raad van
commissarissen benoemtniet alleen directeuren,
niaar mag ook leden vannaar eigen raad benoemen,
«■en soort zelfbevruchting,
«ie makkelijk kan leiden totvriendjespolitiek,
ken andere grote bescher-
mingsmaatregel is de uitgif-te van (goedkope) preferen-
te aandelen. Als een onder-neming een ongewensteovername verwacht, kan zneen pakket 'prefs' plaatsenDij een bevriende stichting.Wet stemrecht van de gewo-ne aandeelhouders wordtop die manier gehalveerd.

Afbraak
Directeuren ofraden van bestuur van be-
drijven zijn juistfel tegen een afbraakvan
hun muren. Zij vinden dat ze tegen onge-
wenste overnames 'nee' moeten kunnen
blijven zeggen. Zonder het bestaan van de
constructies zou Nederland het jachtter-
rein worden van Dagobert Ducks, dierijk
willen wordenvan het opkopen en uitver-
kopen van goedlopende delen van bedrij-
ven.

Bestuurders verwijzen vaak naar de Ver-
enigde Staten, waar het fenomeen 'be-
scherming tegen overnames' amper be-
staat. Bedrijven zijn er vogelvrij en over-
names zijn aan de orde van de dag. De
'kopers' vullen hun zakken, de werkne-
mers trekken aan het kortste eind.
Al jarenlang roepen de aandeelhouders,

verenigd in de Vereniging van Effecten-
bezitters (VEB) om beschermingscon-
structies af te schaffen. De constructies
zorgen er alleen maar voor dat zij minder
geldkrijgen voor hun aandeel. Want door-
dat de bedrijven moeilijk zijn op tekopen
toont het buitenland weinig interesse, en
dat houdt de beurskoersen laag.
De aandeelhouders klagen ook dat de
constructies luiheid bij het management
in de hand werken. Het bestuur hoeft im-
mers niet erg alert te zijn op stiekeme in-
sluipers. Slecht management, dat jarenin
de zetel kan blijven, wordt niet direct af-
gestraft met een overname als het even
indommelt.

Lang wachten
De VEB wil dat het gebruik van de con-
structies drastisch wordt ingeperkt. De
aandeelhouders vinden het al mooi als
een beschermingsconstructie één tot an-
derhalf jaar in stand blijft. Het bestuur
van een onderneming heeft dan tijd ge-
noeg om te kijken of de plannen van een
buitenlandse financierder serieus zijn,
vinden zij.

De bestuurders spreken dat weer tegen.

Onlangs was er een bijeenkomst bij Boer
en Croon Consultants in Amsterdam,
waar de Nederlandse beschermingscon-
structies centraal stonden. Daar zei ir J.
Montijn, voormalig president-directeur
van Shell Nederland BV en commissaris
van een aantal ondernemingen: „Er wordt
gezegd dat bescherming na twee jaar
moet wijken omdat raiders (kopers met
'vijandige' bedoelingen, red.) niet zo lang
kunnen wachten. Daar geloofik niets van.
Ook raiders hebben tijd".
Maar, brengen deaandeelhouders daar te-
genin: „De beste bescherming voor een
bedrijf is het behalen van goede resulta-
ten. Dan zijn al deze lapmiddelen overbo-
dig. De economische krachten moeten zo
goed mogelijk hun werk kunnen doen".

binnen/buitenland

Kiezers straffen gevestigde partijen genadeloos af
Italiaans systeem failliet

DOOR EELCO VAN DE LINDEN

ROME - De uitslag van de
parlementsverkiezingen
heeft het failliet aangetoond
van het politieke systeem
zoals dat in Italië sinds de
Tweede Wereldoorlog func-
tioneert. De twee grootste
partijen, de christendemo-
cratische DC en de vroegere
communisten van de PDS,
in de afgelopen 45 jaar dere-
gering en de oppositie beli-
chamend, hebben een gevoe-
lige nederlaag geleden, maar
een alternatief is niet in
zicht.
De theorie dat de christendemo-
cratische partij de electorale ten-
denzen van de (voormalige)

communisten volgt, is volledig
bevestigd. Na de val van de Ber-
lijnse Muur en de transformatie
van de PCI in een sociaaldemo-
cratische partij (met het voorspel-
de stemmenverlies) is ook de DC
sterk achteruitgegaan. Haar func-
tie van anti-communistische bar-
rière is gisteren officieel ten grave
gedragen.
Maar de christendemocratische
partij is niet alleen afgestraft om-
dat het communisme niet meer
bestaat. Veel Italianen hebben de
partij verlaten omdat de DC niet
in staat is gebleken zich te ver-
nieuwen en vast blijft houden aan
de oude clientèle-politiek. De uit-
slag van de verkiezingen is een
overduidelijk motie van wantrou-
wen tegen de DC, maar ook tegen
de PSI, haar trouwe partner van
de afgelopen decennia.
Beide partijen wilden opnieuwre-
geren, zonder een duidelijk pro-
gramma en vooral zonder over-

eenstemmende ideeën over de
door iedereen broodnodig geachte
electoraleen staatkundige hervor-
mingen.

" De Italiaanse president Cossiga
...onmogelijk opgave...

Foto:EPA

Uitzichtloos
De rekening van de jarenlange
impasse is gisteren gepresenteerd
door de Noorditaliaanse Lega
Nord-Lega Lombarda. De partij
valt niet af te doen als een folklo-
ristische afscheidingsbeweging.
In sommige uitgesproken katho-
lieke Noorditaliaanse steden heeft
een op de vier Italianen gekozen
voor deze partij. Niet zozeer om
Italië in drieën te delen - zoals de
Lega voorstelt - maar omdat de
huidige politieke situatie uitzicht-
loos is. Het welvarende noorden
wil hervormingen om niet de aan-
sluiting met Europa te missen,
ook als de prijs politieke chaos is.
Maar de DC heeft niet alleen in

het noorden verloren. Ook in
Zuid-Italië is haar aanhang aan-
merkelijk teruggelopen. Het suc-
ces van de partij van de voormali-
ge anti-mafïa-burgemeester van
Palermo, Leoluca Orlando, illu-
streert dit. In Palermo werd zijn
'Rete' de grootste partij. Een zeker
moreel ontwaken van Zuid-Italië,
al jaren in de greep van de georga-
niseerde misdaad, vertaalt zich
ook in stellingnarfte tegen de oude
partijen.

Maar de chaos is na deze verkie-
zingen groter dan ooit. Een vol-
strekt machteloze regering wordt
belaagd door zeer uiteenlopende
partijen en partijtjes, die onder-
ling geen alliantie kunnen vor-
men. De roep om een zakenkabi-
net neemt toe, maar ook wordt
gesuggereerd een regering te»vor-
men van zo veel mogelijk partijen,
die tijdelijk de partijpolitieke ver-
schillen opzijzetten en gezamelijk

electorale en staatkundige hervo:
mingen voorbereiden.

Voor Bosnische moslims zijn Tito 's idealen zo gek nog niet

Het hopeloze gevecht
tegen het nationalisme

ook zoveel mensen die zich bij de
iedere tien jaar gehouden volk-
stelling niet als lid van een van de
ethnische groeperingen lieten re-
gistreren, maar als nationaliteit
simpelweg als Joegoslaaf opga-
ven. Dat tekent het belang dat
veel Bosniërs, en vooral moslims,
aan Joegoslavië hechtten.
Voor hen was duidelijk dat als het
nationalisme in de regio weer een
kans zou krijgen, de gevolgen net
zo bloedig zouden zijn als tijdens
de Tweede Wereldoorlog, toen zo-
wel deKroatische Ustasha's als de
Servische Chetniks gruwelijk in
de regio huishielden.

Kok zal ingrijpen bijproblemen rond beursconstructies

Nederland moet luiken openen
DOOR SASKIA VAN WESTHREENEN

AMSTERDAM - Minister Kok (Fi-
nanciën) gaat bedrijven verplichten
hun luiken te openen. Dat is nodig
aangezien aandeelhouders en
beursbesturen geen akkoord heb-
ben bereikt over de afbraak van de
driedubbeldikke muren, die om de
Nederlandse beursgenoteerde on-
dernemingen zijn gebouwd. Nu is
de minister van financiën aan zet.
Met de hete adem van Brussel in
zijn nek moet hij binnen enkele we-
ken met een ingreep komen.
Nederlandse beursondernemingen beho-
ren tot de best beschermde ter wereld.
Angstvallig bewaken zij zichzelf tegen on-
gewenste overnames. Op die manier ma-
ken de bedrijven zich impopulairvoor het
buitenland. Ze worden een vesting op een
eenzaam eiland.Terwijleenzame eilanden
anno 1992 toch nauwelijks meer toekomst
hebben.
Het is een discussie die al jarenspeelt. De
aandeelhouders willen graag af van de
dubbeldikke beschermingsconstructies.

Verleden week maakten zij een gedrags-
code bekend, die is opgesteld samen met
een aantal pensioenfondsen - Nederlands
grootste beleggers. In de code staat dat
beleggers en beursbesturen zo open mo-
gelijk met elkaar moeten omgaan. Sterk
beschermde beursondernemingen wor-
den in de ban gedaan.

Voor
Eigenlijk is het geen wonder dat vier jaar
soebatten over beschermingsconstructies
niets heeft opgeleverd. Er zijn veel voors
èn tegens te bedenken.Beslissende factor
lijkt 'Europa' te worden. Want Nederland
loopt ernstig uit de pas en dus lijkt minis-
ter Kok maar één keus te hebben: een
wettelijke regeling om het gebruikvan de
constructies drastisch te beperken.

Verketterd
De rol van president Cossiga, die
de informateur aanwijst, zal in de
komende dagen van doorslagge-
vend belang zijn. De onbereken-
bare president heeft in het verle-
den talloze malen verkondigd dat
de Koude Oorlog ook in Italië tdt
het verleden behoort en dat het
roer om moet. Ook heeft hij dere-
geringspartijen menig maal ver-
ketterd omdat zij hervormingen
in de weg staan.
Vorige week bepleitte hij nog, tqt
ieders verrassing, de regerings-
deelname van de PDS. Drie maan-
den voor het eindevan zijn ambts-
termijn kan Cossiga zich preseri-
teren als redder van het vader-
land, en het heeft er alle schijn
van dat hij zich deze kans niet laat
ontglippen.

Ozonlaag
ook boven
Nederland

stuk dunner
BILTHOVEN - De ozonlaag
boven Nederland is in de-
cember vorig jaar en januari
en februari van dit jaar aan-
merkelijk dunner geweest
dan op grond van langdurige
waarnemingen werd ver-
wacht. Uit internationaal
onderzoek naar de ozonlaag
boven het Noordelijk Half-
rond blijkt dat abnormaal
lage waarden met name
voorkwamen boven noor-
dwest-Europa.

Het Rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne heeft
dit gisteren bekendgemaakt. Het
RIVM is een van de instituten die
meedoet aan het grootschalige in-
ternationale onderzoek. Het heeft
in de maanden december, januari
en februari verminderingen geme-
ten van achtereenvolgens 13, 24
en 10 procent. De verdunning van
de ozonlaag was in januarialvoor-
speld door onderzoekers van het
Amerikaanse ruimtevaartbureau
NASA.
Als mogelijke oorzaken voor de
vermindering noemen de onder-
zoekers de abnormaal hoge lucht-
druk in de onderzochte periode,
sterk verhoogde concentraties aan
stof en zwavelzuuraerosol in de
stratosfeer als gevolg van de uit-
barsting van de vulkaan Pinatubo
op de Filipijnen, medio vorig jaar,
en extreem hoge concentraties
van diverse vormen van actief
chloor.
De ozonlaag beschermt de aarde
tegen de ultra-violette straling van
de zon. Wetenschappers voorspel-
len onder meer een toename van
oogziekten en huidkanker als de
bescherming minder wordt. Te
veel straling is ook schadelijk
voor planten, bijvoorbeeld land-
bouwgewassen.
De situatie in januari toont vol-
gens de onderzoekers de moge-
lijkheid aan van grote 'ozon-ver-
hezen'. De onderzoekers verwach>
ten een nog grotereverdunning in
de komende jaren. Het 'maxi-
mum-risico' voor de ozonlaag ligt
volgens hen in het begin van de
volgende eeuw. De 'lokale' verlie-
zen aan ozon zouden kunnen op-
lopen tot een procent per dag in
januari. Bovendien zou het dan
wel eens om een groter gebied en
over een langere periode kunnen
gaan.
Het onderzochte gebied strekte
zich uit van Groenland tot in Rus-
land, inclusief de Noordpool. De
onderzoekers maakten onder
meer gebruik van grondstations
(onder andere metingen met laser-
techniek), ballonnen en speciale
meetvliegtuigen, die bijna 100
vluchten maakten.
In veel van de deelnemende lan-
den zijn gemiddelde waarden
gemeten, die nog niet eerder zo
laag waren. In het algemeen lagen
de in november gemeten waarden
binnen de jaarlijksevariabelen. In
december en januari lagen de
waarden tien tot twintig procent
onder de gebruikelijke waarden.
In februari was dat tien procent.

Nederlanders
dood bij ongeluk
ST. PETERSBURG - Door een he-
likopterongeluk voor de kust van
de Russische stad St. Petersburg,
het vroegere Leningrad, zijn in hetweekeinde twee Nederlandse toe-
risten, een man en een vrouw, otn-
gekomen. Dat heeft het ministerie
van buitenlandse zaken in Den
Haag dinsdag desgevraagd beves-
tigd.
De Russische heükopter nam zon-
dag een groep toeristen mee voor
een rondvlucht boven de stad. Toen
het hefschroefvliegtuig zich boven
het Pribaltiskaja bevond, stortte bet
door nog onbekende oorzaak in het
water. De zes inzittenden kwamen
om het leven.
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Caravans
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK-
kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;
TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 21/2 mtr.breed van ’34,50 nu

’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravaning, Hommerterweg
256. Amstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond

Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Licht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland/ Spri-
te/Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan alle
merken. Caravan accessoi-
res shop met plm. 5.000 ar-
tikelen. Bartels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
CHATEAU Caravan. Het
klinkt Frans, maar het is o zo
Nederlands. Dealerinfo:
04958-92899.
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Caravan-Import Feijts
VOUWWAGENS: Alpen-
kreuzer va. ’5.195,- com-
pleet. Tour-caravans Burst-
ner-hobby-knaus. Diverse
aanbiedingen in overjarige
modellen. Voortenten Brand
Burstner, Dorema, Trio,
Gerjak. Diverse aanbiedin-
gen in aktie-modellen.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-
Amstenrade. 04492-1860.
Te koop VOUWWAGEN
Conway, 5/6-pers., in nw.st.,

’ 4.500.-. Tel. 045-422388.

In/om de tuin

VIJVERFOLIE
'/-> mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, " coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
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.
GRATIS populier-stammen
af te halen. Tel. 09-492406-
-4701.
Gratis gele ZAND af te halen
Tel. 045-324565.

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 opstapclag, 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.

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. -STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Opleidingen
" " ""

Cursus
Lokale TV Omroep

op vrijdag-avond en zaterdag. Aanvang 10 april.
KREATIVITEITSCENTRUM HEERLEN

Tel. 045-718072.
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.
Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA CCV-B start 18
april a.s. Onze garantie: bij
niet slagen volgende cursus
gratis. Opleiding voor rijbe-
wijzen motor, auto, vracht-
auto aanhangwagen, trek-
ker-oplegger en bus. Al de-
ze rijopleidingen kunt u vol-
gen in 8 of 10 dagen of in 8
of 10 weken. Betaling in ter-
mijnen mogelijk, erkende
FAM. en ANWB. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045 - 31 25 58.

Mode Totaal
Zeer aparte witte BRUIDS-
JURK mt. 38 met toebehoor.
Tel. 045-461341/459318.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
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Zonnebanken.Zonnehemels

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

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

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

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

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met

statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen
100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-212655

10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met rechl
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.

Kunst en Antiek
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156

Wonen Totaal
Te koop weg. omst. luxe u-
vormige essenbeige KEU-
KEN. Geheel compleet met
diverse hoge kasten en luxe
nbouwapparatuur. Prijs n.o.
tk. Te bevr.: Plan Keukens
b.v, Rijksweg 21, Gulpen.
04450-2490
Të koop diverse SHOW-
ROOMKEUKENS in modem
en klassiek, voor de helft
van de prijs. Te bevr: Plan
Keukens bv, Rijksweg 21,
Gulpen. 04450-2490.
fa k 1-pers. zwart/goud
toren LEDIKANT ’200,-.
045-443007, na 12.00 uur.
te k. 2-pers. OPKLAPBED,
i.g.st, ’lOO,-, elektr. fri-
tuurpan ’ 20,-. 045-244517.
Te koop eiken KAST, h.1.87
xbr.2.00 m., vr.pr. ’700,-.
Tel. 045-711433.

Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 en eiken salontafel, i.
z.g.st, ’600,-. Erfweg 10,
Kerkrade, 045-458485.
Te koop eiken EETKAMER-
TAFEL, 110 cm br. (uit-
schuifbaar tot 190 cm), 80
cm diep, 75 cm hoog, op-
knapper, echt iets voor lief-
hebber, ’2OO,- Aan de
Beuk 41, Nieuwenhagen.
Tel. 045-310263.
Te koop vol eiken BUREAU
met 6 bureau-laden, 85 cm .
diep, 150 cm br., 75 cm
hoog, opknapper, echt iets
voor liefhebber, ’ 350,-.
Aan de Beuk 41, Nieuwen-
hagen. Tel. 045-310263. "In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

»" ,!!■■- -Kachels/Verwarming

’ 500,- VERBOUWINGS-
korting De Kachelsmid, Wa-
lem2l Klimmeno44s9-1638

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.

TV/Vldeo

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.
VIDEO'S VHS gevr. Defect
geen bezwaar. 04406-
-12875.
Te koop 2 zwart/wit TV's
’75,-. Aan de Beuk 41,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-310263.

Computers
ATARI 1040 ST met SM 125
monochroom monitor, mcl.
extra drive voor 31/ i inch.
diskettes, mcl. AVT Matrix
printer met printerlinten, vr.
pr. ’650,- mcl. circa 100
diskettes soft-ware en Atari
1040 ST computer voor on-
derdelen. Aan de Beuk 41,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-310263. ___

m
_

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.

Muziek__ __ , , ;

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

Uit voorraad leverbaar!!
PC bezitters opgelet

De SC 55 nu ook als insteekkaart mcl. MPU 401
midi-interface: ’ 1.295,- !! (’ 45,- per maand).

Alles voorradig en demonstratieklaar.

Donderdag koopavond

Braderieën/Markten

Een van Nederlands
Grootste Vlooienmarkten

1e en 2e paasdag
19 en 20 april

Open van 10.00 tot 18.00 uur.

Geulhal Valkenburg
Voor deelname:

© 040-856693— "— — — ! ...,,- ri.;j'
Diversen

Een wereld van plezier bij pret-
park De Valkenier, Valkenburg

Ook dit jaar houdt u het
Verjaardagsfeestje

van uwkind weer in pretpark De Valkeniervoor slechts
/ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke-
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restaurant.
Tevens krijgt de jarigeeen seizoenspas ter waarde van

’ 19,50 cadeau.
Als dat geen knallende feestdag wordt!!!

Vooraf reserveren s.v.p.
Info en reserveringen: tel. 04406-12289.

BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.

06-lljnen

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 Ct 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 Ct p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

300 meiden
zoeken een heet slippertje.
06-320.321.44 -75 et p/m

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete vrouwtjes
06-320.330.46 - 50 et p/m

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Te k. SPULLEN voor rom-
melmarkt, tev. Communie-
jurkva ’ 150,-. 045-352845
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.

06-lijnen
Gewillige meisjes en

vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 Ct p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 et p/m.

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 Ct p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

Op zn Frans
Debbie; de eerste keer, oh
wat lekker 06-9664 -75 cpm

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 et p/m

Homo-jongens
Hoor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil.

06-320.330.91 - 50 et p/m

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 50 cpm

06-320.320.14
Adres Privé

Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs ze gevenzelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ct.p.m.

Met een ervaren blik neemt
ze hem op. Denk jij dat jemij

aankunt? ’ 1,- p.m.
06-320.320.02

De boeien
tegen haar naakte huid.
Arme leert wat gehoor-

zamen is. 06-320.340.22
50 et. p. 1/2 min.

Bevend
bukt ze over de tafel. Dan
voelt ze hoe hij haar slipje
langzaam... 06-320.330.51

50 et. p. V2min.
Met 2 man in de schuur. Ine

weet het. Ze gaan
Grieks doen

06-320.323.85
50 et. p. V2min.

Blondje uit Breda
Life

Ze ondergaat echt alles
(Grieks) 06-320.321.32

50 et. p. V2min.

Sexy Grieks
Marcha v. achter. 50 ep 1/2 m

06-9618
Bel je me

Ik vertel je de pikante dingen
over mezelf en geef je m'n
adres en telefoonnummer.

320.322.23
06/100 ctp.m.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

Tante Nel!
Houdt van Grieks! Ze is rijp
en ervaren! 37,5 cp'/im

06-320.327.17
Meisjes 18. Je kunt van

meisje op meisje. Kies maar
37,5 c p V2m.

06-320.320.52
37,5 c p 1/2 m. Volslanke

meiden 18 jr.Lief, zacht en
heet. Willen door jou
uitgekleed worden.

06-320.320.22
Lesbische

Vrouwen 30
37,5 c p V2m 06-320.320.37
Hard, wild en ruig! Russisch

standje? 37,5 c p V2m.
Lekker tussen m'n ...

06-320.320.53

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19

Studentensex ... 327.56
’l,-p.m. Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’l,- p.m.
06-320.325.00

Claudia 38 jr. live opgeno-
men toen ze alleen bezig

was op bed. 37,5 c p Vï m
06-320.323.56

S&M Liveßox
Er is tussen 13 en 17 uur

een vrouw op debox.
Durf je! 37,5 et. p. Vz min.
06-320.320.65

Topsex
2 handen vol, 37,5 cp. Vi m.

06-320.325.25

Rijpe vrouw! witte lingerie.
Grote cups!! volle dijen!

37,5 et. p. 1/2 min.
06-320.323.46

Vreemd gaan zonder taboes
met onze club-girls op de

snelle privé sexlijn. 75 et p/m
06-320.330.72

Telezoenen
kan live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Nu al: 610!
Vrouwtjes vertellen wie ze

zijn, wat ze lekker vinden en
geven dan hun tel.nummer

aan je door!
06-340.310.10.

Tele(live) Massage?
Lekker live een
massage

met Desiree, Carla, Inge of
Joyce door de telefoon?

Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

100% gratis sex
Vrouwen, meisjes en echt-

paren zijn op zoek naar
avontuurtjes! 06-320.320.81

(75 cpm)

Privé/Adressen
Zin in sex of zoek je echte
privé-adressen en tel.nrs?

Bel 06-320.320.80 (75 cpm)

Ruige straatsex!
vuurrode lippen 37,5 ep 1/2 m

06-320.320.77
Lisa

06-320.331.02
Maak je broek los en doe je

ogen dicht, Lisa doet de
rest... 75 cpm.

*Bianca*
06-320.331.07

Zal ze je met haar mond
verwennen? Doe je ogen

maar dicht... 75 cpm.
Nou, ik zoek dus een man

die ervan houdt om op
spannende plaatsen te

vrijen... Heb je zelf wel eens
op een vreemde plaats...?
06-320.321.05

’l.-p.m.
De vreemdeling kijkt haar
indringend aan. Ze voelt

haar benen week worden.
Dan zet hij zijn tanden in
haar welgevormde nek.
06-320.325.53

’l.- pm.
Ben je weleens ....? vraagt
ze indringend. Angstig kijkt
Kathy omhoog... ’l,- p.m.
06-320.321.50

Haar spreekuur bestaat niet
alleen uit praten... Ze staat
open voor alles, dus ook

voor jou... ’ 1,- p.m.
06-320.323.16

24 cm? Ach joh, daar __
ik niks van... Moet ik

laten zien? Ja, tweede
links, ik heet Hans. 75

06-320.330 J
Daniëlle logeert bij Art
Giechelend liggen zel
tegen elkaar aan. Ki»

slapen? ’ 1,- p/m
06-320.321.1

Hoelang poseer je al vc(
Chick? Is dat nou niet]

stikke spannend? VeL
'ns... niemand komt l___t
weten... Chick, ’ 1,-M
06-320.321 .f

Sensatie
Als de man een mooi A.

naakt masseert... tr.
06-320.340.69 tl

50 et. p. V2min.^ „
Hoe vind je het om bWr

staan? Nou, als ik ert fl
denk dat iedereen m* c
ziet, raak ik ontzette15opgewonden, ’ 1,- P'

06-320.321.1>1Haar zijden lingerie off» j
haar prachtige lichaam
een tweede huis. Ik *iemand die ervan houd

sexy foto's te maken
Chick Dating. ’l,- pJ
06-320.360.6'i

Voor Piccolo's zie verder pagina 8

r'~""TÏfIJISBREN«N^ 1
AANSLUITEN

EN INSTELLEN IS GRATIS ~^Wl
BIJ DOM VAN DEN BERGH |„„„„»,£
6!?^S^^E=Si ■M iHI KOOPT BIJ DOM £

■llSalaÉÜ-i^HJ BÉÉIÉpMI |B vHS-viDEQREcoRDER vr 200 DAN BRENGEN WIJ
BJ^UmUÉhUI Met 2 videokoppen en afstandsbedie- HET THUIS SLUITEN

1 W^^t^^rjHLdagen vooajlt S99r STAANDE LEIDINGENPHILIPS STEREO-KLEUREN- J»«k " fr^ 1* <W*W" *"»

TELEVISIE 21 GR 9751/108
~ " PHILIPS MATCHLINE 100 HZ rfft-T"'^^! EN STELLEN HET lN«

Met 55 cm/90°'FSQ'HiBri-beeldbuis. HIFI-STEREO KLEURENTELEVISIE I, l^^^^^^l HAT IQ UPT VOOR 'On screen display. Stereo-versterker Met Black Line'FSQ'beeldbuis. Digitaal ■■ BVBVBVBVW ,3nCI VWIV
2xlOW. 60 Voorkeurzenders. geheugen voor een TV-beeld met dubbele mm QEEL ALS U BIJ EEN
Sleeptimer. Computer-controlled teletekst scan frekwentie ( 100 Hz). 60 Voorkeur- WUÊ "'-" :? WA U"7 AAU MCTS-VHS aansluiting. ■ *"**%#% zenders. Voorzien van pieture-in-pieture, U3WL I VAKX.AAK. rit I iAfstandsbediening. lIQQh menu voor het instellen en bedienen, on *SaBHHBMMi NBB* SFRVICE KOOPT'■ X^F^T» screen display, matnx surround sound. H,F,

Bull ,„« MA„UI 1E u« „ue
IVWr I . .

■mi -— "tr,r,nvin2x4owtele,eka Ï£S£SSSSSS3£"6. dom van den bergh ;en twee atstands- ,%%%%%. *m*%. *%-%%*. -h^;^i^ AUDIORECORDER VR 702/01 .^■■■■«^BB"*"""»»-^ 'bedieningen. W "■ r^ : 4M-^r-^F-^r 0 Met 4 videokoppen, 2 audiokoppen, al»________]__ fiZ I
______■ B^^mM l fi**"| lII'FfVI ■BW geschikt voor 2 snelheden, en afstands- éM BB^Ty^MV

fin bediening metLCD-display. Dial jog, ■^^!/< j^"w^Jli ____yjj_____Ml perfekt stilstaand beeld en stap-voor-stap._mi
, _

- _^ 'Super slow motion'via afstandsbediening BBPq3J"""""-""F
iiiiip^^!!!, r—■ -^__________^__r____m en 'doublé fine slow' via dial jog.
E3| B»____^s B/^^^s Voonprogrammenng van 8 programma's 8888888881 l__W_____^ tot 3 1 dagen vooruit VISS en introscan.

_____**"*******"*___g| ==91118 i .^h] T"^^^T^B BW Display taalkeuze. 8 Uur HiFi-stereo audio
— ---^ ~~'mmW Lj^^ApH^VJ Bk opnemen/weergeven. 'Simulcast', audio ■jfiÉËBI

T.^^^^^^..
_ BP^^^ÏÜJ mx en audio-dubbing. Geschikt als

"____!""'""'' |l*Ba|^^M|||| |||J_^^^:;:.:;:;:;^:Vv??^^^7^M BmBH"É""I^T^^4"I*T * 1 _)^B VideOtUneT M Mm^-y> -« ipaBBI Bj *"*jr "-"i:. BBB^yy^TT*\l Lbm I/m imlm ;"___■*"■

p 7 DM "^ OP AFSTAND BEDIENBARE BI

;:;'.'PBsHSBI IBBSSuL-— i ff jjjJSfcjjffll^ Bestaande uit tuner met 29 voorkeur-
\^a_____________m__\\\ -g=-"°r-ii-iiniiirïïiin,, ■ H "«Bw ||tS4^BßS^y?y*^ zenders, digitale -bitstream' versterker m* 1

l*«irTi"wPßwßßK~-. ... ,■’ , V N BBBBTjT«tS3 x '20 W vermogen, dubbel autorevers*
PHILIPS HIFI-SET pjju^|_|____pj|«B«B cassettedeck, programmeerbare
r -f-; " PHILIPS AUTORADIO/ CD-speler, twee 3-weg basreflex luid-
„! â.n,le!Lrß rT ,rn \'\ mtMmmmm. CD-WISSELAAR- sprekerboxen en ■ <-> tT% *T>PHILIPS TLJNER FT 650 . M fe KOMBINATIE DC 521/082 %%. .afstandsbediening. IQQQ'Digitale kwarts PLL-synthesizer/tuner. FM, LG y\ ■ B FM, MG en LG. 36 Voorkeurzenders. Vk\ WXj-W-WJt,
en MG. 30 Voorkeurzenders. \A>. Bj WÊ Autostore. Autoreverse cassettedeck Y^________^_gQ3DESZi32lÏBMßßß^Pi(
Uitgangsvermogen 2 x 55 W. [^W^m^m van 6CDs' I J^F^F^ vWVx^^^^J fH.'!. AÏlfll
Deck A weergeven, deck B autoreverse BFfcUij "1 il i /^^V^^^^^ ::*,^r-',^Stt
opnemen/weergeven. '' -■ "s _______B"_bij________________________________________________-_-__^ ’ - \w Jfti fc1

.^^^^^j ■^■"^■^ê ,^_______&s^ ._gS ffiB?flr?Ti7i / __________’ -ij' "\ 4QI

—^^ g^^^Bßß^pßril WÊÊmmW aaW... jÊzMk I VHS-C CAMCORDER PHILIPS STILLE SUPERLUXE
vJ W£*KM-WÊ I EXPLORER VKR 6847/20 DRAAITOP-STOFZUIGER

M JBI-'^V^JI I Met CCD-opneemelement, 8 x zoom, Met het unieke Philips reactieve geluid- I
AM Wv mm^' ■hi^WßmM ÊÊÊLtW Wtt WW automatische scherpstelling, witbalans dempingssysteem. Motorvermogen 1300

W WammfkwaW' en dia- ■ mmmmWaaWkm. aaa%%\ W. Accessoireberging met 3 hulpstukken- IkW BW W^ÉJ fi~,„^, f Automatisch oprolsnoer. _________ .lA\W% w^^T^^^l BbSb^iehe" aWW^ST AFS2ooostof^er x9V?'



CrV *"***^A-^* ~De teleurstellende groei van het nationale in-
F*?n van 0,75 procent dit jaaren 2,25 procent volgend jaar
Tdt veroorzaakt doordat de gunstige effecten van de Duitsejopnigingvoor ons land zijn uitgewerkt en het herstel van de
Jfterikaanse en Britse economie, die de Duitse locomotiefJuo-en moeten aflossen, maar aarzelend op gang komt. Al>jPt een opleving aanstaande, aldus het Planbureau.
Ar gematigde loonkosten, jaren-
Js Nederlands voornaamste wa-fL }n de mondiale concurrentie-
££, moeten we het niet meerjPoen.Een contractloonstijging in
In 4V9? 45 procent bÜ een inflatiei *.<25 lijkt gematigd, maar is wél
■f f.fVol6 van overheidsmaatrege--5 'buren, accijnzen) en een stij-Ts van het incidenteel loon. De
f* arbeidskosten stijgen de laat-ljAFen met 2 procent of meer, naF^ange dalingen.

Philipsschrapt
120 banen bij

pc-divisie
'fl. J-"T - Philips heeft gisteren
irsn ,gemaakt de produktie van
irrin cornPuters 'Pc's) fors in te
td 1 on' iermee komen in Neder-
i \*o banen te vervallen bij de
bHKlngen in Tilburg, Best en
JrnT°Ven(in totaal circa 200 werk-Is Rn« Wereldwijd schrapt Phi-
Jid<T . van de totaal 1800 ar-
|tV ■atsen' De Industriebond4aktVlndt dat Philips eerder ge-
**"rntK afsPraken schendt en*♦~* et bedrijf om die reden on-Pouwbaar.

Het Planbureau wijst erop dat én
een loonstijging én tegelijkertijd
verwachten dat de werkgelegen-
heid groeit, niet samengaan. Niet
alleen hoge looneisen, ook het door
werkgevers makkelijk 'weggeven'
van de wao- en ziektewetmaatrege-
len, zijn oorzaak van de stijgende
loonkosten. De afgesloten cao's zijn
ondanks de stijgende werkloosheid
en de slechte conjunctuur duur.
Behalve loonmatiging, pleit het
Planbureau voor een forse inflatie-
bestrijding. Door de lage prijzen op
de wereldmarkten, blijft het effect
van de overheidsmaatregelen op
het inflatiecijfer nog wat verborgen,
maar dat valt volgend jaar bij een
aantrekkende grondstoffenprijzen
weg.
Het Planbureau waarschuwt voor
de gevolgen van onze Europees
sterk afwijkende inflatie en de reac-
tie daarop van internationale beleg-
gers. „Zonder nadere maatregelen
zal de inflatie versnellen," luidt de
waarschuwing.
Het Planbureau pleit voor lasten-
verlichting (een btw-verlaging),
waarmee de inflatie wordt bestre-
den en de looneisen worden gema-
tigd. Zon verlaging moet worden
betaald door verder te schrappen in
de Europees gezien in ons land
sterk afwijkende overheidsuitgaven
en subsidies.

beurs
Vnendelijk

*ik *£t *?* ~ °P een vriende-
:°Wnkli J" effectenbeurs trok

acht m ♦
01ie gisteren de aan-

benen t een vaste stemming.
4 Ssv niervoor waren een koop-
I -*rshu-« t C"et Amerikaanse bro-
rn*ie ni- hman Brothers en stij-

m n ePfnzen in verband metStoschfC ! Jk. dichtdraaien van deSen i , aan en nieuwe pro-
» en tJ-^i e verhouding tussen»lr> het 1,ff°i nds werd voor ruim f9OI^ks om^ andeld waarbij 611.000

fXotl"zet k?mgen" De totale aandele-
n kïein W?m

ft
Uit °p f 621 mi«oen-Nnda* r\ 100 milJ°en hoger dan

r°eg f gor7Ue.I.obligatie-omzet be-r^am ii mi]Joen. De koersindex
r*ii e ÈOF i„-iunt h°ger op 207,5.406>6lUE-*ndex sloot 0,46 hoger óp
fajj d

'>rdeL°V*rie<L,h°ofdfondsen no-fc>cht&r Els? vier op gunstige1130 hopir g nin het Jaarverslag ff "3. Flauw indea" een f a^et havenfonds Pakhoed,
ler> en Kgere winst over 1991 liet
!flft"anditVfandien voor d* eerste> de 11aa,i:een verder dalende

i '7°- Verni. Y?° lager gesteld op fSSl^h,et merendeelsen «aeswerk by de hoofdfond-
t> rlJ^ctie iSf mar^ vond de intro-> CoMVa?,h,f ingenieursbu-
°ei"s wf s°f

M
3
C
RC^Iland- De eerste

oerd beteairt t^'60 waarna f 38,90;8' <££SL °e "-^ifteprijs was f
°orlijke h«fn Werd van een be-Set belangstelling voor deze

'^dle8

"
g IHC Caland gevolg

HPHietU^ "?ogere winstver
Ola 9e'„Het offshore-fonds vloog
S f 64P«nOC!nl °f f 5-30 °mhool
'<" hoßei Autodealer Athlon za?** wmf Wlnstcijfers beloond met*uiat van f 1,30 op f 50,80

Hoofdfondsen v.k. sk.
ABN Amro 45,90 46,20
ABNAmroA.inF. 79,20 79JO
ABN AmroObl.Gr.f. 176,80 176,90
AEGON 128,10 128,20
Ahold 87,70 87,40
Akzo 149,50 149,10
Alrenta 194,30
Amev eert 55,00 54,90
Bols eert. 46,90 46,90
Bührm.Tet.c. 46,50 46,70
CSM eert. 95,10 95,10
DAF 21,30 21,20
DordtschePetr. 134,20 136,50
DSM 109,50 109,50
Elseviercert 111,70 113,00
Fokker eert. 34,60 34,70
Gist-Broc.cert. 35,10 35,20
Heineken 194,50 194,50
Hoogovens nrc 53,40 53,30
HunterDouglas 69,60 69,50
IntMüller 61,20 61,20
Int.Ned.Gr.c. 52,50 52,50
KLM 36,10 36,40
Kon.Ned.Papier 43,90 43,40
Kon. Olie 145,10 147,20
Nedlloyd 59,30 58,80
Oce-v.d.Gr. 78,70 78,30
Pakhoed eert. 45,30 43,70
Philips 36,70e 36,70
Polygram 47,10 47,40
Robeco 96,20 96,20
Rodamco 50,60 50,50
Rolinco 93,70 93,10
Rorento 71,00 71,20
StorkVMF 43,90 44,00
Unilevercert. 182,60 183,20
Ver.BezitVNU 82,00 81,60
VOCnrc 42,40 42,50
Wessanencert 94,10 93,80
Wolters-Kluwer 70,60 70,60

Avondkoersen Amsterdam
ABN AMRO Hold. 46,20146,201
Akzo 148,20-148,50(149,10)
DSM 109,40(109.50)
Fokker 34,80 (34,70)
Kon.Olie 145,50e-147,00(147,20)
Philips 36,50e-36,70 (36,70)
Unilever 181,80-183,20(183,20)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 58,50 58,50
ABNAmroHld.prf. 6,13 6,13ABN AmroHJd.div. 44,40 44,60
ACF-Holdingc. 31,80 3200Aegon div.92
Ahrend Groepc. 129,50 129,50AsdOpüonsTr. 11,70 11,70Asd.Rubber 3,95 3^Ant Verft 426,00Atag Hold. eert 122,50 12210Athlon Groep 49,50 50,80Athlon Groep nrc 47,00 47,00
AuLlnd.R'dam 91.00 91,00BAM Groep 89,00 89^20Batenburg 138,80 138,20

Beers 126,00 126,00
Begemann Groep 117,50 115,00
Belindo 306,00 306,50
Berkels Patent 1,05 1,06
Blydensl-Wüt 41,50 41,70
BoerDe, Kon. 240,00 240,00
BoerDeWinkelb. 69,20 69,30
BorsumyWehry 63,00 63,30
Boskalis Westm. 25,60 25,00
Boskalis pref. 27,00 26,50
BraatBeheer 34,20 34,00
Breevast 10,20 10.10
Burgman-Heybroek 2700.00 2700.00
Econosto 29,00 29.40
EMBA 225.00 b 227,00 b
Enks Holding 79,10 80,00
Flexovit Int. 56,50 55,50
Frans Maas eert. 80,40 80,70
FugroMcClelland - 38,80
Gamma Holding 104,50 104,70
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,10 34,30
Geveke 38,80 38,80
Gevekediv'92 37,20 37,20
Giessen -de N. 99,00 99,00
Goudsmit 38,60 38,60
Grolsch 202,00 202,00
GTI-Holding 225,50 226,00
Hagemeyer 145,00 145,00
idemdiv'9l 142.80 141,80
HALTrustB 14,70e 14,80a
HALTrust Unit 14,70 14,80
HBG ■ 208,00 a 207,00a
HCSTechnology 0,85 o,Boa
Heineken Hold. 179,00 178,70
Hoek'sMach. 256,70 256,00
HoU.SeaS. 0.44 0,48
Holl.Kloos 453,00 453,00
HuupEff.bank 7.30 7,30
HunterD.pref. 2,70
IHC Caland 59,50 64,80
Kas-Associatie 34,20 34.00
Kempen 4 Co 9,40 9,30 e
Kiene's Suikerw 1062,00 1062,00
Kondor Wessels 330,50 33,00
KBB 75,80 75,40
KNP div. 41,40 40,90
Kon. Sphinx 55,80 55,90
Koppelpoort 345,00 a 345,00 a
Krasnapolsky 251,00 251,00
Landre&Gl. 49.50 49,50
Macintosh 41,00 41.30
MaxwellPetr. 113,50 115,20
Moeara Enim 1179,00 1200,00
MEnimOfkxat 15500,00 15700,00
Moolen Holding 43.00 43,00
MulderBoskoop 55,00 54,00
Mulühouse 5,00 5,00
Naeff 525,00 f
NAGRON 57,00 58,00
NIB 615,00 617,00
NBM-AmsteUand 9,10 9.10
NEDAP 347,00 348,00
NKFHolding 200,50 200,20
Ned.Part.Mn' 56,30 56,20
Ned.Springst 7200,00
Nont 20,90 20,90
Nutricia GB 152,50 152,00

Nutricia VB 161,00 160,50
■Nutricia VB div92 161,00 160,00
N(jv.-TenCate 105,30 105,70
OcévdGr.div92 77,30 76,90
Omnium Europe 7,60
OrcoBank eert 70,20 70J 0
OTRA 340,00 340,00
Palthe 62,00 62,00
Philips div.'92 36,50 36,60
PireUiTyre 22,80 23J 0
Polynorm 157,50 158,30
Porcel. Fles 135,00 135,00
Randstad 45,50 45,90
Ravast 25,80 25,80
Reesink 75,00 75,90
Samas Groep 36,50 37,30
Sarakreek 14,70 14.80
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 49,00 48,60
Smit Intern. 43,00 43,00
Stßankiersc. 15,40 15,40
Stad Rotterdam c 41,60 41,50
Telegraaf De 85,50 85,30
Textielgr.Twente 92,00 92,00
Tuhp Computers 24,30 24,20
Tw.Kabel Holding 125,00 124,20
Übbink 66,00 66,00
Union 74,90 74,10
Un.Dutch Group 3,00 3,00
Vereenigde Glas 522,00 522,00
Vertocert. 33,00 33,00
Volker Stevin 64,00
Volmac 28,60 28,40
Vredestein 14,90 14110
VRG-Groep 48,50 49,00
Wegener 62,00 4,50
WestlnvestF. 15,50 1550
Westlnv.F.wb 114,00 114,00
WoltersKluwer 273,00 275,00
Wyers 30,70

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 80,50
ABN AmroAmer.F. 69,50 70,50
ABN AmroEur.F. 73,70 74,40
ABN AmroFarEF. 49,20 48,90
ABN AmroLiq.Gf. 163,00 163,00
ABNAmro Neth.F. 86J 0 87,90
Aegon Aandelenf. 34,10 34J0
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
ABNBeleg.fonds 63,00 63,50
Albefo 48J0 48,40
AldollarßFf 26,30 26.30
Alg.Fondsenbez. 233,00 233,00
AUianceFund 10.30 10,20
AmroNorthAm.F. 67,80 68,60
Amvabel 82,00 81,60
AsianTigersF. 63,30 63,80
AsianSelect. F. 59J 0 60,60
Austro Hung. F. 4,50 4,60
BemcoRentSel. 55,80 55,80
Bever Belegg 2,90 2,90
CLNObLDiv.F. 110,60 110,70
CLNObLWaardef. 114,30 114=

43,00
Delta Lloyd Inv. 29J0 29,60
DP America Gr.F. 34,50 35,00

DpEnergy.Res. 41.00 41,00
EGFlnvestm. 125,70 125,40
EMF Rentefonds 69J 0 69.30
Eng-HoU.Bel.Tl 10,40 10,40
Envir.GrowthF. 48J 0 48J 0
Esmeraldapart 33J 0 33,40
Eur.Ass. Trust 6,70 6.70
EMS GrowthFund 104,10 104,10
EMS IncomeFund 105,40 105,50
EMS Offsh. Fund 103,20 103,10
EOE Dutch SUF 319,00 325,00
Euro GrowthFund 49,00 49,00
Euro SpainFund 7,00 a 6,70
FarEastSeLF. 53,50 53,60
Gim Global 52,90 51,70 d
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 72,80 73,20
HoU. Eur. Fund 47,70 47,70
HoU.Obl.Fonds 124,50 124,50
HoU. Pac. Fund 91,50 90,00
HoU. Sel.Fonds 83,80 84,40
Innovest 65,00 65J0
Interbonds 508,00 508,00
Intereffektsoo 28,60 28,30
Intereffekt wt 67.50 64,50
Investa part. 73.30
ISHimal.Funds 9,30 9,70
Jade Fonds 141,00 141,00
JapanFund 16,60 16,50
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sectßat.Yen 6500,00 5208,00
Korea Pac.Tr.J 9,00
Mal.CapitalF.S 8,00 8,00
MeesObl.Div.F. 117,10 117,30
Mexico IncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 10,40 10,50
Mondibel 77,10 77J0
Nat.Res.Fund 1175,00 1180,00
NedufoA 111,00
Nedufoß 117,00 117,00
NMBDutch Fund 46,00 44,40 d
NMB GeldmarktF. 54,70 54,70
NMB GlobalFund 45 J 0 45,30
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 103,00 103,02
NMBRentegr.F. 118,10 118,20
NMB Vast Goed F. 38,10 38,10
NewAsia Fund 5,40
Nomura Warr. F. 0,49 0,49
Obam, Belegg 249,50 250,00
OAMF Rentefonds 11,60 11,65
OrangeFund 21,70 21,70
Pac.Dimensions 88,50 90,00
Pac.Prop.SecF. 29,00 29,00
PiersonRente 113,50 113,50
Postb.Aand.f. 50J0 50,40
Postb.Belegg.f. 56J0 56J0
Postb.Verm.gr.f. 54,20 54,20
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalentßel. 151,20 151,30
RentotaalNV 35,50 35,50
RG America F. 105,00 105,00
RGDivirentF. 49J 0 49,30
RG Europe F. 96,70 96,70
RGFlorente 114,00 114,10
RG Pacific F. 90 J 0 88,80
RG SP Groen 54,50 54,50
RG SP Blauw 51,00 51,10

RG SP Geel 47,50 47,60
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,80
Schrod.lnt.Pr.F 29,20 29,20
SciiTechl 13,50 13.00
SuezUq.Grf. 181,90 181,90
TechnologyFund 19,20 19J 0
TokyoPacHold. 171,00 167,00
TransEur.Fund 81,50 82,50
TranspacF.Yen 264,00 260,00
Uni-Invest 17^0 18,00
Unicolnv.Fund 77,40 77,80
UnifondsDM 31,80 31,80
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
Vast Ned 112,50 112,60
VIB NV 59,70 59,70
VSB Mix Fund 52,60 52,70
VSBRente Fonds 110.00 110,00
WBO Intern. 66,50 65,60
Wereldhave NV 112,00 112,00
YenValueFund 72,80 73,00
ZOMFlorida F.J 35J 0 34,50

Paralleimarkt
Alanhen 29,50 29,50
ABF 111,70 111,70
Berghuizer Papier 44,80 44,50
Besouw Van eert 53,20 53,20
Biogrond Belegg. 11.00 11,10
Comm.Obl.F.l 98,80 99,00
Comm.Obl.F.2 98,90 99,00
Comm.Obl.F.3 98,90 98,10
De Drie Electr. 13,40 13.30
Delta Ll.Dollarf. 65.90 65.50
Delta Lloyd ECU 63,30 63,50
Delta Lloyd Mix 61,10 61,30
DeltaLloyd Rent 58.90 59,10
DeltaLloyd Vast 56,10 56,10
Dico Intern. 84,00 86,00
DOCdata 6,00 6.20
Dutch TakeOv.T. 451» 45,90
Ehco-KLMKleding 39,60 39.60
E&LBelegg.l 70,60 71,00
E&LBeleggJ 74.60 7450
E&LBelegg.3 106,50
E&LBelegg.4 77,50 77,70
E&LKap.RenteF. 105,30. 105.40
FreeRecord Shop 32,00 32,00 e
GaiaHedgel 103,00
Geld. Papier c. 70.20 70.20
German CityEst 38,50 38,50
GoudaVuurvast 70.00 70,20
Groenendijk 45,60 45,60
Grontmü 54,20 54,30
HCA Holding 46,70 46,70
Heivoet Holding 39,00 39,00
Hes Beheer 46,50 46,50
Homburg eert. 0,70 e 0,80
Inter/View Eur. 3,80 3,70
Kühne+Heitz 45,30 44J 0LCI ComputGr. 4,40 4,30
Melle, van nrc 44,20 47J 0
Nedcon Groep 52,70 52,80
Nedschroef 82,00 81,50
Neways Elec. 6,60 6,50
New Eur.Htls DM 18,00a 18,00 a
Newtron Hold. 1,95 1,95

Pan Pac Winkel 10,70 10,70
PieMedical 5,90 5,90
Simac Techniek 12.90 12,90
Sügro Beheer 55,20 55,20
SuezGrFund 52,40 52,40
VHS Onr. Goed 1,50 1.50
Vuenzolnt 38,50 38,50
Welna 285,00 285,00
Wereldhave 4,10 4,10
Weweler 40,20 40,80

Wall Street
allied signal 52 51%
amer.brands 46% 45%
amer.tel.tel 41% 42
amoco corp 44% 44%
asarcoinc. 26% 26'/»
bethl. steel 13% 13%
boeingco 44% 43%
canpacific 14 13%
chevron 67% 65%
chiquita 28% 28%
chrysler 17% 17%
citicorp 16 15
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 53% 52'/e
dupont nemours 48% 46%
eastmankodak 40 39
exxon corp 57% 56%
ford motor 40 39%
gen. electric 75% 74%
gen. motors 36% 38
goodyear 68 67%
hewlett-pack. 80% 79%
int bus.mach. 83Vs 82%
inttel.tel. 65V« 64%
kim airlines 19% 19%
mcdonnell 59% 58%
merckco. 149% 146%
mobiloü 62% 62 V»
penn central 22 21%
philips 20% 20
primerica 39% 38%
royal dutch 80% 79%
searsroebuck 45 Vs 44%
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 61 Va 59%
united techn. 52% 52%
wesünghouse 18% 18V<
wlutman corp 14% 13%
woolworth 29 28%
Advieskoersen
amenkdollar 1,770 1,890
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank(lOO) 5,30 5.60
canad.dollar 1.480 1,600
deensekroon (100) 27,50 30*)
duitsemark (100) 110,00 114.00
engelse pond 3,07 3.32
finse mark (100) 39,50 42.00
franse frank (100) 31J35 34,30
grieksedr.(lOO) 0,85 1.05
iersepond 2JJS 3,10
itallirel10.000) 1335 1555
jap.yen(10.000) 133.00 139,00
joeg.dm.t/m 100 -
noorse kroon (100) 27,15 29.50

oostschiU.(lOO) 15,75 16J5
portescudo(lOO) 1.20 IJB
spaanse pes (100) 1,69 1.85
turkse pond (1001 0,0255 0,0375
zweedse kr. (100) 2950 32,00
zwits.fr. 1100) 120.00 124,50

Wisselmarkt
amenk.dollar 1,83465-1.83715
antill.gulden 1.0105-1,0405
austr.dollar 1.3952-1.4052
belg.frank(lOO) 5.4710-5.4760
canad.dollar 1.541751.54425
deensekroon (100) 28,995-29.045
duitse mark(100) 112,5700-112.6200
engelse pond 3.2005-3.2055
franse frank (100) 33.230-33.280
gneksedr.üOO) 0.9100-1.0100
hongk.doUar(loo) 23.4250-23.6750
iersepond 2.9885-2.9985
ital.lirel 10.000) 14.895-14.945
jap.yen(10.000) 137.315137,415
nwzeeldollar(lOO) 0.9901-1.0001
noorsekroon (100) 28.635-28.685
oostenr.sch.il00) 15.9940-16.0040
portescudos( 100) 1.2950-1.3350
spaanse pes.(100) 1,7680-1,7780
sunn.gulden 1,0085-1,0485
zweedsekr. (100) 31.010J1.060
zwits.frank(loo) 122,530-122.580
e.e.u. 2,2990-2,3040

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 206,40 207,50
idexcl.kon.olie 203.10 203,30
internationals 206.30 208,30
lokale ondemem. 208.30 208,50
idfinancieel 146,90 147,10
id niet-financ. 267,70 267.80

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 293.90 295.50
idexcl.kon.ohe 273,20 273,50
internationals 306,20 309.10
lokale ondemem. 279,70 279,90
id financieel 216.50 216.80
ïdniet-financ. 340,00 340JO

CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen I*3." 125.60
"nternation '«■'» ">.«>
lokaal 122r|w 122.70
fin instel! 128.80 128.90
niet-financ 121.80 121,50
industrie 131.50 131,40
transpropsl 131,90 130,70

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur Gouc
onbewerkt 19,710-20,310, vorigi19,680-20,280,bewerkt 21910laten, vong.
22,880 laten,alver onbewerkt 205-275, vonge 200-270,bewerkt 320 laten,vorige 3Hlaten.

Dow Jones

Industrie 3.213,56

-61.93

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. sk.

Abnamro c apr 4250 393 3.50 3,90
abnamro cjul 45.00 233 1,70 1,80
abn amro c okt 45.00 339 1,90 2,10
abnamro pjan 40,00 301 0,40 0.40
akzo c apr 135.00 284 15.00 15.00
akzo c okt 150.00 290 650 6.20
buhr c jul 47,50' 244 I.ooa 1,00
daf cjul 2250 219 IJO U0
daf cjul 27,50 200 050 0,30
dsm c apr 110.00 467 IJO 0,90
dsm cjul 110,00 234 2.20 2.00
dsm pjul 105,00 372 3JO 3,20
coc capr 260,00 310 46,00 b 47,00a
coc c apr 305,00 727 3,00 3,40
coc c apr 310.00 446 0.90 1,10
coc c mei 310.00 452 1.90 1,90
coc cjun 315,00 163 2JO 2,50
coc papr 305,00 3890 1,60 1.40
coc papr 310.00 355 4.50 4,00
coc pmei 300.00 519 2,90 2,80
coc pmei 310,00 220 8,30 7.80b
fokker cjul 35.00 400 2,90 2,80
fokker pjul 35,00 162 3,30 a 2,50
goud caug 380.00 500 1,30 1,20
hein c apr 165,00 183 30,00 31,50a
mg capr 50,00 792 2,70 2,50
ing cjul 50,00 173 3,00 2,90
mg cokt 50,00 306 3,50 340
kim cjul 4250 311 0,50 070
kim pjul 35,00 431 1,00 1,00
phü c apr 32,50 191 4,40 4,40
phü capr 35.00 1324 1,90 1,90
phil c apr 37.50 405 0,30 OJOphil c jul 35,00 536 3,00 300phil cjul 3750 744 1.40 b 150phil c096 35,00 1007 9,30 960polyg c mei 45,00 303 2.50 b 260oüe c apr 140,00 363 5,50 7*70oüe c apr 145,00 1053 1,70 290olie capr 150,00 1977 0.30 060ohe cjul 145,00 656 3,50 4,50olie cjul 150,00 1034 1,80 2.40oue cokt 150,00 208 3JO 4JOohe c 094 145,00 157 16,80 1750olie papr 145,00 357 1,00 0,70oüe pjul 150,00 177 9.30 7,00tops c apr 580,00 204 4,50 6,00
tops papr 580,00 210 3,00 b 2,00
urul capr 170,00 227 13J0 14,10
unU capr 185,00 270 0,80 1,20

a laten g bieden tei-di».
b bieden »=laten *ei-di».
c ei-claim t gedaan - h
d ei duidend I gedaan " g
e gedaan - bieden vk slotkoers vorige dag
t gedaan 4 laten sk slotkoers gisteren

Wim Korteweg erg gevoelig voor publiciteit

'De rijzende ster' van
de Vervoersbond FNV

rnIRECHT - „Zakelijk een pri-
! vem"o^623' een constructieveI vs» j n°emt voorzitter J. Kruse
he!l t- sPoorwegvakbond FSV

i coll ' use heeft het over zijn
Ns e«ronderhandelaar bij de
v ' wim Korteweg van de Ver-; d"ersbond FNV. De man die in! ii jk atgelopen week bijna dage-| _?*s op radio en televisie te ho-
Het te zien was.
_£* Positieve oordeel staat bij
ook Voor°P- Maar toch: er past

* een kanttekening. „Als erhij' camera in de buurt is, gaat
echthm lo°PPas °P af- Als een
bonH aantJe de voorste, om zijnna en zichzelf te profileren."

«^^ Publiciteitsgevoeligheid

zorgde deze week nog voor een
aardig moment. Op een vraag
van een van de media wie van de
bonden tijdens de acties de
woordvoering deed, stapte Kor-
teweg kordaat naar voren. „Ik
ben de actieleider." Dat ging
'good old Kruse' toch wat te ver.
Ook hij deed een stap voor-
waarts. „Maar in Utrecht heb ik
het voor het zeggen."
Korteweg (36) maakt deel uit van
de generatie jonge, goed ge-
schoolde vakbondsbestuurders.
Opgegroeid op Goeree Overflak-
kee, ging hij als zeventienjarige
poüticologie studeren in Amster-
dam. Hij behaalde zijn kandi-
daats, maar gaf er vervolgens de

voorkeur aan stage te lopen bij
Ruud Vreeman, toen werkzaam
bij de Industriebond FNV. Na
een korte uitstapje als cursuslei-
der bij de Volkshogeschool, be-
landde Korteweg in 1985 als
bestuurder bij de Vervoersbond
FNV.
Echt iemand uit de 'geitewollen
sokken-sector, zegt Kruse over
hem. „Uiterlijk vertoon is hem
vreemd. Hij mag dan graag voor
de camerakomen, in zijn presen-
tatie is hij wat schlemielig. In
zijn kleding trouwens ook." Het
commentaar verrast Korteweg
niet echt. „Dit werk is fysiek
zwaar', zegt hij. „Dat zie je ook
vaak aan mij."

De wat traag ogende presentatie
wordt door anderen juistpositief
uitgelegd. Voorlichter Bert
Duym van de Vervoersbond
FNV: „Hij komt wat traag over,
waarmee hij uitdraagt dat hij
zich niet laat opjagen, ook niet
door een of ander media-optre-
den. Hij blijft zichzelf." Duym
omschrijft Korteweg als een 'rij-
zende ster', wiens kracht ligt in
het bondig en helder uitleggen
van een ingewikkelde zaak.
In zijn carrière heeft Korteweg
zich al enkele malen kunnen
profileren als kampioen van de
NS'ers. Maar het is ook wel eens
anders geweest. Vorig jaar nog
werd hij door de leden terugge-
floten toen hij een, in zijn ogen,
redelijk onderhandelingsresul-
taat kon presenteren over agres-
siebestrijding.
De onverwacht hard actievoe-
rende conducteurs en machinis-
ten hoonden hem in de hal van
het nieuwe NS-hoofdgebouw uit,
toen hij probeerde begrip te vra-
gen voor de lastige onderhande-
lingen. Een beetje demagogisch
talent had hem in die situatie
van pas hebben kunnen komen.
Duym: „Hij is heel gevoeligvoor
de vertrouwensband met de le-
den. Die gebeurtenis, dat was
echt op zijn ziel."

economie

Nog geen cao
bij Ciba-Geigy
MAASTRICHT - De Unie
BLHP en de Industriebond FNV
gaan een onderhandelingsresul-
taat over een nieuwe cao bij hel
chemiebedrijf Ciba-Geigy in
Maastricht neutraal aan de leder
voorleggen.

Met name over de vut-leeftijd er
de eindejaarsuitkering zijn de
bonden het nog niet eens met de
werkgever. Voor het overige
biedt het voorstel voor de eenja

rige cao een loonsverhogingvan
4,5 procent, een gedeeltelijke
vergoeding voor het Plan-
Simons en een studie naar oude-
renbeleid en kinderopvang.

Bij Nuodex Colortrend in Maas-
tricht geeft de Unie BLHP even-
eens een neutraal advies over het
cao-resultaat. FNV en CNV zijn
positief. Het gaat om een cao van
twee jaar, met tweemaal een
loonsverhoging van vier procent.
De vut-leeftijd daalt van 63 naar
62. Bij Nuodex werken 34 men-
sen. Het is een dochterbedrijf
van Servo-Delden in de Achter-
hoek.

Reorganisatie
Akzo kost
350 banen

ARNHEM - Bij het chemieconcern
Akzo komen door organisatorische
wijzigingen naar het zich nu laat
aanzien op termijn 300 tot 350 ar-
beidsplaatsen te vervallen, waarvan
ruim 200 per 1 januari 1993. De divi-
sies Zout en basischemie en Che-
mie van Akzo worden samenge-
voegd en de verandering in de
topstructuur gaat door.
De Centrale Ondernemingsraad Ak-
zo Nederland en de betrokken
Groepsondernemingsraden hebben
daar positief advies over uitge-
bracht, zo heeft Akzo gisteren be-
kendgemaakt.
Gezien deze ontwikkeling kunnen,
overeenkomstig de plannen, in de
loop van deze maand
vervolgadviesaanvragen aan de be-
treffende lokale en/ofgroepsonder-
nemingsraden van Akzo worden
voorgelegd. In die aanvragen zal
Akzo nader aangeven bij welke di-
visies en lokaties genoemde werk-
gelegenheidseffecten worden voor-
zien.

Begin dit jaar kondigde Akzo een
ingrijpende wijziging van haar top-
structuur aan; die moet ertoe leiden
dat het concern meer een eenheid
wordt en doelmatiger werkt. Na de
samenvoeging van de twee divisies
werkt Akzo met vier groepen (de
benaming divisies verdwijnt), te.
weten Chemicaliën, Coatings, Ve-
zels en Farmaceutica.

Europarlement wijst
plan MacSharry af

STRAATSBURG - Een ruime
meerderheid in het Europees parle-
ment heeft gisteren ingestemd met
een compromis over de verlaging
van de graanprijs binnen de land-
bouwhervormingsvoorstellen van
EG-commissaris Ray MacSharry.
Het compromis voorziet in een
prijsdaling van 20 procent in het
seizoen '93-94 plus een inkomens-
toeslag ter compensatie van de ge-
derfde inkomsten.

Het parlement zag zich gedwongen
tijdens de maandelijkse zitting in
Straatsburg opnieuw over de voor-
stellen van MacSharry te praten,
omdat tijdens de vorige bijeen-
komst in maart de stemmingen over
de graanprijzen en het voorgestelde
melkbeleid staakten. Een poging
van de Socialistische fractie de lijn
van de landbouwcommissaris voor
een drastische verlaging van de
graanprijs richting wereldmarkt-
prijs door het parlement over te la-
ten nemen, strandde op verzet van

de christendemocraten en conser-
vatieven.

Duur
De door MacSharry voorgestelde
dalingvan de graanprijs met 35 pro-
cent over een periode van drie jaar,
wordt door alle betrokken partijen
als het meest cruciale onderdeel
van de hervormingen gezien. De
christendemocraten voelen echter
niets voor een dergelijke daling om-
dat deze door de daaraan gekoppel-
de inkomenscompensatie veel te
duurzou uitvallen voor de gemeen-
schap.

Daarnaast vrezen met name de Ne-
derlandse leden van de Europese
Volkspartij (EVP) dat de daling een
negatieve uitwerking kan hebben
op de zuivelsector in ons land. Door
de daling van de graanprijszou vol-
gens MacSharry ook de melkprijs
naar beneden moeten gaan.

puntuit
Fregatten

De twee nieuwe luchtverdedi-
gings- en commandofregatten
voor de Koninklijke Marine
worden in ieder geval in Neder-,
land gebouwd. De bouw van de
twee schepen moet midden ja-
ren negentig beginnen en zij
moeten rond het jaar 2000 in
bedrijf komen. Staatssecretaris
Van Voorst tot Voorst van De-
fensie heeft dat gisteren aan de
Tweede Kamer meegedeeld.
De bouw van de twee fregatten
is begin vorig jaar aangekon-
digd in de Defensienota. In die
nota is voor dit project 1342
miljoen gulden uitgetrokken.

Vendex Food
De vakbonden en de directie
van de Vendex Food-groep
hebben gisteren een principe-
akkoord bereikt over een nieu-
we cao voor het kantoorperso-
neel, de werknemers in de dis-
tributiecentra en de bedrijfslei-
ders (1.000 werknemers). De
partijen zijn het onder meer
eens geworden over loonsver-
hoging van 4,75 procent in een
cao met een looptijd van een
jaar, zo deelde een woordvoer-
ster van de Dienstenbond FNV
mee. Naast de loonsverhoging
hebben werkgever en bonden"
afgesproken dat de lonen extra
omhoog gaan als de inflatie ho-
ger uitvalt dan 3,5 procent. Stij-
gen de kosten van levensonder-
houd met bijvoorbeeld 3,75
procent, dan ontvangen de
werknemers een extra loons-
verhoging van een kwart pro-
cent.

Drugsgeld
De Duitse regering zal vandaag
met een wetsvoorstel komen
om het witwassen van drugs-
gelden tegen te gaan. Duitsland
heeft de reputatie gekregen een
van de belangrijkste landen te
zijn waar handelaren in verdo-
vende middelen hun illegaal
verkregen geld witwassen. Alle
banken zullen worden ver-
plicht de identiteit te kennen
van iedereen die een transactie
van meer dan 30.000 mark wil
verrichten of die meer dan
50.000 mark in contanten op
een spaarrekening wil zetten.

Frico-Domo
De stakingen bij de zuivelco-
öperatie Friesland Frico-Domo
breiden zich uit. Naast de gis-
terochtend begonnen stakin-
gen voor onbepaalde tijd in
Tuk en Oosterzee hebben gis-
termiddag de werknemers van
de kaasvestiging in Dronrijp
besloten dat ze vandaag van
12.00 tot 16.00 uur ook het werk
zullen neerleggen. Vanavond
om 22.00 uur volgt de vestiging
van Bedum met een 24 uurs-
staking. Met de acties proteste-
ren de werknemers tegen de
sluiting van de kaasfabrieken
in Tuk en Oosterzee. Daarmee
zijn 128 arbeidsplaatsen ge-
moeid. De bonden willen da-
de coöperatie-directie het be
sluit tot sluiting van de kaasfa
brieken terugdraait en met eer
totaalvisie voor het hele eon
cern komt.

ui Vervolg van pagina 1

" Japan heeft gisteren zijn eigen hogesnelheidstrein onthuld: de Win 350. De trein die in
de volksmond al de 'bullet train' (kogel-trein) wordt genoemd, haalt een topsnelheid van
350 kilometer per uur. De presentatie door de West JapanRailway vond plaats in de stad
Kobe. Foto: Reute:

Woensdag 8 april 1992 "'7

Japanse 'kogel-trein

Buitenland beïnvloedt
minimale groei economie

Gunstige effecten Duitse hereniging uitgewerkt
Limburgs dagblad j
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06-lijnen

Als Willem een oude
vriendin tegenkomt, is Cora

niet jaloers. Integendeel!
’l,- p.m.

06-320.320.03

Dit is verboden gebied. Het
betreden hiervan is op eigen
risico! PASOP!! ’l,-p.m.

06-320.325.70
KontakleaKlubs

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

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.
Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle

Club Amorosso
Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid
105, Geleen. Tel. 046-756335.

Club Casa Rossa
Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom.

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Parenclub LC
zondag as. 12 april open dag. Opening van onze

"wintertuin" met Denise van de Pin Up Club. Muzikale om-
lijsting Fonny Peeters. Deze avond wordt u geheel gratis

aangeboden. Aanvang 21.00 uur. Gelieve even telefonisch
te reserveren voor vrijdag.

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

INieuw! IPrivé en escort!
!Blj Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages
mogelijk met 5 bloedjonge meisjes (vanaf 18 jr.)Diverse

soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a. 18 jr)

Bel voor info S 045-274587
Dringend leuke meisjes gevraagd.

_^^_

Jacky's escort
24 uur service

wij Belinda (20), Suzanne (20), Sandra (22) en Tina (38)
Nieuw!!! Vanessa Nieuw!!!

staan dag en nacht voor u klaar.
Als u belt dan komen wij, ook voor echtp. of striptease.

S 06-52981664
Dinsdags gesloten.

Sacha's Escort
van 18.00-05.00 uur. Tel. 06-52980255.

Nieuw
Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

"045-326191**
* Escort all-in *
Peggy privé en

Escort
Ma vr. 11-22.30, wo. tot 19

uur. Thaise massage.
046-374393. Meisje gevr.

De beste meisjes zijn nog
steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100, 7 dgn. geop.
11-24 uur. Zond. 15-23 uur.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u
iuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
el. 045-422685

Nieuw escort
van 12.00-03.00 uur, all-in
service, discreet, snel. Tel.

045-413887
Nieuw in

Rustica
Shirley

V.d. Weyerstr. 9, kerkrade-
Spekholzerheide.
Tel. 045-412762.

Dpen ma. t/m vr. 11 -24 uur.
.Nog plaats voor dames

Paren en alleenstaanden
club

Villa Liberta
Susteren

Woensd. en vrijd. v. paren
en alleenstaanden. Zat; ankel paren v.a. 21.00 uur.

Ontmoet mooie exotische
', mensen in een vriendelijke

omgeving. Altijd live en
I stnpshows. Maaseikerweg

?4, 300 mtr. v.a. A2richting
Justeren. 04499-49280, Uw
; gastheer Ron.

Unieke massage
g 045-228481

Massage. ma. t/m vrijd. van 13tot 18
uur. Tel. 045-274526.

Dave's Escort

' oys verwennen dames, he-
ren, echtparen, pr. vanaf
’75,-. Tel. 04750-27218.

Club
Merci

Leef elke dag, alsof het de
laatste is. Rijksweg Zd. 241,

Geleen. 046-745814.

Brigi-Chantal
Het is er altijd fijn dus daar
moet U zijn 11-23 uur. Tel.

045-254598.

Shirley privé
altijd oké. Tel. 045-727538

Love escort
045-320905
van ma. t/m vrijd.

va. 12.00 uur.
Zeer goed, zeer discreet

LYDIA
met 2 joge, nieuwe meisjes,
046-749662 van 11-23 uur

Escort en privé
06-52169310.

Melanie erotische massage
@ 045-229091

Privé Daisy
elke dag vanaf 11 uur,

nieuw! Linda D-cup. Deze
week Tina met vib-show,

Tel. 045-229091.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

BURO GELEEN
bem. op nivo 046-748768.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

Privé en Escort
Anita

Tel. 045-352543.

SM Rachel
Tel. 045-274810.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel
«3 045-428849
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Nu 46.750,-

-■

Zelden of nooit in de historie is een nale prijs die de 240 niet heeft verdiend? Qua veiligheid, bedrijfszekerheid en getint glas, stuurbekrachtiging, in hoogte

auto zo vaak geprezen en in de prijzen ge- Maar u weet het: koploper blijven is levensduur is de 240 ongeëvenaard. verstelbare bestuurdersstoel, automatische

vallen als de Volvo 240. doorgaans moeilijker dan aan kop Toch zijn dit misschien niet eens de niveauregeling en variabele lendesteunen *n

Op het internationale podium sleept komen. Nu is de Volvo 240 in de loop van hoofdredenen van het 240-succes. de voorstoelen.

de Volvo 240 al vele jaren de belangrijkste zn glanzende carrière natuurlijk steeds Om dat succes te verklaren dienen De super-luxe GLE is daarnaast

veiligheids-onderscheidingen in de wacht. geactualiseerd. Vandaar dat u met de Volvo we ons te richten op meer subjectieve voorzien van zaken als metallic lak, elek-

Sterker nog: is er een relevante internatio- 240 Estate een auto aanschaft die ook anno aspecten als eigenzinnigheid, karakter, en trische ramen voor, centrale vergrendeling.

M f, ißillilw"^^ altijd zn tijd vooruit is Om u de kennismaking met de chromen grille en tricot pluche bekleding.

1""1'"" keiijker te maken, presenteren we u de testrit in de meest bekroonde auto ter
f_\r^J3 _K B^Tniii!iii^^,,,^"r^!!i===B:=ï^^^^^^^^°r----~~-_

8b5&3 r^É^ ÜkH ttlHMjjjjj^^ aaa\WaW\aa^- bijzonder als hun prijs. wel dat u daarna weer (even) terug moet in

\\ff _~\Ê BÊaV\WSÊ\aW De Po,ar is fraai uitgevoerd met uw huidige auto.

Volvo 240 Estate. Na zoveel prijzen kon er nog één vanaf:’ 46.750,-
Volvo 240Polar v.a. f46.750- (afgebeeld). Volvo 240GLE v.a.f 55.100,-. Prijzen inclusiefB.T.W. exclusieff 545.- kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERS ECHT B.V, VOLTAWEG 17(IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 . GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 « HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DEKgU^
HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: Q4>6_>/

SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERSB.V, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 046-510342 " VALKENBURG, BIERMANSAUTOMOBIELBEDRIJF B.V, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.

_ Als u ons voor 12 uur n I ITï LimburgsDagblad M**£ I
IM r\jj f*/*S\|/YQ 's ochtends belt, staat uw VCJI I

PICCOLO de volgende dag al 045-71 QQf%f%
in het Limburgs Dagblad. w^*^ M W\ w w\9\S
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'Bootlegs'
draaS! deze regelrechte fraude
omrf het in het cd-circuit ook
maakt 'bootlegs', illegaal ge-
stere " °Pnamen die zonder toe-mming van de uitvoerend.. est en zijn platenmaatschap-
Von°Pi

de markt ziJn gebracht,
dit verzamelaars zijnwild op

"wLmateriaal, ontstaan als de
eon P Vaak Saat het om life"
biivCert^n of om materiaal dat,

*Jvoorbeeld tijdens oefensessies
w °Pgenomen. Dat soort spul
g ?' 'ntussen ook op cd gezet.
mmd ahteit is vaak aanzienlijk
m er dan van studio-opna-

mmige artiesten zijn de activi-
ze in? Van dit circuit zo beu, dat
de tn

n 'officiële bootlegs' opmarkt hebben gebracht. Bob
"vin -o mmerde aan de weg met

*"^" Bootleg Series', drie cd's«» opnamen die hij aanvanke-"*K niet wilde uitbrengen. Ex-

Beatle Paul McCartney volgde
dezelfde route door het uitbren-
gen van 'Unplugged. The Official
Bootleg'.
Jansen: „We zijn er niet zo geluk-
kig mee dat artiesten en platen-
maatschappijen dat woord in
hun legale uitgaven gebruiken."
Daardoor wordt het verschil tus-
sen legaal en illegaal nog misti-
ger dan het al is.

Duitsland
Want sommige handelaren ma-
ken gebruik van de mazen in de
wet door legaal te importeren uit
landen waar minder of geduren-
de kortere tijd auteursrechten
hoeven te worden afgedragen.
Zo is er in Nederland muziek in
de handel die in Duitsland legaal
is opgenomen. Daarbij gaat het
om opnamen uit de jaren vijftig
en zestig. „Er is over die opna-
men wel auteursrecht betaald
maar ze zijn gemaakt zonder toe-
stemming- van de auteur. De
Duitse wetgeving stelt andere ei-
sen dan de Nederlandse," zegt
de NVPI-woordvoerder.

De producenten van muziekdra-
gers hadden - bij het verschij-
nen van de cd - goede hoop dat
het illegaal kopiëren aanzienlijk
zou worden teruggedrongen.
Een cd maken is immers moeilij-
ker dan het persen van een lp of
het overspelen van een cassette-
bandje. Maar ondertussen blijkt
dat met het populair wordenvan
de cd ook het aantal perserijen is
toegenomen.

„In sommige landen ontbreekt
het toezicht op de perserijen en
daar wordt produktiecapaciteit
benut voor illegale opnamen. In
Nederland is dat - zover we
kunnen overzien - waarschijn-
lijk niet het geval. We hebben
hier een goed overzicht van de
perserijen en hun activiteiten,"
aldus Jansen.

De omvang van het totale illega-
le circuit wordt door de NVPI
geschat op zes tot acht procent
van de markt, met een waarde
van circa 70 tot 90 miljoen gul-
den. Vorig jaar"gingen er veertig
miljoen cd's voor bijna 1,2 mil-
jard gulden over de toonbank.

Onderwerp volgens kapper nog onbespreekbaar

'Er zijn meer
pruikdragers
dan je denkt'
DOORMARIETTESTUIJTS

Het is een bekend beeld uit slap-
sticks. Pruiken waaien weg, wor-
den van het hoofd getrokken of
zakken langzaam maar zeker
scheef. Altijd goed voor hilari-
teit. Alleen zijn dat soort dingen
minder grappig wanneer je zelf
een pruik draagt. En dat doen,
als we Emile Heerings mogen
geloven, heel wat meer mensen
dan je op het eerste gezicht zou
zeggen. „Haarwerken kunnen zo
perfect uitgevoerd worden, dat
jeer niets van ziet."

Heerings, eigenaar van Emile
Haarwerken (tot voor kort geves-
tigd in Maastricht, tegenwoordig
in Neerharen, België) houdt zich
al 25 jaarbezig met pruiken, die

hij zelf consequent 'haarwerken'
en 'pruikjes' noemt. Nog beter
vindt hij de term 'haaraanvul-
ling'. De specialisatie van de
kapper is niet toevallig. Hij
draagt zelf sinds jaren een haar-
stukje.
Als geen ander kan hij zich dus
inleven in de gevoeligheden van
pruikdragers. Al tijdens zijn mi-
litaire diensttijd begon Heerings
veel haar te verliezen. „Dat prik-
te. Ik had prachtig blauw-zwart
golvend haar." Hij ging op zoek
naar een haarstukje, maar kon
niets geschikts vinden.
Het dragen van onecht haar is
volgens de Maastrichtse kapper
nog steeds iets waar je niet over
praat. En daardoor kennen heel
veel mensen de mogelijheden er-
van niet. „Ze denken dat ze in de
winkel een model moeten uitkie-
zen, alsof het een jas is. Ze weten
niet dat het mogelijk is om een
pruikje op maat te laten maken.
Pasvorm, kleur, haarlengte, hoe-
veelheid haar en de richting van
de inplant kunnen allemaal aan-
gepast worden. Het eindresultaat
is een stuk natuurlijker. En dat is
heel belangrijk, want mensen zit-
ten toch al met een rotgevoel

omdat ze zon ding moeten dra
gen."
Overigens doet hij er zelf alles
aan om het taboe te doorbreken.
Zo schroomde hij niet om in een
televisieprogramma zijn haar-
stukje af te zetten en figureert hij
zelf 'mèt en zonder' in adverten-
ties.

" Emile Heerings:
,Jtiet eindresultaat
kan heel
natuurlijk zijn."

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

consument

Stemra stuit op nieuw kopieercircuit

Illegale cd-handel
lucratieve zaak

DOOR LAURENTHEERE

ustitie, de auteursrechtenorganisatie Stemra en de Ne-
derlandse Vereniging van Producenten en Importeurs vanoeeld- en Geluidsdragers (NVPI) zijn een nieuw illegaal
circuit op het spoor gekomen. Ergens in Nederland heb-en opsporingsambtenaren enkele duizenden illegaal ge-
Kopieerde cd's in beslag genomen. Het gaat om een nieu-we activiteit in een illegale branche die jaarlijks tussen de
zeventig en negentig miljoen gulden omzet in Nederland.

ili b,etreft hier een nieuw soort
omn handel in cd's. Nieuwmaat bestaande cd's van onder
en ü> a Turner. Dire Straits
" Netshop Boys geheel zijnvergenomen en voor de leek

zif X"" 1 echt te onderscheiden
£>n Vermoedelijk zijn aan de

«ndvan legale cd's nieuwe digi-
Jr tePe*" gemaakt. Daarmee zijn
duce° de illeBale cd's gePro"

nam kwaliteit van de geluidsop-
onT^1 ls goed- het §aat immerst" dlgitale opnamen," aldus E.■Jansen van de NVPI, de organi-
sch van cd" en Platenmaat-hg"aPPyen. De leek kan volgens
le . verschil tussen een lega-_-_ en iUegale opname niet zien.
ver a

l
ndelaar wel. „Die ziet het

jit ?chil onder meer aan de kwa-
,{*" _ van het drukwerk. De
dn w is wat minder scherp ge-urukt,' Zegt Jansen.

onn
er bekend > zyn de illegalewamen nog niet in de winkels

het
chtgekomen. Jansen wil inbelang van het onderzoek. ln'g kwijt over de miljoenen-

zen r̂e' "We hebben enkele dui-
err. I.n cd's aangetroffen in de*j|Oothandel. We weten nog niet
Proh

Ze vandaan komen. Dat
hot en we door middel vane' onderzoek te achterhalen."

Zwemmen
Heerings heeft de ontwikkeling
van pruiken aan den lijve onder-
vonden. In de loop der jarenver-
beterden de materialen en het
draagcomfort. „Tegenwoordig
kan alles. Je kunt het haar vast-
zetten zodat de drager er mee
kan slapen, zwemmen en spor-
ten. Hij moet dan een keer per
maand terugkomen om het te la-
ten verzorgen. In de tussentijd
kan hrj het zelf gewoon wassen
en modelleren."
Confectiepruiken zijn van kunst-
vezel gemaakt en worden machi-
naal geknoopt. Heerings impor-
teert ze uit Duitsland. Ook 'maat-
pruiken' laat hij daar vervaardi-
gen; die worden - afhankelijk
van het gewenste resultaat - ma-
chinaal, deels handgeknoopt of
helemaal handgeknoopt.
„Soms kun je mensen goed hel-
pen met een confectiepruikje, "dan zijn ze snel klaar. Maar bij
anderen blijf je het zien." Een
dergelijk haarstuk is verkrijg-
baar vanaf 650 gulden. De prijs
van een op maat gemaakt en
handgeknoopt model kan oplo-
pen tot zon drieduizend gulden.
De levertijd daarvan bedraagt
een paar maanden.

Bij dag en nacht dragen gaat een
pruik een jaar of twee mee, bij
wie hem alleen overdag draagt
drie of vier jaar. De meeste prui-
ken worden tegenwoordig ge-
maakt van kunsthaar. Dit ver-
kleurt niet zo snel als echt haar
en gaat langer mee.

Talrijke
tradities rond

paasbroden en
broodhaantjes

Meer dan een miljoen
paasbroden gebakken

DOOR EVERT LANTING

Van de Nederlandse bakkers
wordt verwacht dat zij in de
week voor Pasen meer dan een
miljoen paasbroden bakken.
Paasbroden zijn rijk gevuld met
rozijnen, krenten, sukade, sinaa-
sappelsnippers en sprjs-gevulde
broden, die traditiegetrouw,
overal in ons land bij het paa-
sontbijt en tegenwoordig ook bij
de paasbrunch, een belangrijke
plaats innemen.

Voor de meeste bakkers begint
Pasen eigenlijk al een week eer-
der, want dan worden er voor
Palmpasen de traditionele
broodhaantjes, -eendjes, -gans-
jes, broodslingers en soms ook
broodkransjes gebakken. In de
week voor Pasen kan men echter
bij bijna alle bakkers in Neder-
land terecht voor broodhaantjes,
ook wel broodvogels genoemd.

Symbolen
De paasbroden, haantjes, slin-
gers en kransjes zijn eigenlijk
oeroude symbolen. Ze herinne-
ren aan de heidense offermaaltij-

den. Het brood heeft de plaats
ingenomen van de oorspronkelij-
ke offerdieren. De paashaantjes
en ook de boterlammetjes die by
de paasbrunch op tafel komen
zijn daarvan de meest sprekende
voorbeelden.
De eieren vormen van oudsher
het teken van vruchtbaarheid en
de groet aan het voorjaar. In de
kerken wordt het ei gezien als
het symbool van de herrijzenis:
zoals het kuiken de eierschaal
breekt, zo breekt Christus de
wand van het graf open en staat
Hij op uit de dood.

Brunch
In veel families wordt het paa-
sontbijt beschouwd als een van
de gezelligste van het gehele
jaar. Behalve het traditionele
paasbrood komen er dan ver-
schillende broodsoorten, uiter-
aard ook veel kleine broodjes
waarop soms zelfs een ei is mee-
gebakken, op tafel en natuurlijk
veel gekleurde en soms heel
kunstig geschilderde eieren.
Daarnaast is de paasbrunch in
opkomst. Ideaal voor mensen
die in het paasweekeinde ook
eens lekker willen uitslapen.

Zuidafrikaanse braadpan
in een modern jasje

Een nieuwe pan om te braden,
bakken en barbecuen in de open
lucht is tijdens de recent gehou-
den Huishoudbeurs in de RAI
geïntroduceerd. Hij is afgeleid
van een oud Zuidafrikaans ge-
bruik om in de open lucht maal-
tijden te bereiden. Zuidafri-
kaanse boeren plaatsten een
ploegschaar boven een vuur en
'braaiden' daarop hun vlees, vis,
eieren, groente en aardappelen.

Die ploegschaar is nu een spe-
ciaal ontworpen braadpan; de
Skottelskaar Braai. Het open
vuur is vervangen door een gas-
brander die via een toevoerbuis
op een normale kampeer-gasfles
wordt aangesloten.

In de geëmailleerde braadpan,
die qua vormgeving lijkt op een
wadjang of wok, kunnen allerlei
gerechten met weinig boter of
vet bereid worden. De tempera-
tuur in de braadpan varieert van
150° tot 305°C. Om de pan bij die
hitte toch gemakkelijk en zonder
gevaar voor verbranding van het
vuur te kunnen nemen en de ge-
rechten te serveren is ze voor-
zien van verchroomde handgre-
pen, die tijdens het braden
weggeklapt kunnen worden.
Het schoonmaken van de pan is
erg eenvoudig. Water in de pan
doen, vijf minuten laten doorko-
ken, weggieten en de pan afdro-
gen.
De Skottelskaar Braai weegt 6,3
kg en kan gemakkelijk samenge-

klapt en meegenomen worden.
Op die manier kan overal in de
open lucht, gemakkelijk en ge-
zellig een maaltijd bereid wor-
den.
De braadpan is verkrijgbaar bij
tuincentra, campingwinkels en
warenhuizen en kost ’ 169. Voor
informatie: Themans BV in Zut-
phen, tel. 05750-16241.

" De kraan op de gasfles
schroeven, branderpan op
de buis plaatsen; braadpan
erop en de 'Braai' is klaar
voor gebruik.

Sla: van boterzacht tot knapperig
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

Het is aardig om eens te variëren
met de vele verschillende sla-
soorten, of om een aantal te com-
bineren tot een gemengde sala-
de. Wat is er zoal te koop op het
gebied van bladsla? In de eerste
plaats onze internationaal be-
faamde kropsla, die vanwege
zijn zachtheid ook wel botersla
genoemd wordt. Er bestaan heel
watverschillenderassen van, zo-
wel voor de teelt in kassen (glas-
sla, van oktober tot juni)als in de
volle grond (vollegrondsla, van
mei tot november). Het eneras is
wat gladder van blad dan het an-
dere, het ene vormt een compac-
tere krop dan het andere, maar
voor de consument maakt dat
niet zo veel verschil.
Dat ligt anders bij de meer ge-
kleurdbladige rassen, zoals
'Wonder der Vier Jaargetijden',

dat meer roodbruin van blad
wordt als detemperatuur tijdens
de groeiperiode lager is. Batavia-
sla, of Bataviaanse roodrand
zoals dit ras officieel heet, heeft
een hobbelig, roodachtig blad en
vertoont meer overeenkomst
met ijsbergsla.
Deze laatste, ook wel ijssla ge-
noemd, is uit de Verenigde Sta-
ten afkomstig maar wordt nu bij
ons steeds meer geteeld. Het is
bepaald geen 'botersla'; het blad
is zeer knapperig van structuur
en behoudt dit karakter zelfs als
er iets te veel vochtige vinaigret-
te of slasaus doorheen gemengd
is. Het ene ras ijsbergsla heeft
een veel vastere krop dan het an-
dere.

" Lotto Rossa " Kropsla " Groene krulsla

Gekroesd
Niet-kroppende slatypes met een
sterk gekroesd blad dat bij som-
mige rassen sterk rood getint is,
zijn de soorten als pluksla, krul-

sla en eikebladsla. Een heel po-
pulair ras is het uit Italië afkom-
stige Lollo. Snijsla wordt uit
verscheidene snelgroeiende ras-
sen geteeld, en de nog jonge
plantjes worden dicht langs de
grond afgesneden. Een speciaal
mengsel, waar ook andere dan
slasoorten doorheen zitten,
draagt de naam Misticanza.
Bindsla lijkt weer meer op krop-
sla, maar is minder geschikt om
rauw gegeten te worden. De
soort, die wel cossla genoemd
wordt, is uit Middellandse-Zee-
streken afkomstig. Dat is even-
eens het geval met de veredelde
paardebloem, die we van vakan-
tie in Frankrijk kennen onder de
naam 'pissenlit'. De groene of ge-
bleekte blaadjes die wat smaak
betreft wel wat op witlof lijken,
zijn langwerpig en diep ingesne-
den. In ons land is deze soort van
oudsher bekend als molsla:
blaadjes van depaardebloem die
door molshopen naar het licht

groeiden en gebleekte bladeren
voortbrachten.
Roodlof
Het blad van krulandijvie of 'fri-
sée' lijkt daar veel op maar is er
zeker geen familie van. Deze
soort is juistverwant aan het wit-
lof, dat we eveneens graag rauwals salade eten. Andere familiele-
denvan de chicorei is o.a. het als
sla kroppende roodlof, dat naar
zijn Italiaanse herkomst vaak 'ra-
dicchio' genoemd wordt.
Probeer bij het maken van een
salade van bladsla de blaadjes
goed te wassen, zonder ze te
kneuzen. Dep of slinger het blad
zorgvuldig droog, want te veel
water maakt de sla laf van
smaak. Snijd of scheur de blaad-
jes klein en schep er pas vlak
voor het eten de saus door. Dat
kan een vinaigrette zijn, maar
ook een meer op mayonaise lij-
kende saus. In elk geval: houd
het luchtig en fris!

(ADVERTENTIE)

DE SNELSTE DRUKKER VAN HEERLEN
KOMT 4 MINUTEN DICHTERBIJ

MultiCopy Heerlen gaat verhuizen. BETER
Het bestaande pand is te klein Met de modernste grafische appara-
gevvorden. Daarom zijn we morgen tuur maken wij het mooiste druk-
en overmorgen (9 en 10 april) even werk en de fraaiste kopieën. Van
dicht. Maar... advies en ontwerp tot inbinden,

DICHTERBIJ brocheren en plastificeren.
MultiCopy Heerlen komt 4 minu- KOMT DAT ZIEN
ten* dichterbij. We gaan van de Vanzelfsprekend nodigen wij u uitStationstraat naar de Nobelstraat om de Weuwe- MulnCopy aan de
23. Een schitterend pand. Een stuk Nobelstraat te bekijken. Op vrijdag
groter, helemaal gemoderniseerd en 24 (vanaf 800 uur) en zaterdagvan voor tot achter ingericht om 25 apri, (van 1000 tot UQO uuf)
voor u het beste werk te maken. houden wij Qpen Huis Wij demon

SNELLER streren u graag alle mogelijkheden
dij de inrichting hebben we natuur- die wij u te bieden hebben. Duurt u
lijk rekening gehouden met slimme dit te lang? Vanaf maandag B april
werkprocessen. Drukwerk, kleur- zijn we in de Nobelstraatal volledig
en zwart-wit kopieën, Desk Top klaar voor al uw opdrachten. DTP,
rublishing: het kan in de nieuwe drukken, kopiëren, afwerken. U
zaak nu nog sneller. noemt het maar.

MULTICOPV
Nobelstraat 23 " Heerlen " Tel.: 045-713067 " Fax: 045-715971
"Woont u toevallig aan de andere kant van Heerlen? Dan halen we die 4 minuten altijd voor u in!
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Husqvarna * Gratis demonstratie door
Husqvarna demonstratrices

r
, 11 * Alle Husqvarna modellen

-a Aj^AA _-_ \jAZA * Alle Husqvarna mogelijkheden
BflEÏSlJ^HlMgl -) * Speciale aanbiedingen

"1 „ > -LLjjmcj J * Ook voor service, reparatie en
_H/ 1 'ij;:; ■"tij instruktie

’-| j 1 ':T_fmj Verras uzelf en kom even langs!

( ~ JÊJrlusqvarna
-*-***' Kwaliteit uit Zwéééden

r . . ■

Uw Husqvarna dealer:

Naaimachinehandel VELDMAN DV
Nobelstraat 6, Heerlen. 045-716100
Tevens vestigingen in Hoensbroek, Geleen en Roermond

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MQ/°
2600 AJ Delft. INoO

De originele

Parker Jotter«

van 12,50

voor 7.50
in luxe geschenkdoos

dond., vrijd., zaterd. bij besteding
van ’ 25,- a contant

mvan Hooren
kantoorcentrum b.v.
Geleenstraat 40-48 - 6411 HS Heerlen

Bedrag in terug te mnd. bedrag eflektieve mnd. bedrag volgens eflektieve Huisbezittpr** Pïtra IflflP lasteflhanden betalen in volgens minimum jaarrente wette!* maximum jaarrente nuiaut-^lliei», BAUd Idge IdSlci
-77^—*sr~**:—t^v* 77^, tïtt* zonder taxatiekosten6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% kred«, looptijd ir.

12.000,- 60mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hvpoth
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% ,K

2m '£ ,-J
35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10.000,- - 117,- iZ7,-

,_.^.,_—,,,_. -i..,^^^^^— 15-°°°'" 12S'" 181
<" 195<"1'T*!*] 'A WJ *j i7 l *) "M 'A 'Ai *] I*ljq iM 25.000,- 209,- 302,- 325,- «'"'m^m^^^^^mm^**m*^^^*'a**^mmmam^^^^^ 40 000- 334- 484- 520-Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor. icfmn' roe' an*' <m' U#'limiet per maand per maand elf, jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd «M 9n'" on I*srl

6.000,- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz. '"11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75mnd 1.379% 17.9% 85mnd Efl jaarrente te hyp. in vooibeeld 92%2een 3e Hyp. lljji
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd \____________mm■-,—-■-—mmmmmammmk26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I TJ>llÜIIHH ÉllI'J:'i:fclM'i|'lF
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I ||\f/ir "1"^ nSßfll50.100,- 1002,- ! 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I \\[\/t\[ f [\J |_3f\J|

VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos bij u thuis. Hebt u al leningen ÖSS»^SSSSftBSSSlopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. KL frC "^r-V^'l'iü
Hierboven vindt u enkele voorbeelden van min. en max. tarieven voor pers. leningen en _ffl_n_^CT_W_H
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. gfljffjfjTJffWfffr^^
Leningen vanaf ’. 1000,- tot /. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Pffffffffjfflf^
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. pj^__Pfl_yflj'^

IN CHINA
WORDT
PE ROEP

OM VRIIHEID
FLINK

ONDERDRUKT.

In Chiru is dc roep om democratie verstomd Dc partij is voor
dictatuur. De partij weel wal hei beste is Wie anders denk!, kri))>i
straf Dal beslist de parii] Niet de rechter GIRO 454000

é
AMNESTY INTERNATIONAL

Af£aMi W -» _r/"\_f"""_r/"V I vereniging van oudersB_j______^^ 1/ I ÏV' \" en verwanten van mensen
WaWW T \Jf^T^ ' meteen verstandelijke handicap

U kunt op ons rekenen
De VOGG maakt zich sterk voor belangen-
behartiging. Dat gebeurt als landelijke vereniging,
bijvoorbeeld om de rechtspositie van mensen met
een verstandelijke handicap en de kwaliteit van de
aorg 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.

1
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DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
een school in het kinderdorp

JOAOPESSOA
BRAZILIË

Het comité Heerlen van SOS-Kinderdorpenzal in Joao |
Ftessoa debestaandekleuter- en lagereschool uitbreiden.
Inde toekomst isde schoolook bestemd voor de kinde-
ren uit de sloppenwijken in de buurt van het kinder-
dorp.
Teneinde ooit een verandering in de leefsituatie van
diczekinderen te brengen is veel geld nodig.Het comité
Heerlenvan SOS-Kinderdorpenvraagt daaromuwhulp.

DOOR f20.00 OVER TE MAKEN, KOOPT U
SYMBOLISCHEEN STEENVOOR DE SCHOOL.
Ukunt ditbedrag overmaken naar Rabobank Heerlen,
1.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinderdorpen, schoolactie,

(jjirorekeningRabobank: 10.30.856). Inlichtingen: Mevr.
I.rPhilips-Leufkens, ComitéHeerlen SOS-Kinderdorpen.
fel.: 045-412736.
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De Peugeot 106 is van zichzelf al dere, heel muzikaal aangeklede versie: de ingebouwd, een luxueuze Blaupunkt radio- De 106 Dixie is verkrijgbaar in twee
een auto met een buitengewoon hoog Peugeot 106Dixie. cassette stereocombinatie. uitvoeringen. Met 4-bak al voor f 21.150,-,
standaarduitrustingsniveau. U herkent'm aan de Dixie-vignetten Met eindeloze bedieningsmogelijk- met 5-bak voor f 21.650,-.

Met halogeen koplampen. Met een op de zijkanten, op de achterklep en in de heden en zelfs KeyCard beveiliging. Dit klinkende aanbod kent één
ruitewisser achter. Tot en met 'n alarmsig- speciale velours matten vóór. Inclusief krachtige 35 Watt-speakers dissonant: er zijn maar 700 exemplaren,
naai voor nog brandende verlichting. Bovendien is de Dixie voorzien van in de portieren. Ga dus snel naar de Peugeot-dealer (het

Met 'n pittige 1.1 liter benzine-injec- speciale stootstrips (heel handig tegen on- En klinkt dit u reeds als muziek in adres vindt vin de Gouden Gids).
tiemotor van 60 DIN pk (44 CEE kW) met handig geparkeerde paaltjes). deoren, wat dan te denken van 't volgende: ryc pV\JCFCYV 106 DIXÏF
drie-weg katalysator en Lambda-sonde. Maar er is meer. Want in 't toch al voor deze extra's betaalt u niets. EEN MIRAKELS MAATTE

Maar nu introduceren we 'n bijzon- complete dashboard vindt u, standaard Uw voordeel in klinkende munt: f 1.000,-.

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. AANBOD GELDIG ZOLANG 0E VOORRAAD STREKT WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

pi PEUGEOT -J
WÏtM DYNAMISCH OP \X IX,



'Als René Froger verstandig is gaat-ie een tijdje naar Engeland

Cock van der Palm op de bres
voor het Nederlandse lied

DOOR ELS SMIT

- Eerst heette het lied Daisy. Nu heet
ien yenoord- En het verkoopt als een trein. „Denkdat er niks door die jongens heen gaat als ze de
cuPporters dat lied in het stadion horen zingen."
q&

Van er Palm» de zanger van het lied en tevensn oude rot in het artiestenvak heeft met de plaat
Jn club een hart onder de riem willen steken.

t£? "urllJk> heb de goudenmetTegemaakt met Eddv PG >
Maar ertje' met Coen Moulijn.
len a i vet jeeen club laten val"
ben minder goed gaat? Ik
ik hi^et zo erg bijbelvast, maar
dat h+u net leven wel ervaren
van d estaat: het verschijnsel
Vett,Te zeven magere en de zeven
club^r

k
en

7 Dft geldt voor zon
Wen lang ze hun mou-
nu ü, opstr°Pen, en dat doen zeweer> dan is het toch goed?"

?aear°Ph^ ng
o
St van de Plaat gaat

huis ;„ ?, bophia-kinderzieken-mis inRotterdam.
ko^t dat Vind ik nou leuk. Er
ders Heeiï- dagverbhJf voor ou-,

een nr u6t ziekenhuis. Dat is
zal m5achtlg initi*»tief. Want je
mi(,.aa' een kindje met leuke-
*onen n.en e,n in Groningen
zon ktn an Je toch graag bij
ge Jllnd-,e z«n. Ik heb dat vori-
grarnmj\°ok in een radiopro-S vt plicht. Heb ik nog
ÏKely.-?- fout g^aakt. Ik
m'n v-A mihonairwas, dat ik op
was f?^16 goed gezond
gezonH bedoelde: omdat ik goed
een naa WiS' Heeft m'n telefoon
staan Af vagen roodgloeiend ge-Snhf h6t die afdracht aan het

kon *den voor

maakt** VO"g Jaar een cd ge-Sten -evensliedjes: 'Mo-HeS ,?"}■ nooit te vergeten',
alsik it?6 hedjes dieik ook zing
*it weiTreed; In datProgramm!
ik rin f

n opoouw. Meestal zing
naarPi e|tavonden- Dan moetje
Maar ht feststemming bouwen,
en tl kan. geen kwaad om af
Het il°Ver dlngen na te denken.Zelf,^en gaat toch al zo snel.moorf d lk "Momenten" een heelSll^f'Het is het oorspron-
Het "

M°mentos' van Iglesias.MenJ.» °Ver je eerste liefde-mensen vergeten die niet. Dat

merk ik aan de reacties na af-
loop."

„Ik zit al meer dan dertig jaar in
het vak. Ben begonnen bij De
Springplank van deKRO. Ik ben
toen gaan optreden in nacht-
clubs. Dat deed je als artiest in
die tijd. Het waren de jarenvan
vijfentachtig gulden schoon. We
woonden in Hoogvliet. Ik had
een flat van achttien gulden
huur per maand en de mensen
zeiden: waar doet-ie het van?"

„Op een gegeven moment vroeg
Duys mevoor een van zijn eerste
uitzendingen van De Vuist. Daar
heb ik 'Passing strangers' gezon-
gen, een ballad van Sinatra. Vre-
selijk veel reacties op gekregen.
Duys zei; 'Jij moet een plaat
gaan maken. Een halfjaar niks
gehoord. Toen nam hij contact
met me op en hij zei: 'Je moet je
in verbinding stellenmet Ad van
der Geijn van het Cocktailtrio.
Heb ik de plaat 'Ik rook niet
meer' gemaakt. Die plaat is niks
geworden."

„Een paar jaar daarna word ik
gebeld door Harry Knipschild,
een oude kennis die carrière had
gemaakt bij een platenmaat-
schappij. 'Je moet Jack de Nijs
bellen', zei hij. Jack de Nijs is
beter bekend onder de naam
Jack Jersey.Wel, hij had een lied
geschreven naar aanleiding van
de film 'Mira' Zo heette het num-
mer ook. Ik plaat gemaakt. Ik
zeg tegen m'n vrouw: weetje wat
we doen? We huren een bus en
we gaan naar Spanje. Ik had
geen zin in een nieuwe teleur-
stelling. Komen we terug. Het
eerste dat we bij Antwerpen ho-
ren is 'Mira'. Tussen Antwerpen
en Rotterdam hebben we dat
nummer drie keer gehoord. Was
het een hit."

Boezeroen
Ups en downs heeft Van der
Cock gekend.

„Precies. En hard werken. Ik
heb vreselijk veel opgetreden
met Jan Boezeroen. Samen
vormden we het duo De Piraten.
Daarnaast was ik, eind jaren ze-
ventig producer bij Polydor. Was
ik veel op pad op zoek naar ta-
lent. Dan zat je vaak in jury'sbij
talentenjachten. Zo ook in 1980.
In de jury zat naast me Ab Mole-
naar van The Millers. Die kende
ik nog uit m'n nachtclubtijd. En
Ab zei tegen me: 'Jij moet bij mij
thuis voor komen zingen en als
m'n honden het mooi vinden,
mag jebij The Millers komen."

„Ik naar zn huis. Hij had twee
van die bassets, hushpuppies he-
ten ze ook wel en die gingen
meteen op de bank zitten. Nu
had ik zelf ook een hond en dat
zullen ze wel hebben geroken.
Ze vonden het in elk geval mooi.
En ik was aangenomen. Hebben
wetwee lp's gemaakt en veel op-
getreden: in De Doelen, op het
North Sea JazzFestival."

„Na The Millers heb ik me daar
weer op geworpen. Begin jaren
tachtig was de tijd van de mei-
dengroepen, weet je nog. Ik had
toen een paar meisjes bij elkaar:
'De Meiden. Hebben we het lied
opgenomen 'Geef mij maar een
Hollandse jongen', 't Was een
beetje een reactie op al die num-
mers over die mediterrane jon-
gens, zoals Mario. 't Moest altijd
donker en zuidelijk zijn, dus ik
dacht: waarom geen Hollandse
knul. Maar het is niks geworden.
Ach, het is moeilijk hoor: een
meidengroep. Het gaat allemaal
goed totdat ze een vriendje krij-
gen. Ze hadden echt goede stem-
men, hoor."

„En toen, een jaar of twee gele-
denkreeg ik de suggestie om zelf
weer een plaat te maken. Ik was
er niet gelijk enthousiast voor.
'Mira' was een tango en je kunt
er vergifop innemen dat alle pla-
ten die je verder mag opnemen
tango's moeten zijn. Ik heb toen
onder voorbehoud ja gezegd. Ik
wilde graag een vinger in de pap
hebben. Het resultaat is de cd
'Momenten': mooie liedjes, wel
met een paar tango's. Daaraan
ontkom je niet."

Het zijn allemaal Nederlandse
liedjes.

„Ja, ik ben toch Nederlander.
Als je zo eens om je heen luis-
tert: Nederlandse zangers die in

een andere taal willen zingen,
dat is meestal Engels: 't is het
net niet. Dan volgt vaak de te-
leurstelling dat het in het buiten-
land niet lukt. Maar die Engelser.
en Amerikanen horen dat hel
niet authentiek is. Als je de pre-
tentie hebt om in het Engels te
zingen, ga dan een jaar in Enge-
land of in de Verenigde Staten
wonen. Dan maak je je de echte

taal eigen. Als René Froger ver-
standig is, doet hij dat."

Cock van der Palm is bezig met
een cd met liedjes van Jaap
Valkhoff. „Een paar bewerken
we, geven we een moderner jas-
je, maar de meeste liedjes laten
we zoals ze zijn geschreven. Zo
zijn ze goed. Valkhoffiseen kan-
jer.Een Nederlandse."

" Cock van derPalm:
,)iet kan geen kwaad
om afen toe over
dingenna te denken."

Foto: GPD

show

Opening Euro Disney
rechtstreeks op tv

Van onze nv-redactie

HEERLEN - De televi-
sie besteedt zaterdag-
avond uitgebreid aan-
dacht aan de opening van
het eerste Disney-park in
Europa, Euro Disney bij
Parijs. Zaterdagavond
brengen de Belgische
(TV 1), Duitse (ARD) en
Italiaanse (RAI UNO)
tussen 21.00 en 23.00 uur
een rechtstreekse repor-
tage van de spectaculaire
show rond de opening
van dit reuze pretpark in
Marne-la-Vallée.

De artiesten, die optreden zijn
o.a. Gloria Estefan, José Carre-
ras, Cher, Tina Turner, Gipsy
Kings, Peter Maffay, Danny San-
tos, The Temptations, Four Tops
en Miami Sound Machine. Ook
alle bekende figuren uit de Dis-
ney-cartoons en -films spelen in
het spektakel een grote rol. Don
Johnson, bekend uit de tv-serie
Miami Vice, presenteert het ope-
ningsfeest.

In ons land brengt de NCRV
maandagavond tussen 20.26 en
21.18 uur op Nederland 1 een
verslag van het grote openings-
feest. Deze omroep heeft gedu-
rende de bouw van Euro Disney
regelmatig opnamen gemaakt. In
het programma 'Disney Club
Special', eveneens maandag (om
17.29 uur op Nederland 1) laten
Jochem van Gelder, Willy Nap
en Mike Staring zien hoe het
park tot stand is gekomen. Zij
geven een blik achter de scher-
men van Euro Disney, waar
12.000 mensen in vaste dienst
werken.

" Uiteraard óók
op tv: alle
bekende
figuren uit de
Disney-
cartoons en
-films.

" Heel wat bekende sterren
en groepen maken hun
opwachting, zoals Tina
Turner, Gloria Estefan,
The Temptations en The
Four Tops.

Foto's:
WALT DISNEY COMPANY

Ton schadevergoeding
voor Rob de Nijs
en ex-echtgenote

Van onze rtv-redactie

HAARLEM - Het weekblad Story moet honderdduizend
gulden schadevergoeding betalen aan Rob de Nijs en
Belinda Meuldijk. Dit heeft de rechtbank in Haarlem be-
slist in een procedure, die de twee hadden aangespannen
tegen Story en zijn uitgever Spaarnestad BV.

Inzet van de procedure was een serie van zes artikelen dievorig jaar
in Story is gepubliceerd over de scheiding van Rob de Nijs en
Belinda Meuldijk. Deze verhalen gingen over de vermeende achter-
gronden van de breuk en de gevolgen ervan voor dekinderen van het
echtpaar.

Volgens De Nijs en Meuldijk waren de bewuste artikelen zeer grie-
vend. Zij vinden dat het blad bewust onjuiste gegevens heeft ge-
bruikt en uit onbetrouwbare bronnen heeft geput, zonder de feiten
te controleren. Zij vroegen derechtbank Story te veroordelen tot een
schadevergoeding vanwege het publiceren van de verhalen.

De rechtbank vindt dat in vijf van de zes artikelen inbreuk wordt
gemaakt op de persoonlijke levenssfeervan Meuldijk en De Nijs. Bij
het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding voert de recht-
bank een aantal redenen aan. Het weekblad is doorgegaan met het
publiceren van artikelen over de scheiding, nadat het echtpaar het
blad dringend had verzocht hiermee te stoppen. Volgens de recht-
bank heeft Story er blijk van gegeven commerciële belangen zwaar-
der te laten wegen dan de gevoelens van De Nijs en Meuldijk, die in
de periode van de publikaties hun breuk moesten verwerken.
De rechtbank vindt verder dat de hoogte van de schadevergoeding in
verhouding staat tot het onrecht dat de twee is aangedaan.

" Rob de Nijs: Story pleegde inbreuk op persoonlijke le-
venssfeer. Foto: CLAUDE VANHEYE
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-T *'"£»<^^ Komnaar dew "

t J * Giant Suzuki Showen
Ife^^__^^ü-BBBbI iiaga

«WT^V ~B"'"*<^"B ■ 'Van 9 tot en m6t '8 apri' 'S 6r 'StS biizonders

▼ T B>-B- B~- y y aan de hand bij de Suzuki-dealer. De Giant

■ 'M m' _ _ Suzuki Show. Als u gedurendeBjpL .f __t__r** " _- " "'■I IpSk Jmj ■ ~B <^B ■,'b^'b""b^ b^ h* b* yT'B^-^~M^ die perode voor een nieuwe

** **^ -M.lMm.%<m.# Suzuki* kiest, krijgt u niet alleen

§11^ JA\ mm SB een Giant Suzuki maar ook, gratis, een Giant

IIBW ,'ff $l»WÊiHf "■ fB r—— — mountainbike met een winkelwaarde van

I ■■■■- Jmili.on.lt'itfEf """^"l "*"* Jfjm^tf ***^fl t^^m f Ó45,-.Alsof dat nog niet voldoende reden is

K# - IrJ'MKiI/ B [PI ■* 1 I tV. om in actie te komen hebben we nog ietsop-
JBm'{9lli-■ " M B L-**i* L&>*" E^J »V/fflT" JSH af B **~ ""*" — merkelijks. Een Suzuki Special Edition. De

r W^t \F"m <^| |^FI |KT| Swift Katana. Het is een Swift 1.3 GL, in de

W-m-^ * -. kleur Radiant red metallic, met een digitale
Ér :*'**:'*a"a*St~ ____y^a% —^""""J

AAT -aaWs/
'

" Ff __T _| |_Tft M klok, een toerenteller, een mattenset met

-^*/ ’ ,^LJ L_^4 m^Èaaf het Katana-beeldmerk, een uitlaatsierstuk,

/ f ,_m B_l ~rr W ' speciale striping en natuurlijk het logo

JLmlI BC"""W****""""a""""r^iÉi Bfi^S*ÜlM«iiiuß>u
_ \jJJK4 achterop. De prijs van de Katana is uiterst

jßHa&lpip*!^ j^^^^W «mm^ZIII-Z S^^^^i gunstig. Slechts f 22.645,- inclusief BTW.

/"^Bj «Ék^ ZT^m.^^^mS^l^Mßméié »
Wra""""" I**«**^v Kom dus snel langs, om ze weer eens te be-

i / B_MB_M_PBJBBBBBb-"^^^sm>^_^^Bw 'm /J""k ISI "I>~-V^JèN kijken. De driedeurs Alto, de vijfdeurs Alto,
Bfi"-^^_^ '^^.iB awSBÊn ''' smÊl ' .:ff/flßl BjwWyiu%^|BßJ^jS^-*' 'Ti'imiiiiiii^ittlili^^iri ■^^^^"IMIil de driedeurs Swift. de vijfdeurs Swift, de

B [[liißßl 8888 Swift Sedan'de Sa *nurai.de Vitara, de Vitara

K Ksa«è=e^4B B^^^^^^B| |||^ -.Jl, Wagon en maak kennis met de Swift Katana.

_j____________V/l U hebt per slot niet elke dag de kans om

■Mimi 'fl <^^^ twee Giants rijker te worden.

■ 1 ' 'TB ... ' ;

t^aaaaaaaaaaaaaaaaa^^mmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaa; *Actie geldt VOOr alle Suzuki automobielen
uitgezonderd de Alto.

■■* —__— rassV/jülm^ ER IS Al EEN SUZUKI VANAF F 13795,- INCLUSIEF BTWPRIJS IS EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAB MAKEN. PRIJS- EN SPECIFICATIEWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. IMPORTEUR: B.V. NIMAG, Y*Mx *|
Bj ■ BjW J POSTBUS 3250,3274 ZH HEINENOORO.OVER EEN GUNSTIGE FINANCIERING EN AANTREKKELIJKE IEASETARIEVEN INFORMEERT UW SUZUKI DEALER U GRAAG. KIJK VOOR ZIJN ADRES IN DE GOUDEN GIDS. r*fß-!" f J| 3 ""6fcl ■....I

BRUNSSUM: Alcars, Haefland 15, 045-259797/252244. HEERLEN: Autobedrijf Bos Heerlen
8.V., Grasbroekerweg 9, 045-724545. SITTARD: H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, 046-
-521215. ST. JOOST-ECHT: Autobedrijf Vossebeld, Hingerderstraat 28, 04754-81917/82754.

Bedrag Terugte Mnd bedrag Effectieve Mnd bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5000 48 mnd. 138,77 14.9 150,95 18,7
10.000 60 mnd. 229.79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30000 72 mnd 609.22 14,2 622.29 15,2

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

11000 220 1.145 14,6% 75mnd. 17,6 85
18000 360 1145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 111 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1.09 13.9% 72 mnd. 16.5 80

UW BIJDRAGE
IS VAN

Cr) nationalehartweek
\]x nederlandse hartstichting

giro300, bank70.70.70.600

Ontdek bij onj

dat Miele keukenó
de mooldte en de beöte zijn

Het kopen van een de vaak onzicntt)are en exclu"
keuken is een keus voor vele HÉÉÉI sieve e,;ai's-
jaren. Daarbij is de betrouw- r"~~~~-—^_ lÊ?"- ösa&*" ook zal door onze vak~

baarheid van het merk. dus BBBllßn SLfaö kennis en adviezen een uniek
de kwaliteit, levensduur en Bm -'^r^^^Ês en Puur persoonlijk keuken-
design, een uiterst belangrijke -SM!p!llÉa koncept ontstaan, waarin al uw
zaak. Om diereden vindt vin ■_j | p* wensen werkelijkheid worden,
onze gastvrije showroom uit- BW* Hj 1 Het grote Miele Keuken-
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Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 26 maart 1992
onder een aantal voorschriften vergunningen zijn
verleend ingevolge de Wet verontreiniging opper-
vlaktewateren aan:
A. A. Geelen, ten behoeve van Geelen Zeefdruk,
Burchtstraat 10 te Bunde, voor het lozen van
bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en
hemelwater via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht-
Limmel op oppervlaktewater;
B. Gemeente Schinnen, voor het lozen van
overstortwater op de bermsloot naar de
Abshovervloedgraaf te Schinnen.
De beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere
ter zake zijnde stukken liggen vanaf 9 april 1992 tot
en met 8 mei 1 992 ter inzage en wel:
-. op het kantoor van genoemd zuiveringschap,
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

1 6.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten aanzien van de onder ad. A genoemde aanvraag
ten gemeentehuize van de gemeente Meerssen,
Markt 10 te Meerssen gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.30 uur en bovendien elke
maandag van 17.00 uur tot 20.00 uur;- ten aanzien van de onder ad. B genoemde aanvraag
ten gemeentehuize van de gemeente Schinnen,
Scalahof I te Schinnen gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.00 uur en bovendien iedere
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 18.00 uur en
woensdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot het
einde van de beroepstermijn beroep open bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State voor: a. de aanvragers; 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 bezwaren
hebben ingebracht; d. enige ander belanghebbende,
dle aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen. De beschikkingen worden na afloop van de
beroepstermijn van kracht.
Gedurende de beroepstermijn kan tegen de
beschikkingen beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State. Het beroepschrift - dat geen schorsende
werking heeft - dient in tweevoud ingesteld te
worden bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514
EN DEN HAAG. Voorts kan tot het einde van de
beroepstermijn, met toepassing van artikel 107 van
de Wet op de Raad van State, een verzoek tot
schorsing van de beschikkingen dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden
gedaan bij de voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22,2514 EN DEN HAAG.
De beschikkingen worden alsdan niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist
Roermond, 8 april 1992.

HetDagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg
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Nederland 2
Veronica
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 After school special. Jonge-
renmagazine. Afl.: Alcoholgebruik
met rampzalige gevolgen.

16.15 Santa Barbara.
17.00 (TT) Explorer. Serie over avon-

tuur en natuur. Af1.41.
17.50 Bouli. Tekenfilmserie. Afl.: De

kampioen, (herh.).
18.00 "" Journaal.
18.15 Countdown. Muziekprogram-

ma.
19.20 Veronica sport. Sportmagazine

met Anita Witzier en Gerard Wïelen-
9a.

19.50 "" Married with children.
Amerikaanse comedyserie. Afl.: Het
testament. Door het overlijden van
een oom, beseft Al hoe belangrijk het
is een testament te hebben. Eenmaal
gezeten, komt hij echter achter de
deprimerende ontdekking dat hij niets
van waarde heeft om na te laten.

20.20 (TT) Die 2 speciaal. Holland-
promotie in het buitenland met Henk
Spaan en Harry Vermeegen. Nadat
Harry zijn kompaan tot wanhoop
heeft gedreven, besluit Harry via een
omweg naar huis te gaan.

20.50 Rooftops. Amerikaanse dans-
actie film uit 1989 van Robert Wise.
Met: Jesin Gedrick, Troy Beyer, Ale-
xis Cruz, e.a. Dakloze jongeren,
zoals T, wonen op de daken van ver-
vallen flatgebouwen in New Vork. 's
Avonds verzamelen ze zich om naar
muziek te luisteren en vooral te dan-
sen. Tijdens één van deze ontmoetin-
gen wordt hij verliefd op Elana. T.
weet echter niet dat Elena werkt voor
de drugsbende die het gemunt heeft
op het gebouw waar T. woont Als
blijkt dat bendeleider Lobo geen en-
kel middel schuwt om dit gebouw
toch in handen te krijgen, kiest Elana
toch voor haar geliefde.

22.20 Overzicht Meimaand - Film-
maand.

22.30 RUR. Talkshow met Jan Lenfe-
rink.

23.10 Erotica. Erotisch programma.
23.40-23.45 "" Journaal.

Duitsland 1
8"2"«o Oer Denver-Clan. Amerikaansesoapserie.
10"nH ï?edi2in nach Noten IV/6.IOnS Ta9esschau.

■JJ3 Petrus - Fischer und Fels. Re-portage.
li'ftn 2DF-'i'o Arbeit und Beruf.
11 03

a9esschau-
uit ic" Jeremv- Amerikaanse speelfilm

J2-30 Urnschau.
13nn Persoverzicht.
1305 Ta9esschau-
W-J? ARD-Mittagsmagazin.
13Sb Wirtsch*"tts-Telegramm.
14nn ,roramma-overzicht.
1402 TaB°B**au.8**au.

n *" Sesamstrasse. Kinderpro-
"3o Wie Hund und Katze. Australi-

150° tagesschau.
15 an e 9

Pon9" Kinderclub.
16 nn Vauengeschichten. Serie.
16'o° Ja9esschau.
qZ ,alk ta9'ich - Termin in Berlin.

16 ana/^rel middagmagazine.
Prei d * Vale Tudo " Urn i*o**o

16 So " Braziljaanse serie.
17nn Prora,"ma-overzicht.
17 °? Punkt 5 - Landerreport.
179ctagesschau.YAI WWF-Studio.
18 30 2as Nest- Serie.
18 45 n!6r Und heute"
19 45 Sl^.Hausmeisterin- Serie.

20 00 PJ2?ramn *'a-overzicht.
2o'in [UlTa9esschau.

voeth 1 Sport extra- DFB-pokal
SV w x 6

,male: Hannover 96 -
slan er Bremen, rechtstreeks ver-

-22 Os A
aDUit Hannover.

22'in tRD-Bre*inpunkt.
23 00 lagesthemenIagesthemen-

HanQ achsch|ag. Satire van en met
tono . bner' dle met scherpe
kaau- a,c,,vele mistoestanden aan de

23 o ?vanpVÖl'e.nfeuer- Zwitsers tv-spel
01 on t d'M' Murer-
-0105-nia9esscnau"

nen li 10 2uschauen - Entspan-
Sant,'a^aC!?der-ken" Unterwegs nachPort*?? di Cornpostela: Das Süd-POrtal von Sanguesa

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 Operation Mozart. Jeugdserie.
14.10 Die Neubürger. Zweedse

speelfilm uit 1970.
15.58 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.03 Madita. Jeugdserie.
16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn. Jeugdserie.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Serie.
18.05 "" Lottotrekking. Aansl.: Pro-

gramma-overzicht (VPS 18.50).
19.00 heute.
19.25 Rosen für den Staatsanwalt.

Duitse speelfilm uit 1959 van Wolf-
gang Staudte. Omdat korporaal Rudi
Kleinschmidt twee stukken chocolade
gestolken heeft moet hij in 1945 gefu-
silleerd worden. Maar een luchtaan-
val verhindert de executie. Gelukkig
voor Rudi, die tien jaar later de toen-
malige auditeur-militair ontmoet.

21.00 Doppelpunkt. Rechtstreeks
discussieprogramma over de thema's
liefde, sex en Aids. Presentatie: Mi-
chael Steinbrecher.

21.45 heute-joumal.
22.15 Was nun, ... Klaus Bresser en
Klaus-Peter Siegloch interviewen een
prominente politicus.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Kurt Meisel e.a. Afl.: Der Mann aus
Portofino. Een arrestant wordt uit de
gevangenis bevrijd en aan de Isar
vermoord. Derrick staat voor de
vraag wie bang was voor een belas-
tende getuigenis van de gevangene,
(herh.).

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
comedyserie. Met: Judd Hirsch, Isa-
bella Hofmann, Jane Carr e.a. Afl.:
Auf frischer Tat ertappt. John ziet in
een restaurant hoe de nieuwe vriend
van zijn ex-vrouw het aanlegt met
een roodharige schoonheid. Woe-
dend vraagt hij Mike rekenschap,
maar die reageert onverschillig en
verwacht van John dat die het niet
aan zijn ex-vrouw zal vertellen, wat
deze inderdaad niet lijkt te doen.

00.25 heute.

TV FILMS VIDEO
BBC 2
(1941 iioThe . peminin Touch
Ws \/A'" Subt|ele komedie vanAmerhlar^Dyke over de schrijverovS' die werkt aan een boek
zen hl e,2le en on,dekt dat hij daar
sa ndeLSlachtoffervanis.Met:Rb-"nd Ru ssel en Don Ameche

Duitsland 2

twee^ yyS9ama 2 <1971-S). Het
week ?edeelte van "et vorige
van l=

u,t9ez°nden 'Utvandrarna'Ploeter Troe"' Zweedse boeren
od tl T°m een redeliJk bestaan
o a

e
Mbouwen in Minnesota. Met

«n EdïSerg^' UV U"mann

Duitsland 2

(195Q n?S^n für den Staatsanwalt
kert een !?? straatventer ontmas-vroen^T ?'er van 'us,itie alsideSn Ntïorlo9Smisdadi9er- ZiJn
ReoiP VA?fen wein'9SKiHWol,?an9staud,e-Met Mam-n Held en Ingrid van Bergen

Nederland 1
<-°-25 Curse of the Pink Panther

(1983-USA). Volkomen mislukte
poging van Blake Edwards om de
Pink Pantherreeks in leven te hou-
den na het overlijden van Peter
Sellers. Gesuggereerd wordt dat hij
nog leeft. Met: Ted Wass en David
Niven.

" Scène uit 'The curse of the Pink Panther'. (Nederland 1
- 20.25 uur).

Nederland 2
20.50 Rooftops (1989-USA). B-
musical van Robert Wise waarin
een blanke jongen verliefd wordt op
een Latijns-Amerikaans meisje, wat
verboden is, en waarbij veel ge-
danst wordt.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.00 De beer van Bern. Afl. 9.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat. Frank glijdt uit

over een bananeschil en Bert & Ernie
zingen over gevoelens. Lex is ver-
drietig want hij voelt zich zo dom.

18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Engelse komedie-

serie met Norman Beaton e.a.. Afl.:
Tante Susu is erweer. Tante Susu uit
Jamaica is weer in het land. Ze ziet
er jonger uit dan ooit tevoren en dat
heeft een reden: Ze is namelijk ver-
liefd op de 18-jarige William en zij is
vastbesloten met hem in Engeland te
gaan trouwen..

19.25 Van gewest tot gewest. Weke-
lijks magazine over mensen in de
regio. Vandaag over de poppenspe-
ler Bert Brugman, die onlangs zijn
95e verjaardag vierde, en zijn mario-
nettentheater. Brugman was de man
achter 'Dappere Dodo'.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: het GPV.

20.00 "" Journaal.
20.20 Allen voor één. Film van de

Nederlandse Hartstichting.
20.30 (TT) Studio sport. Actuele

sportrubriek met reportages, inter-
views en gesprekken, waarin de ach-
tergronden en ontwikkelingen van de
sport belicht worden. Tevens aan-
dacht voor de halve finale wedstrijd
om de KNVB-beker tussen Feye-
noord en Sparta.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat. Actualiteitenrubriek

met achtergrondinformatie uit binnen-
en buitenland over politiek, economie
en wetenschap. Presentatie: Charles
Groenhuijsen (Met om 23.00 Den
Haag Vandaag).

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse soapserie. 12.15
Architektur und Geschwindigkeit, re-
portage. 13.00 Philosophie heute: Der
Lack ist ab, discussie. 13.45 plus
3-Reisebüro. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Westpol.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Omaruru, serie. 16.30
Grosse Epochen der europaischen
Kunst, documentaire. 17.30 Cursus te-
chonologie.18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Sesamstrasse. 18.30 Der
Traumstein, kinderserie. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde, regionaal magazine. 20.00
Mittwochs urn 8. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek, hobbymagazine.
22.30 Rückblende: Hoffnung aller
Frauen - nie wieder Laufmaschen, re-
portage. 22.45 Gefahrliches Dreieck,
Amerikaanse speelfilm uit 1983. 00.19
Laatste nieuws.

RTL4
06.55-11.15 Ochtendprogramma.

Met nieuws, series en tekenfilms
11.15 RTL4Text.
12.45 Ursus le rebelle. Italiaanse

speelfilm uit 1963.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

serie.
15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse soap.

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

rie.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. Peter en
Jan Henk leggen hun geschillen bij.

20.30 Rescue 911. Gedramatiseerde
documentaire over mensen die hun
leven wagen voor anederen.

21.25 Little treasure. Amerikaanse
film uit 1985 van Alan Sharp met Ted
Danson, Burt Lancaster e.a. Een to-
pless-danseres en de eigenaar van
een reizende bioscoop gaan op zoek
naar de buit van een bankoverval..

23.05 Hardball. Amerikaanse serie.
Afl.: Silver sream. Charlie en Kaz
worden door een filmmaatschappij in-
gehuurd als technische adviseurs. De
regisseur vraagt Kaz of hij de filmster
Madeline Warwick wil beschermen
tegen een gestoorde fan, die na zes
jaar is vrijgelaten uit de gevangenis.
Rolverdeling: Cnarlie: John Ashton.
Kaz: Richard Tyson e.a. (herh.).

23.55 Journaal.
00.10 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie.
01.00 M.A.S.H. Amerikaanse serie,

(herh.).
01.25 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow, (herh.).
02.10 De draagmoeder, (herh. van

15.05 uur.).
02.35 Little treasure. Amerikaanse

film. (herh. van 21.25 uur.).
04.05 RTL4Text.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd ochtendprogramma.
09.00 Wie das Leben so spielt. Ame-

rikaanse soap-serie. Afl.3.
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 Zwölfdreissig. Middagmagazi-

ne.
12.50 Eine schrecklich nette Fami-

lie. Amerikaanse serie.
13.15 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
14.50 Der Chef. Amerikaanse serie.
15.45 Chips. Amerikaanse serie.
16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Glück am Drücker. Spelpro-

gramma.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Zurück in die Vergangenheit.

Amerikaanse avonturenserie.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek.
21.15 Gottschalk. Personality-show.
22.20 stern tv. Tv-magazine.
23.00 Der flotte Dreier. Magazine met

Erika Berger.
23.30 Benny Hill. Comedy-show.
23.50 RTL aktuell
00.00 Dienst in Vietnam. Amerikaan-

se serie.
00.55 Kampf gegen dieMafia. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Stallgeruch.
(herh.).

01.45 Twilight zone. Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Gerettet aus der Zeit.
(herh.).

02.10 Bahnhof zum Glück. Franse
misdaadfilm uit 1987 van Caroline
Huppert met Véronique Genest, Da-
niel Duval e.a.

03.30 Geheimnis des Herzens.
Amerikaanse speelfilm uit 1946.

05.05 After hours. Magazine uit Ame-
rika.

05.15 Elf 99. Live-magazine.

" Torn Astor. (RTL Plus -
20.15 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
technologie.o9.oo Non-Stop-Fernse-
hen. 13.45 Family Album, USA. 14.15
Heimat dort - Heimat hier. 14.45 Poli-
zischt Wackerli, Zwitserse speelfilm uit
1955. 16.30 Solo für 12, spelprogram-
ma. 17.00 Cursus technologie. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Der kleine Vam-
pir, serie. 18.24 Kinderverkehrsspot.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal aus Rheinland-Pfalz.
19.00 Hallo, wie geht's? gezondheid-
stips met Gerd Klindt en Armemarie
Wendl. 19.15Lander-Menschen-Aben-
teuer, documentaire. 20.00 Guten
Abend, amusementsprogramma. 21.00
Journaal. 21.15 Einmal ein Cop, 6-deli-
ge Deens misdaadserie. Afl.2. Met:
Jens Arentzen, Jens Okking, Suzette
Kempf, e.a. 22.10 Schrott und Kom,
documentaire over de vraag hoe ge-
zond ons brood is. 22.55 Leo und
Charlotte, 6-delige serie. Met: Katrin
Flint, Klaus J. Behrendt, Karma Mar-
mann, Dr. Rüggeberg: Rolf Becker.
Afl.s: Den Bach runter. 23.40 Laatste
nieuws. 23.45 Non-Stop-Fernsehen.

RTL4
21.25 Little Treasure (1985-USA).
Striptease-danseres (Margot Kid-
der) gaat naar Mexico om haar
vader na lange tijd eens te ontmoe-
ten, maar ze spendeert meer tijd
aan het zoeken van een schat met
een geflipte Amerikaan. Regie:
Alan Sharp.

BBC 2
(22.00 Starstruck (1982-USA).
Spetterende musical van Gillian
Armstrong over twee jongelui die

met hun originele muziek de mu-
ziekbusiness stormenderhand ver-
overen. Met: Jo Kennedy, Ross
O'Donovan en Margo Lee.

Duitsland 3 West
22.45 Exposed (1983-USA). Meisje
(Nastassja Kinski) vertrekt onge-
schoold van het platteland om in
New Vork een topmodel te worden.
Dan ontmoet ze de raadselachtige
Rudolf Nureyev. Regie is van
James Toback.

Super Channel
23.00 LiT Abner (1959-USA). Le-
vendige musical van Gene de Paul
en Johnny Mereer is luid en la-
waaierig, met melige humor en
toch een paar goede liedjes. Regie:
Meivin Frank. Sterren: Leslie Par-
rish en Peter Palmer.

Duitsland 1
23.05 Höhenfeuer (1985-CH). Film
van Fredi M. Murer over een geïso-
leerde familie in een boerderij in de
Alpen waar alles koek en ei lijkt,
maar in werkelijkheid blijken de za-
ken uit de hand te lopen. Met Tho-
mas Nock en Johanna Lier.

RTL Plus
03.30 The Secret Heart
(1946-USA). Ongebruikelijke film
van Robert Z. Leonard waarin June
Allyson een jong meisje speelt dat
in de problemen komt als haar va-
der sterft.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
KRO
13.00-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden.600 "" Journaal.16.05 Tekenfilmfestival.6-23 (TT) Servicesalon. Gevarieerdmiddagprogramma. Presentatie o.a.Mieke Lamers.17.30 Tao tao.'8.00 Boggle. Spelprogramma. Pre-

-1B<?n,atie:8 <?n,atie: Dodi Apeldoorn.
0-30 De garnalenvisser. Een dag uitnet leven van een garnalenvisser inde Waddenzee.9-00 Voor de leeuwen. Serie waarinwniibrord Frequin binnen korte tijdeen nieuw vak leert. Vandaag: De

2„"?2 (""+TT) Journaal.
""25 Thecurse of the Pink Panther.

speelfilm uit 1983 van
a^ke Edwards. Met: Ted Wass, Da-"■d Niven, Robert Wagner e.a. In-specteur Dreyfuss moet zijn sindseen jaar verdwenen kwelgeest hoofd-'nsPecteur Clouseau opsporen. Hij
r?6*' als assistent de slechtste de-tective uit, Clifton Sleigh. Deze blijktechter op net als Clouseau te werk te9aan.

22-20 Pyramide. Kennisquiz met
wachteld Kooy waarin twee kandida-

*" aan de hand van filmfragmentengetest worden op hun kundigheid,
arif. Politiek café. Actualiteiten enachtergrondinformatie van de Haag-e politiek, onder eindredactie vanTon Verlind..

t?i Vastenoverweging. Bij hetschilderij Witte kruisiging, van Mare
3-35 Nieuwsnet 12. Amerikaanse

r|e. Afl.: Een verkeerde beslissing.® sol|icitante voor de baan vansportverslaggeefster brengt de herenvan WNDY in een lastig parket. Armnudson laat uit fijngevoeligheid een
schieten en besluit dat ze

"et geschikt is voor de journalistiek,'by iS er getuige van hoe op het
een moordenaar en

cc h
Chter 0p hardhandi9e wiujze totn bekentenis wordt gedwongen."«-"SS-OCao "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Gevarieerd program-

ma met tekenfilms.
17.30 Postbus X. Jeugdserie.
17.55 Tik tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos.
18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren. Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Een vrouwelijke commissaris wordt
belast met het onderzoek naar twee
roofmoorden.

21.35 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. De vakantie
van de Bundy's wordt vrij abrupt af-
gebroken door een moordenaar die
het speciaal op toeristen heeft ge-
munt.

22.00 Alle 5.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Qu'est-ce que je vous? Wallo-

nië en de Walen zoals u ze nog nooit
zag. Afl.l: De Walen, c'est quoi?

23.25-23.30 Coda. Marleen de Cree
leest voor uit eigen werk. Vandaag: Ik
zeg je Plinius.

België/TV 2
15.30 Sport extra. Wielrennen.
15.30 Gent - Wevelgem. Rechtstreek-

se reportage. Commentaar: Mark
Vanlombeek, Michel Wuyts en Pa-
trick Sercu.

18.50 Journaal.
19.00 Vak-werk. Informatief program-

ma rond arbeid. Af 1.14: De vrouw en
de arbeidsmarkt. Presentatie: Jirka
Claessens.

19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-
rie. Af1.379. Myrna brengt de nacht
door in Treys appartement, en besluit
Sam niet te vertellen dat ze weet wat
er tussen hem en Frank gaande is.

19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Sportavond.
21.30 Journaal en Sport.
22.00-23.00 Sportavond. Vervolg.

SAT1
05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 Bliek.
09.05 08/15, Duitse speelfilm uit 1954.
10.45 Die goldenen Hitparade der
Volksmusik. 11.45 Glücksrad. 12.40Tip
des Tages. 12.45 Tele-Börse. (13.00
Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der Sonne
Kaliforniëns. Amerikaanse familieserie.
14.30 Bezaubernde Jeannie. Ameri-
kaanse serie (2). 14.55 Sat 1 Bliek.
15.05 Falcon Crest. Amerikaanse fami-
lieserie. 16.00 Booker. Amerikaanse
misdaadserie. Aansl. Sat 1 Bliek. 17.05
Geh aufs Ganze. Prijzenspelprogram-
ma. 17.45Regionalreport.lB.ls Bingo.
18.45 Sat 1 News. 19.20 Glücksrad.
Aansl. WetterNews. 20.15 Wilde Was-
ser, Duits/Oostenrijkse heimatfilm uit
1962 van Rudolf Schündler met Hans
von Borsody en Marianne.Hold. 22.00
AKUT. Politiek magazine. 22.35
Schreinemakers live. 23.45 Sat 1
News. 23.55Mehr tot als lebendig, Itali-
aanse western uit 1967. 01.30 Pro-
gramma-overzicht/Teletekst.

Radio 1 radio7.07 VARA Radio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1.02Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04
NCRV's hier en nu. 18.04Geloven
in muziek. 19.04 Water en vuur.
20.04 Country style. 21 04 Late da-
te. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18.04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Preludium. 7.53

Het levende woord. 8.00 Nws 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. 11.10 In de schaduw
van de meesters. 12.00 Barokmu-
ziek. 12.30 Stemmen. 13.00 Nws,
13.044-Luik. 14.00De oratoria van
G.F. Handel. 14.30 Jazzspectrum
15.30Moet je horen. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Forum. 19.00 Kleine
zaal. 2000 Nws. 20.02 Forum.
20.15 AVRO-Concertavond. Ko-
ninklijk Concertgebouwork. 22.00
Opera magazine De sopraan Joan
Sutherland. 23.00-24.00 Voor het
stil wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws
9.02 NOS Sportief 925 Water-
standen. 9.30 De schatkamer.
10.00 Oud plaatwerk. 11.00De du-
vel is oud. 12.00 Nws. 12.05 Bon-
nefooi. 12.30 De spiegel 13.00
Nws. 13.10Actuele Zaken, metom
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 De sterren 15.30
Varen. 16 00 TROS Schlagerfesti-
val. 17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS Kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
code 3 - magazine. PP: 18 20
Uitzending van de CD. 18.30
TROS Perspectief. 1900 Nieuws
en actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
Grieks voor beginners. 21 00 Britse

en Amerikaanse literatuur. 21.30
Pronto? 22.00 ca va? 22.30-23.00
De sterren.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
Mexicaanse serie. 12.55 Weerbericht.
13.00 Nieuws. 13.3$Maldonné pour vn
espion, Engelse spionage-film uit 1968.
15.20 Babel. 16.25 Clips a la Une.
16.45 Nouba nouba, kinderprogram-
ma. 17.35 Beverly Hills 90210, Ameri-
kaanse serie. 18.30 La fete a la mai-
son. 19.00 Ce soir. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Au nom de la loi,
juridisch magazine. 21.15 Princesse
Alexandra. 22.50 Coup de film. 23.10
Weerbericht en laatste nieuws. 23.30
Bourse. 23.35 Le coeur et l'esprit.

België/Télé 21
13.35 Vidéothèque. 14.30 Cargo: Les
années 70, portret van de jaren zeven-
tig. 15.30 Wielrennen. 17.20 Nouba
nouba. 18.30 Le coeur et l'esprit. 19.00
Radio 21. 19.30 Journaal en weerbe-
richt. 20.00 Challenge. 22.00 Laatste
nieuws, weerbericht en beursberichten.
22.30 Don't look back, muzikale terug-
blik. 23.20 Ce soir, actualiteiten.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Cursus Frans.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.30 One
World Channel. 09.00 Objectif Europe.
09.30 Euro 3. 10.00 Parole d'école.
10.30 Decouverte.. 11.00 Objectif
sciences. 11.30 Genies en herbes.
11.50 Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15
Planete des hommes. 16.30Le chemin
des écoliers. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 Cursus
Frans. 18.00 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws. 18.50 Weerbe-
richt, Affiches en Clin d'oeil. 19.00
Montagne. 19.30 Zwitsers nieuws.
20.00 Temps présent. 21.00 Nieuws
21.30 Comedie, comedie. 00.15
Nieuws.

RAI UNO
06.55 Unomattina. (07.00, 08.00, 09.00
Telegiornale Uno). 07.30 Da Milano
TGR economia. 10.00 Telegiornale
Uno. 10.05 Unomattina economia.
10.15 Ci vediamo. 11.00 Da Milano
Telegiornale Uno. 11.05 Ci vediamo.
11.55 Che tempo fa. 12.00 Piacere
RaiUno. 12.30 Telegiornale Uno. 12.35
Piacere RaiUno. 13.30 Telegiornale
Uno. 13.55 Telegiornale Uno tre minuti
di 14.00 Piacere RaiUno. 14.30 L'albe-
ro azzurro. 15.00 DSE Green. 16.00
BIGI 18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuoi vincere? 18.30 II mondo di Quark.
19.35 Una storia di Enzo Biagi. 19.50
Che tempo fa. 20.40 Troppo forte, film.
22.45 Telegiornale Uno linea notte.
23.00 Mercoledi sport. 00.00 Telegior-
nale Uno - Che tempo 00.30 Appunta-
mento al cinema. 00.40 Mercoledi
sport. 01.40 Mezzanotte e dintorni.
02.10 Telegiornale Uno linea notte.
02.25 La rivolta di Fort Laramie. 03.35
Una donna distrusse. 05.20 Telegior-
nale Uno linea notte. 05.35 Divertimen-
ti. 06.00 II cassetto segreto.

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 (TT) Olga goes to
Hollywood. 10.00 ■ The feminine
touch. 11.35 ■ Brazil. 13.00 The green
curtain. 13.30 Flight of the Whooping
crane. 14.20' Johnson and friends.
14.30 Spider. 14.35 Country file. 15.00
Nieuws en weerbericht. Aansl.: Chro-
nicle. 16.00 Nieuws en weerbericht.
Aansl.: High Chaparral. 16.50 Nieuws,
weerbericht en regionaal nieuws. 17.00
Cracking the egg. 17.50 Two points erf
view. 18.10 (TT) Horizon. 19.00 (TT)
Star trek. 19.45 DEF II: Rough guide to
the world's journeys. 20.30 Young mu-
sician of the year. 21.10 Timewatch.
22.00 (TT) Starstruck. 00.25 The late
show. 00.55 Weerbericht. 01.00 Open
universiteit.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.00
Spaans voetbal. 09.30 Autosport.
10.30 Go, auto-en motorsportmagazi-
ne. 11.30 Eurobics. 12.00 Forte snook-
er league 1992. 14.00 NHL action.
15.00 Eurobics. 15.30Autosport. 16.15
Autosport. 16.30 Tennis. 18.30 Bow-
len. 19.30 Paardesport. 20.30 WK ral-
lysport. 21.30 Skiën. 22.00 Golf. 23.15
Golf report. 23.30 NHL ijshockey.
01.30 Golf.

Eurosport
09.00 Tennis. 11.00 Atletiek. 12.00
Schermen. 13.00 Eurogoals. 14.00
Tennis. 15.30 Wielrennen. 17.00 Wor-
stelen.-18.00 Tennis. 21.30 Eurosport
nieuws. 22.00 Grand prix. 23.00 Ten-
nis. 00.30 Eurosport nieuws.

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! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 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 mo-
dern. 01.00 Kristiane Backer. 03.00
Night videos.

BBC 1
07.00 Teletekstoverzicht. 07.30 BBC
Breakfast news.lo.os Election call.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
The family Ness. 11.35 Gibberish.
12.00 Nieuws. 12.05 (TT) Holiday.
12.30 People today. 13.00 Nieuws.
13.20 Pebble Mill. 13.55 Regionaal
nieuws en weerbericht. 14.00 Nieuws
en weerbericht. 14.30 (TT) Neighbours.
14.50 Turnabout. 15.15 Paarderaces
vanuit Ascot. 16.50 Henry's cat. 17.05
Wildbunch. 17.10 Attack of the killer-

tomatoes. 17.30 (TT) The Movie ga-
me. 18.00 Newsround. 18.10 (TT) Little
sir Nicholas. 18.35 (TT) Neighbours.
19.00 (TT) Nieuws en weerbericht.
19.30Regionaal nieuws. 20.00 Wogan.
20.30 (TT) Tomorrow's world. 21.00
(TT) Only fools and horses. 21.50
Points of view. 22.00 (TT) Nieuws.
22.50 (TT) QED. 23.50 Sportsnight.
00.30 Spenser for hire. 01.20 On the
Hustings. 01.50 Weerbericht.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World today. 17.30
Crier and Co. 20.00World business to-
night. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 00.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg opwoens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17.00 Limburg
Aktueel. 18.00-1830 Het Podium.
Programma over kunst.

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6 30 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Hetschurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12 00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica. mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
is voor een spelletje en een cur-siefje. 17.00 Radio 2 regionaal
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckfoon
verzoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws 22.05 Jazzkaffee
23.30-06.00 Nachtradio

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

fer'.(6.ls Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslotterie; 7 15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.00
Nieuws 9 10 Gut Aufgelegt (Tips
und Themen am Vormittag). 12.05
Musik a la carte (12.30 BRF Ak-
tuel). 13.00 Preseschau. 13.05
Musikbox. 16.05 Popcorn. 18.05
BRF Aktuell (Aktuelles vom Tage)
18.35-2005 Klassik

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Morgenmagazin. 9.00
Radio-Shop. 12.00 RTL Mittag.
14.00 RTL-Café. 15 00 Feiera-
bend. 18.00 Neues aus Kmo, Vi-
deo, Musik. 21 00 Je taime Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und traurnen
24.00-4 00 Radio Nacht.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws) 8 55Overpeinzing.
905 Der Musikpaviljon 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14.07 Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert. 16.00
Nieuws 16.05 Heimatmelodie
1700 Nieuws; Der Tag urn fünf.
17.07 Musik-Express (18.00
nieuws; 19.00 Auf ein Wort; 19 30
Ohrenbar). 20 00 Nieuws 20.05
Zwischen Broadway undKudamm.
21 00 Musik zum traurnen (22.00
nieuws). 22.30-04.00 ARD Nacht-
express.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Media
Europe. 07.55 Supersports news.
08.00 ITN Nieuws. 08.30 Hello Austria
Hello Vienna. 09.00 Channel E. 09.30
Super shop. 10.00 The mix. 11.50 Mu-
sic news. 12.00 Super shop. 12.30
Touristic magazin. 13.00 The science.
show. 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
The travel magazine. 21.30 Business
weekly. 22.00 Nieuws. 22.30 Europe
reports. 22.45 USA market wrap. 22.55
Supersports news. 23.00 ■ Lil Abner.
00.20 Music news. 00.30 Blue night.
01.00 Super shop. 01.30 The mix all
night.
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HOENSBROEK - Een Bulgaars
echtpaar, respectievelijk 45 en 40
jaar oud, is door de Heerlense politie
en de Vreemdelingendienst in een
woning in Hoensbroek aangehouden.
De echteliedenhadden Nederland ei-
genlijk al enige tijd moeten verlaten,
omdat zij als vreemdelingen waren
uitgeprocedeerd. De man had drie
matrijzen in zijn bezit van stempels
die nodig zijn om een verblijfsvergun-
ning in een paspoort te zetten.

Gedoogzone verdeelt
Heerlen weer

SP blijkt onder voorwaarden vóór

Remark heeft volgens Van
Wersch de betrokken adverten-
tie-verkoper met ziekteverlof
gestuurd. Justitie heeft de zaak
in onderzoek.

Het bedrijf in Stadskanaal ver-
zocht Van Wersch de zaak uit de
publiciteit te houden en ook
geen aangifte te doen bij de poli-
tie. In ruil daarvoor zou hij 15
mille ('tegemoetkoming voor ge-
plaatste advertenties waar een
luchtje aan zat') krijgen. Remark
kwam de deal echter niet na,
waarna Van Wersch besloot actie
te ondernemen.Jan Wersch heeft aangifte ge-

daan bij de politie in Simpelveldwegens oplichting en valsheid ingeschrifte.

koopmethode inmiddels toege-
geven. In een brief aan Van
Wersch schrijft het Groningse re-
clamebureau: 'Wij kunnen ons
voorstellen dat, in verband met
de door een medewerker ge-
bruikte verkoopmethode, het
vertrouwen in ons bedrijf is ge-
schaad. Wij zullen in de toe-
komst geen contact meer met u
opnemen inzake het plaatsen
van advertenties.'

De advertentie-verkoper liep te-
gen de lamp nadat Van Wersch
bezwaar had gemaakt tegen een
gepeperderekening voor een ge-
plaatste advertentie in het Ne-
derlands Ondernemers Bulletin.

Van het in opspraak geraakte re-
clamebureau was gisteren nie-
mand voor commentaar bereik-
baar.Remark heeft de laakbare ver-

Ministerie: ZOL en MTB berekenden te lage tarieven

Gemeenten wacht claim
van enkele miljoenen

MAASTRICHT - Een gewapende en
gemaskerde man heeft gisteren een
bewoner van de Coppestraat .in
Maastricht overvallen. De buit be-
droeg enige duizenden guldens.
In de nanacht van maandag op dins-
dag werd de politie na een melding
via het 06-11 alarmnummer, naar het
adres van het slachtoffer gedirigeerd.
Hier kreeg de politie te horen dat rond
3.30 uur aangebeld werd door een
onbekende man die geld eiste. Toen
de bewoner op de overvaller toeliep
loste deze een schot. De kogel boor-
de zich in de muur. Hierop gaf de
bewoner zijn portemonnaie aan de
overvaller. Die maakte zich daarna
pijlsnel uit de voeten.

Man overvallen
in Maastricht

Een meerderheid van de gemeente-
raad wil de heroïnehoertjes aan de
CBS-weg, waar alleen kantoren lig-
gen, slechts door de politie laten
wegjagen als van-een 'onaanvaard-
bare' overlast sprake is. Alleen'de
SP en de Groepering Heerlen-
Noord zijn daar tegen.
Maar er mag aan de CBS-weg geen
CAD-bus of een huiskamerproject
komen voor hulp aan de veelal ver-
slaafde prostituees. Dat vindt het

De CDA-fractie, veertien personen
sterk, denkt precies omgekeerd.
Nóóit een gedoogzone, maar de op-
lossing aan de CBS-weg is als het
minste der kwaden te verantwoor-
den.

.HEERLEN - De Socialistiese Par-
tij in Heerlen is vóór een gedoogzo-
ne, op voorwaarde dat burgers daar
geen overlast van ondervinden.
Maar de driemansfractie is tegen
het grotendeels met rust laten van
de heroïnehoertjes aan de CBS-
weg, omdat de wijk Zeswegen daar
de dupe van zou worden.
Deze mededeling van SPer Jan de
Wit zorgde gisteren tijdens de com-
missie Algemeen Bestuurlijke Aan-
gelegenheden voor een pittige aan-
varing met het CDA.

CDA te veel lijken op een officiële
gedoogzone.
Het CDAzag in de-SP steeds een fel
medestander in de afwijzing van het
fenomeen gedoogzone. Hetreageer-
de dan ook pijnlijk verrast op het
pleidooi van De Wij.
„U introduceert nu een gedoogzone,
iets waar u tevens tegen bent," rea-
geerde CDAerFrans Walkowiak als
door een bij gestoken. Jan de Wit
hield echter vol enkele plekken te
kunnen noemen waar een gedoog-
zone de burgers van Heerlen geen
last zou bezorgen.

Van Zeil constateerde dat een
raadsmeerderheid zowel de 'oplos-
sing CBS-weg' als het instellen van
een tippelverbod in de wijk Zeswe-
gen steunt.

Burgemeester Piet van Zeil wilde
die plaatsen graag onderhands van
De Wit vernemen. Maar toen verzet-
te Hans Goyen (CDA) zich daar
weer tegen. „Een raadsmeerderheid
van Groepering Heerlen-Noord en
CDA blijft tegen een gedoogzone,
dus die alternatieve lokaties van de
SP zijn niet bespreekbaar."

Hij kondigde aan daar binnenkort
overleg over te voeren met politie-
commissaris Tukker en de officier
van justitie.Vervolgens nemen bur-
gemeester en wethouders een offi-
cieel standpunt over de CBS-weg.

MARGRATEN - Volgens de gewes-
telijke raad Limburg van het Land-
bouwschap bestaat onder de boeren
in het Mergelland veel onduidelijkheid
en onrust over de beleidsplannen van
de Heuvelland-gemeenten. Deze
plannen zouden sterk afwijken van de
inrichtingsplannen in het Mergelland.
De boeren worden op die manier be-
dolven onder stapels plannen en no-
ta's van diverse overheden en weten
niet meer welke kant ze uit moeten.
Volgens het Landbouwschap bevat-
ten de beleidsplannen voornemens
die veel verder gaan dan de inrich-
tingsplannen, niet zijn afgewogen te-
gen andere belangen en niet reali-
seerbaar zijn omdat er geen geld
beschikbaar is.

Onrust boeren
Mergelland

DOOR THEO SNIEKERS
va^ cHAAG " Het ministerie«n bociale Zaken gaat bij deestUr en van de ZOL-bedrij-
(Ma m Heerlen en de MTBd^aastrichtse Toeleveringsbe-
oviV j1 geld terugvorderen
Vol "'aren 1986"1988-
-2ofens Sociale Zaken hebben de
uu,T en de MTB in die jaren te lage
ten en

leVen berekend aan gemeen-
niSati

an dere instellingen en orga-
hooet Voor geleverde diensten. De
niet v t

Van de 'aanslag' staat nog
A v ' maar volgens directeur ir.
bedri?ncken gaat het bi-> de ZOL-
drie e,n om een bedrag van circa
van 7?>TJoen gulden- De besturen
derin en MTB zullen de navor-
heirj gen naar alle waarschijnlijk-
D e J"ndisch aanvechten,

totale erung zal uiteindelijk bij in
rn epnt Vl'ftien Zuidlimburgse ge-
«^yen belanden. De ZOL-bedrij-

Inloophuis Heerlen geopend

Acties 'Overmaze'
opgeschort
MAASTRICHT - De stakingsacties in
de vrouwenvleugel van de Maas-
trichtse peniteniaire inrichting 'Over-
maze' zijn opgeschorst. De actievoer-
sters wachten nu op een nieuw
voorstel van de directie over de be-
zoekmogelijkheden. Mocht dat voor-
stel niet voldoende tegemoet komen
aan de wensen van de gedetineer-
den, dan wordt het actiewapen weer
opgenomen. Op dit moment is het
rustig op de vleugel, zo meldt een ac-
tievoerster.
Vorige maand startten de acties in de
gevangenis, nadat de directie had be-
sloten de bezoekmogelijkheden te
beperken. Vanwege bezuinigingen
zou de benodigde extra bewaking tij-
dens bezoekuren in het weekend niet
te betalen zijn.

HEERLEN - Na drie jarenvoorbe-
reiding is het Inloophuis aan de
Groene Boord in Heerlen geopend.
Dak- en thuislozen kunnen er iede-
re avond tussen zes en tien uur te-
recht. Voor een kop koffie, een bak
soep, om een spelletje te kaarten of
gewoon om even tv te kijken of een
praatje te maken.
Een week geleden zette de Stich-
ting Noodhulp voor het eerst de
deuren van het Inloophuis open.
Zonder bombarie, want, vertelt be-
stuurslid Ans de Bode, „in het we-
reldje van dak- en thuislozen is het
nieuws zó bekend."

Een tiental mensen heeft dinsdag-
avond inderdaad de weg naar het
Inloophuis gevonden. Even is er
verwarring over de vraag of het eer-
ste kopje koffie gratis is. „Gister-
avond wel, waarom moet ik dan nu
betalen?", vraagt een van de gasten
zich af. De vrijwilliger houdt vol dat
er betaald moet worden, maar De
Bode strijkt haar hand over haar
hart.

De Bode begeleidt de eerste weken
de circa vijftig vrijwilligers die het
Inloophuis draaiend houden.
„ledereen is enthousiast, maar de

omgang met onze vaak verslaafde
gasten vereist soms een speciale
aanpak. Daarom geef ik de vrijwilli-
gers de eerste weken een steuntje in
de rug, zodat ze over een jaar nog
steeds enthousiast zijn."
Enthousiasme was er aanvankelijk
niet bij een aantal Heerlenaren die
in de buurt van het Inloophuis wo-
nen. Ze waren bang voor overlast
als de Inloophuis-gasten rond tie-
nen het Slaaphuis aan de Ruys de
Beerenbroucklaan opzoeken en
protesteerden bij de gemeente.
Klachten zijn er de afgelopen week
echter nog niet binnengekomen,

" De bezoekers van het In-
loophuis zijn enthousiast.
Naast een kop koffie ook een
boterham.

Foto: CHRISTA HALBESMA

verzekert De Bode. „We vragen on-
ze gasten ook zo rustig mogelijk
naar het Slaaphuis te gaan. En als
er mensen klachten hebben, kun-
nen ze zich bij ons melden. Dan
doen we er iets aan."

Op het gemor over de prijs van het
eerste kopje koffie na,zijn de bezoe-
kers van het Inloophuis wél enthou-
siast. „Je kunt anders nergens naar-
toe", zegt een van hen. „Alleen
jammer dat het Inloophuis nog niet
open was toen het buiten zo koud
was."
Vanuit de Heerlense gemeenschap
komen ook positieve geluiden. De
Bode: „De hele inventaris hebben
we gekregen." Hotels leveren gratis
brood en slagers schuiven laatste
restjes broodbeleg af naar het In-
loophuis, dat daardoor naast koffie
ook voor een boterham kan zorgen.

Von onzeverslaggever

beï*KADE - Speeltuin Kaffe-
week d erkrade opent volgende
sPeelSp,ie poort voor een nieuw
het iaar n' maar lo^ grote kans
kort "ff met een groot financieel te-
misteen sluiten. De speelweide
heeft in aansluiting op het riool en

ruimt aats daarvan een beerput.
sPeeltui Waar de toiletten van de
"neer aPi °p ultmonden wordt niet
Het alt

gd door de gemeente.
Zui*rwarrrnatlef' een Particulierebetalen de spee^uin niet

ee n nnnl1 jaar heeft de gemeente
6en van gezet achter het leegzui-
"*°lkenzi. PUtten- De gemeentelijke
gen, is a>lger' een mobiele zuigwa-
Vervanße eSi?hreven en wordt niet
2°nder " Mensen in woningen
v°ortaan rioolaansluiting moeten
Put Wornt , zorgen dat hun beer-wordt geleegd.
Wordt fnige rioolloze boerderijen

LSpeeltuin Kaffeberg met
confrn,^fe van de kolkenzuiger ge-
eindi»leterd- In de put bij de tuin
tje en twee toiletten, een fontein-
hen dp. keukenafvoer. „We kun-
het VeiHP^ met leeg laten lopen in
Heuwett 1S in striJd met de mi"

6"' En een particuliere
gulden r? kost ons Per keer 250
tot zes W moet biJ ons zeker vÜf
geld hJkter per Jaarkomen. Zoveel
stUurS iiH ,n we niet." zegt een be-n!'tv"de speeltuin. „We we-egen rf hoe we dat geld binnenWV^-k e entreeprijs zullen we
heel K"i° gen- Die is dit Jaar al in
bestuursUd verho°gd'" zegt het

Hoge nood in
speeltuin door
ontbreken riool

VOERENDAAL - Op verzoek van de
politie in Voerendaal is gisteren een
33-jarige man uit Groningen aange-
houden in het Noordbrabantse Vught.
De man werd in Voerendaal gezocht
wegens acht oplichtingszaken. Hij
had onder andere getankt op een on-
gedekte rekening en zonder te beta-
len goederen gehuurd. De totale kos-
tenderving die de man had veroor-
zaakt bedroeg 20.000 gulden. Tijdens
het verhoor in Voerendaal bleek dat
de man meer oplichtingszakenelders
in Nederland op zijn naam had staan.

Voerendaal krijgt
oplichter in handen

EYGELSHOVEN - De man die
maandagavond gewond raakte bij
een schietpartij op de Veldhofstraat in
Eygelshoven verkeert buiten levens-
gevaar. Het betreft een 27-jarige man
uit Eygelshoven. De politie heeft het
onderzoek naar de juiste toedracht
van de schietpartij nog niet afgerond.
Het slachtoffer ligt met een schot-
wond in zijn zij in het ziekenhuis.

Gewonde buiten
levensgevaar

De directeur van de MTB, L.
Schunck, ziet de ontwikkelingen

en de gevolgen van een navordering
ondertussen met zorg aan. „Mijn
taak is het ervoor te zorgen dat er
voldoende aangepast werk is voor
de doelgroep, gehandicapten. Ik ga
ervan uit dat Maastricht haar socia-
le verantwoordelijkheid erkent."

Het bestuur van de MTB zal een na-
vordering van het ministerie juri-
disch aanvechten, zegt Hoen. Vonc-
ken gaat er vanuit dat ook het
Werkvoorzieningschap Oostelijk
Zuid-Limburg dat zal doen. De ge-
meente Breukelen (provincie
Utrecht) vecht inmiddels de haar
opgelegde navordering aan bij de
Raad van State.

Directeur Voncken van- de ZOL-
bedrijven en de voorzitter van de
MTB, de Maastrichtse wethouder
Jan Hoen, willen maar bijzonder
weinig kwijt over deze kwestie om
hun onderhandelingspositie niet te
verzwakken. Hoen gaat er voorals-
nog vanuit dat er helemaal geen
navordering komt. Hij wil niets
kwijt over de hoogte van het bedrag
dat bij de MTB in het geding is. De
bestuurder is er verbolgen over dat
het ministerie ruim vijfjaar na dato
nog met navorderingen komt, ter-
wijl het rijk de sociale werkvoorzie-
ning al sinds 1989 op een andere
wijze financiert.

ven zijn onderdeel van het Werk-
voorzieningschap Oostelijk Zuid-
Limburg (in totaal meer dan 5000
werknemers), waarvan het bestuur
wordt gevormd door de acht ge-
meenten in de Oostelijke Mijn-
streek, Vaals, Wittem, Valkenburg
en Gulpen. De gemeenten Maas-
tricht, Meerssen en Margraten
zwaaien met een aantal particuliere
organisaties de 'bestuurlijke' scep-
ter over de MTB (circa 1100 werkne-
mers).
Het ministerie voert momenteel
nog overleg met de werkvoorzie-
ningschappen over de hoogte van
de navordering, zo laat een woord-
voerder weten. Vervolgens moet de
SER (Sociaal-Economische Raad)
nog adviseren over de hoogte van
het terug te vorderen bedrag. Het is
overigens geen typisch Limburgse,
maar een landelijke problematiek.
De tarieven die instellingen voor de
sociale werkvoorziening (WSW) als
de ZOL en MTB moesten bereke-
nen voor hun diensten stonden des-
tijds niet vast, maar ze konden vol-
gens de woordvoerder van het
departement wel worden afgeleid
uit de geldenderichtlijnen.
Vorig jaar verrichtte het ministerie
van Sociale Zaken onderzoek naar
de aan gemeenten en andere instel-
lingen berekende tarieven. Als deze
te laag worden geacht, gaat het de-
partement uit van een minimum-
uurtarief van 7,50 gulden. Indien de
instellingen voor de sociale werk-
voorziening minder hebben bere-
kend, wordt het verschil terugge-
vorderd.

.f sd
het voordeel van een treinstaking
is dat de spookrijders
al tijdens de ochtendspits l
in de avondfHes staan J
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geveer 60 Watt die
klacht reëel maakt. De
Heerlense politie heeft
daarom'niet behoorlijk'
gehandeld.
De Ombudsman con-
stateert dat in geen en-
kel intern voorschrift
staat dat het licht in
Heerlense politiecellen
de hele nacht moet
branden.

Nationale Ombudsman:

Te felle lamp
in Heerlense cel

HEERLEN - Een te
felle lamp brandt ten
onrechte de gehele
nacht in een Heerlense
politiecel. De klacht
van een verdachte die,,
begin vorig jaar veer-'
tien dagen in Heerlen
was opgesloten, is te-
recht Dat oordeelt de
Nationale Ombudsman.
De verdachte klaagde
tijdens zijn verblijf in
de Heerlense cel diver-
se keren over het licht
dat hem uit zijn slaap
hield. Volgens de Om-
budsman staat vast dat
de- lichtsterkte van on-

Volgens het verweer
van de politie is de
nachtverlichting inge-
voerd om te voorkomen
dat bij elke controle
(om de drie uur) het
grote licht ontstoken
moet worden.

het gedurende twee
nachten echter geen
probleem om controles
uit te voeren zonder dat
de verlichting de hele-
nacht brandde. Er is
geen reden naar voren
gebracht waarom dat
de andere nachten niet
kon," oordeelt de Om-
budsman.

De Heerlense politie
heeft aangekondigd de
nachtverlichting in de
cellen opnieuw te bekij-
ken. Dit naar aanleiding
van de klacht. Maar
zover de Ombudsman
bekend, zijn de betref-
fende dienstorders
vooralsnog niet veran-
derd.

„Toen de verdachte
daar om vroeg, bleek Inval casino

Maasbracht
MAASBRACHT - De rijkspolitie heeft
maandagavond omstreeks 21.00 uur
wederom een inval gedaan in het ca-
sino te Maasbracht, gelegen aan de
Rijksweg aldaar. Het casino was in
het voorafgaande weekeinde weder-
om geopend voor het publiek. Tijdens
de inval werd een grote hoeveelheid
speelattributen in beslag genomen.
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' (ADVERTENTIE)

DOORHANS ROOIJAKKERS

Van onze verslaggever

Koffie tussen zes en tien

SIMPELVELD - Een valse
zandtekening op een per fax ver-
zonden orderbevestiging vooreen advertentie heeft advocaat "wiarcel van Wersch (43) uit Sim-
pelveld op het spoor gebrachtvan een oplichter.

Advocaat opgelicht
door reclamebureau

Valse handtekening bevestigde order „Ik had die advertentie niet op-
gegeven. Uit de opgevraagde
orderbevestiging bleek dat mijn
handtekening met wat plak- en
knipwerk was gekopieerd van
een originele, eerder verstrekte
opdracht aan een dochtermaat-
schappij van Remark."

e man, een medewerker van re-clame- en adviesbureau Remark
£" Stadskanaal, dacht met een
°pie van een eerder verkregen

zandtekening een nieuwe ordervan ruim 3500 gulden binnen te

Bulgaars paar
aangehouden



t
Hand in hand zijn wij gegaan,
tot aan de drempel.
Moegestreden, maar omringd door
onze liefde,
ben jemoedig enrustig heengegaan.

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat heden is overle-
den, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster en tante

Kathe Wolber
weduwe van

Wiel Roberts
Zij overleed in de leeftijd van 77 jaar, voorzien
yan het h. sacrament der zieken, na een liefde-
volle verzorging in de Lückerheidekliniek te
Kerkrade.

Stokhem: Herbert Roberts
Paula Roberts-Collombon

_.' Heerlen: Suzanne
Stokhem: Torn en Ellen

Haanrade: Els Habets-Roberts
Jeu Habets

Haanrade: Vivian en Danny
Haanrade: Evelin en Maurice

Familie Roberts
Kerkrade, 6 april 1992
Corr.adres: Haanraderstraat 34,
6464 ET Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 10 april a.s. om 12.00 uur in de
'parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Haanrade, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 9 april a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Met droefheid geven wij u kennis, dat na een
werkzaam leven, zichzelf blijvend tot het laatst,
na een langzaam afnemende gezondheid en na
een liefdevolle verzorging in Firenschat en
Hamboskliniek, moegestreden van ons is heen-
gegaan onze vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Johan JozefMuller
weduwnaar van

Elisabeth Anna van Uden
Hij overleed op 6 april 1992, in de leeftijd van 77
jaar.

Amsterdam: John en Joke
Muller-Wulder

Kerkrade-West: Ben en Annemie
Muller-Haas
Guido Muller
Familie Muller
Familie van Uden

Kerkrade, Kapellaan 2
Corr.adres: Kleingraverstraat 139,
6466 EC Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden
op vrijdag 10 april a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk St. Martinus te Kerkrade-Spekholzer-
heide, waarna aansluitend crematie in het cre-
matorium te Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf
gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium
v.v. is gezorgd.
Donderdag 9 april zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze aankondiging als zodanig
beschouwen.

Met verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van mijn lieve man, vader, schoonva-
der en opa, in de leeftijd van 77 jaar

Gerrit Verwoerd
echtgenoot van

Tonny Loontjens
Bocholtz: Tonny Verwoerd-Loontjens

Zwijndrecht: Willem Verwoerd
Arme Marie Verwoerd-Franken
Angelien

6 april 1992
Patersplein 4, 6351 EW Bocholtz
De crematieplechtigheid vindt plaats op don-
derdag 9 april a.s. om 14.00 uur in het cremato-
rium te Imstenrade, waarna gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer.
Gerrit ligt opgebaard in het mortuarium van de
Verpleegkliniek, Henri Dunantstraat 3 te Heer-
len.
Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag
9 april van 11.00 tot 13.00 uur.
Melden bij de receptie.

Graag willen wij iedereen bedanken, die op wel-
ke wijze dan ook, blijk van medeleven heeft
getoond bij het overlijden en de begrafenis van

Kitty Jans
Haarfamilie

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 april a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk St. Joseph te Egge Brunssum.

t
Voor de vele blijken van medeleven welke wij
mochten ontvangen bij het overlijden en decre-
matie van mijn dierbare echtgenoot, onze vader,
schoonvader en opa

Rudy Koek
zeggen wij u hartelijk dank.

M.E.H. Kock-Strijkers
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 11 april a.s. om 19.00 uur in de Marcelli-
nus en Petruskerk te Oud-Geleen.

I t
"

,J.k heb de man van Nazareth gezien."
Na een kortstondig ziekbed, is onverwacht,
maarvredig overleden, in de leeftijdvan 75 jaar .

Heinz Ritzen
echtgenootvan

Annie Bakker
Landgraaf: mevr. A.M. Ritzen-Bakker

Eygelshoven: Chir en Annette
Ritzen-Thevissen
Maaike en Saskia

Limbricht: Jean enRia Ritzen-Thomassen
Jaap en Yvonne

Heerlen: Leo enLuus Hueber-Ritzen
Marlou en Bas

Tubbergen: Henk en Loes
Ritzen-Hinderink
Pim, Joep,Niek en Max

Dordrecht: Armand en Mathilda
Ritzen-van Horen
Chris, Guido, Margot en
Nadine

Heerlen: Denise Ritzen en
Cor Rentenaar

6371 GR Landgraaf, 6 april 1992
Frans Erenslaan 15
De uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag
11 april a.s. om 11.00 uur in de kapel van het
Bernardinus College te Heerlen, Akerstraat 95.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de
begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen, in-
gang Groene Boord.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag 10 april a.s. om 19.00 uur in
de kerk van de H. Catharina te Kerkrade-Holz.
Gelegenheid tot het brengen van een laatste
groet in de rouwkamer van het De Weverzieken-
huis. Bezoek dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Tot onze grote droefenis is toch onverwacht van
ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder
en oma

Johanna Catharina
Maria Loyson-Coehorst

weduwevan

Maria Jules Elbert Hubert
Loyson

in leven huisarts te Schaesberg
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien
van het H. Oliesel

Eersel: M.J.E.R.G. Crützen-Loyson
H.H. Crützen
Robert
Caroline

Maastricht: I.H.E.H.M. Daems-Loyson
M.M.N. Daems
Joëlle

Haarlem: J.W.H.G. Loysons
C.C.M. Loyson-Reabel
Yvette

Maastricht, 6 april 1992
Corr.adres: Stelt 21, 5521 HA Eersel
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-
Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats aan de
Haanweg te Nieuwenhagen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid deel ik u mede dat plotse-
ling is overleden, mijn zoontje

Tjawo Qaes
* 9-10-1988 t 4-4-1992

zoontje van

Robert Caes
Bocholtz, 4 april 1992 - Biesweg 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 10 april
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Jacobus de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst aan de kerk.
Tjawo is opgebaard in de rouwkapel van Linde-
man Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.

Na een liefdevol en zorgzaam leven is op zater-
dag 4 april 1992 in het ziekenhuis te Heerlen
overleden

Hubert Louppen
echtgenoot van

Gusta Louppen-De la Haije
Hij overleed op 88-jarige leeftijd.

Gusta Louppen-De la Haije
kinderen en kleinkinderen
Familie Louppen
Familie De la Haije

Landgraaf, 4 april 1992
Corr.-adres: Koelweg 31, 6373 TG Landgraaf
De begrafenis heeft uit respect voor mama in
stilte plaatsgevonden op dinsdag 7 april op het
r.k. kerkhof van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide.

Dankbetuiging
t

Oprecht danken wij iedereen voor alle belang-
stelling tijdens de ziekte en voor de getoonde
deelneming bij het overlijden van mijn lieve
man, onze pap

Thieu Heffels
Ankie Heffels-Pelzers
Wilbert - Cindy

Grevenbicht, april 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op vrijdag
10 april a.s. om 19.00 uur in de H. Catharinakerk
te Grevenbicht.

t
Heden overleed na een langdurige ziekte, gesterkt door de h. sacra-
menten, in zijn 69ste levensjaar

Rob Roosen
geboren te Gronsveld op 7 mei 1923

overleden teBrunssum op 7 april 1992
echtgenoot van

Helma Jacobs
*

Brunssum: HelmaRoosen-Jacobs
Els
Jean en Christel
mevr. M. van Kessel
FamilieRoosen
Familie Jacobs

7 april 1992
Rumpenerstraat 157, 6443 CC Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksvan 17.30 tot 18.30 uur
in het mortuarium van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in de hierna te noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendriklaan 378 te Brunssum,
zal de plechtige uitvaartdienst gehouden worden op vrijdag 10 april
om 14.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw naam in het condo-
léanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in het crematorium
te Heerlen aan de Imstenraderweg.
Voor vervoer naar het crematorium en terug is een autobus aan-
wezig.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Wegens een sterfgeval is

Fa. Roosen en Zoon
Rumpenerstraat 157 te Brunssum

vrijdag 10 april de gehele dag gesloten

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlij-
den van onze werkgever

Rob Roosen
Hij was een van ons en zijn heengaan is daarom een groot verlies.
Zijn opgewektheid en spontaniteit zullen nog lang in onze herinne-
ring blijven.

Personeel en medewerkers
Fa. Roosen en Zoon

tTrinette Bartels,
oud 85 jaar, wedu-

we van Jo Kieboom.
Corr.adres: Luiker-
weg 18, 6212 EV
Maastricht. De uit-
vaartdienst en de cre-
matieplechtigheid
hebben in besloten
kring plaatsgevonden.

t Maria Hoebe-
richts, oud 86 jaar.

6222 EC Limmel-Maa-
stricht, Dolmansstraat
20. Eucharistieviering
in de parochiekerk
van St. Jan de Doper
te Limmel-Maastricht
op donderdag 9 april
om 11.00 uur. Er is
geen condoleren.

f
In diepe verslagenheid geven wij kennis dat
midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn
gezin en werk, door zijn Schepper werd terug-
geroepen, mijn geliefde echtgenoot, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, broer, zwager,
oom en neef

Hub van Kessel
echtgenootvan

Netty Gerards
op de leeftijd van 55 jaar.

In dankbareherinnering:
Wijnandsrade: Nettyvan Kessel-Gerards
Wijnandsrade: René en Tanja

Nuth: Harold enDiana
Familie van Kessel
Familie Gerards

5 april 1992
Swier 31, 6363 CX Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 11 april om 11.00 uur in de St. Stepha-
nuskerk te Wijnandsrade, gevolgd door de be-
grafenis op de begraafplaats Oudenbosch.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur, avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekge-
legenheid dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven die wij
mochten ontvangen na het overlijden van onze
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Anna Wilhelmine
Harmans-Vogelzang

willen wij u langs deze weg hartelijk dankzeg-
gen.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze dierbare moeder,
schoonmoeder en oma

Gusta
van der Ven-Dortu

De eerste jaardienst zal gehouden worden op
zaterdag 11 april om 19.00uur in de H. Hartkerk
van Mariarade, Hoensbroek.

Kinderen enkleinkinderen

Hoensbroek, april 1992

+ Jack Joosten, 41 jaar, Onder de Wiën 1, 6081 GC" Haelen. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden donderdag 9 april om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van de H. Lambertus te Haelen.

tßernardus Efflng, 76 jaar, echtgenoot van Anna
Pleunis, Graaf 80, 6101 CE Echt. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 9
april om 11.00 uur in de'parochiekerk van de H.
Landricus te Echt.

tJo Mackendas, 87 jaar, weduwnaar van Nelly
Gubbels, corr.adres: Kast. Annendaelstraat 15,

6043 XS Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden donderdag 9 april.om 11.00 uur
in de H. Tomaskerk te Roermond.

Enige en algemene kennisgeving
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer
werd geroepen, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van deh. sacra-
menten, mijn lieve man, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader en opa

Antoon Quaedvlieg
echtgenoot van

Marieke Lenssen
op de leeftijd van 70 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Marieke Quaedvlieg-Lenssen
Nuth: EllyenMath

van Eert-Quaedvlieg
Monique, Michel

Nuth: Emelie en Wiel
Haagmans-Quaed vlieg
Sandra, Dennis

Heerlen: Germaine enRob
Jegerings-Quaedvlieg

Nuth: Wilma Vercauteren-Quaedvlieg "

7 april 1992
Platsmolenweg 58, 6361 EM Nuth
De dienst van woord en gebed zal plaatshebben
op vrijdag 11 april om 11.00 uur in de aula van
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg
10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, al-
waar gelegenheid tot schriftelijk condoleren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
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Voor uw blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Anna
van Zandvoort-Hogenboom
betuigen wij u bij deze onze oprechte dank.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 april om 18.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Franciscus van Assisië te
Heerlen, Laanderstraat.

De grote belangstelling, de vele troostrijke brie-
ven, bloemen en h. missen bij het heengaan van
mijn innig geliefde man, onze lieve en zorgzame

"vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Pierre Moberts
hebben ons getroffen. Al deze blijken van me-
deleven en de wetenschap dat hij door zovelen
werd geacht, hebben ons gesterkt dit verlies te
dragen.

Mevr. M. Moberts-van Dalen
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zondag 12 april a.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen.

tMaria Segers, oud 85 jaar, weduwe van Matthias
La Brouche. Maastricht, Sint Pieterstraat 23.

Corr.adres: Tafelstraat 5, 6211 JD Maastricht. De
uitvaartdienst zal worden gehoudenop donderdag
9 april om 11.00 uur in de basiliek van O.L. Vrouw
te Maastricht.

tGustave Kengen, oud 99 jaar, weduwnaar van
Anna Lousberg. Corr.adres: Proost Banens-

straat 45, 6227 XE Maastricht. De eucharistievie-
ring zal worden gehouden op donderdag9 april om
11.00 uur in de parochiekerk van St. Petrus Ban-
den, Heer-Maastricht. In de kerk gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

f
Memories never die

Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij ons gegeven heeft,
hebben wij afscheid genomen van mijn lieve man, onze papa.
schoonpapa en opa. Hij overleed na een langdurigziekbed op 72-jari-
ge leeftijd.

Joseph Henquet
tandarts

echtgenootvan

Gerda Henquet-Horsmans
Gerda Henquet-Horsmans
Guy en Loeke
Oscar enDenise
Ron en Jossy
Emile, Maurice en Roger
Yvonne en Raymond
Jeffen Marieke
Mare en Beatrice
Denis
Jeanine en Jacob
Martine en Stef
Jean-Paulen Sonja
Christianne en Jos
Luke, Joan en Svea
Familie Henquet
Familie Horsmans

Speciale dank aan de afdeling A-4 van het AZM voor de buitenge-
woon liefdevolle behandeling en verzorging.
Het afscheid heeft in familiekring plaatsgevonden.
6212XZ Maastricht, 5 april 1992
Blekerij 92C

t
Op verzoek van de overledene heeft de crerr»"
tieplechtigheid in besloten familiekring plaat-
gevonden op dinsdag 7 april 1992.

Gerardus
Jacobus Huizinga

echtgenootvan

Gertrude Kokkelkoren
Grondlegger van Fa. Venetian Blinds te
Kerkrade.

Mamma
Wim en Louise
Marga en Wim
Edwin, Diana

6462 ATKerkrade, 8 april 1992
Bosstraat 2

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoo"
lijkte bedanken, willen wij langs deze weg aller
die hun medeleven hebben betoond bij het pl°
selinge overlijdenvan mijn lieve man, onze gOÊ"
de en zorgzame vader, schoonvader en opa

Frans Jongen
oprecht heel hartelijk danken.
De grote belangstelling tijdens de uitvaar1

dienst, de vele condoleances, brieven, bloen*l^en h. missen hebben ons diep getroffen. DeZ..
blijken van medeleven en dewetenschap dat 1*
door zo velen werd geacht, zijn een grote troo»
en hebben ons gesterkt dit verlies te dragen.
Een speciaal woord van dank aan City-koor*-3' 1'

ger Jo Golob en uitvaartverzorger dhr. J. Pos'
Mia Jongen-FrederW**i
Kinderen en
kleinkinderen

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden êen°£
den op zaterdag 11 april as. om 18.30 uur, in __
parochiekerk van de H. Moeder Anna
Bekkerveld-Heerlen. .

t Catharina Caster-
mans, oud 89 jaar,

weduwe van Martin
Caubergh. 6213 HE
Wolder-Maastricht,
Pletzersstraat 2. De
uitvaartdienst zal ge-
houden worden op
donderdag 9 april om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.H.
Petrus en Paulus te
Wolder-Maastricht.
Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.
4- Willy Crolla, oud" 71 jaar, echtgenoot
van Wil Hauwert.
Brandenburgerweg
16, 6214 AK Maas-
tricht. De eucharistie-
viering zal gehouden
worden op donderdag
9 april om 11.30 uur in
de kerk van de H. An-
na, Via Regia te Maas-
tricht. Schriftelijk
condoleren in de kerk
vanaf 11.00 uur.

t Annie Bronekers,
oud 49 jaar. 6222

BT Maastricht, Judea-
weg 73. De uitvaart-
dienst is heden
woensdag 8 april om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Jan
de Doper te Limmel.

tLily Fassbender,
oud 80 jaar, wedu-

we van Bert ,Meijers.
Verpleegkliniek Kle-
varie Maastricht.
Corr.adres: Koning
Lodewijkstraat 33,
6231 BT Meerssen. De
crematieplechtigheid
zal gehouden worden
op donderdag 9 april
om 14.00 uur in de au-
la van crematorium
Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen.
Schriftelijk condole-
ren in de ontvangka-
mer van het cremato-
rium.
tMayke Leers, oud

90 jaar, weduwe
van John Broekhuij-
sen. Maastricht, ver-
pleegkliniek Klevarie.
Corr.adres: Bosch-
straat 68, 6211 AX
Maastricht. De uit-
vaartdienst heeft in
besloten kring plaats-
gevonden.

HOCHZEITS'
TAGE <3

" TIPS " TRENDS " ID^*^*^*^*^*^*^*^^ i

Die große Informatio^
und Verkaufsausstell^rund urn dieHochze 11

i -j

10* * 1
aa\\W\\i\\\Wr

Viele Geschenkidee* 1

fürßrautundßraut'9-1
Mode für Braut und Braull^.
Ausgefallene Schmuck-K0

tionen. Aktuelle Hochze"*^.suren. Der „besondere
men für Ihre Festlichkeit- I
vom Fotografen. I<"d''!d%
Hochzeits-Reisetips. &" ~tungsideen für die junge
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rangements. p'
Vorschlage für die Hocnz
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vieles mehr.
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MAASTRICHT - De verhoging
van het les- en cursusgeld voor
16-en 17-jarigen en deverhoging
van het collegegeld in het hoger
'beroepsonderwijs zijn in strijd
met internationale verdragen
voor de mensenrechten. Dat
schrijft drs Fons Coomans van
de Rijksuniversiteit Limburg in
Maastricht in zijn proefschrift
'De internationale bescherming
van het recht op onderwijs.

Coomans doelt op de internatio-
nale verdragen van deVerenigde
Naties, de Raad van Europa en
de UNESCO. Hierin is bepaald
dat het voortgezet en hoger on-

'Hoger lesgeld
in strijd met

mensenrechten'
derwijs toegankelijk moet wor-
den gemaakt door onder meer
geleidelijke invoering van koste-
loos onderwijs.
Dit strookt, volgens Coomans,
niet met het huidige beleid van
de Nederlandse regering dat het
onderwijs juist duurder maakt
voor de burger.

Van onze verslaggever

Alleen koffiedrinkers Uur nodig om
treinen weer

te laten rijden

- Een kapitaal huis op Curacao zou hen wach-
nis nZe meehielPen de Columbiaan te bevrijden uit gevange-
derd Geernorst in Sittard. Een droom van een huis of hon-
_Qa tot tweehonderdduizend gulden contant in het handje,
en 3A zmsPeelden gisteren de drie uit Rotterdam, Roermond
recht Sterdam afkomstige mannen op, die in Maastricht te-
van ;ftonden op beschuldiging van hulp bij de ontsnapping«n de 40-jarige Columbiaan R.G.-L. en de 28-jarige ler 8.Q..
iaa 6r Van justitie mr Beaumont eiste tegen het drietal tweej_s gevangenisstraf, mede gezien de medeplichtigheid aan

ei bedreigen van drie bewakers.
UTRECHT - Het treinverkeer ka:
volgens NS-woordvoerder W. Bir
nendijk binnen een uur weer vo.
gens de dienstregeling rijden. „W.
zijn er klaar voor", zei hij gistei
avond. De bonden daarentege:
houden er rekening mee dat de tre:nen pas rond een uur of tien wee
op schema zullen rijden. Dit omda
in Rotterdam en Amsterdam d
achterban zich pas om respectieve
lijk 08.00 en 10.00 uur buigt over he
eventueel bereikte resultaat.

Vervolg van pagina 1

De cao-onderhandelingen kwamen
weer op gang na informeel overleg
in de ochtend tussen delegaties van
de bonden en de NS. In de loop van
de middag kwam de NS met een
nieuwe uitnodiging aan de vakorga-
nisaties. Daarin kwam het voorstel
om flexibeler werktijden in te voe-
ren bij de onderhoudsdienst (Infra)
niet meer voor, net zo min als de
wens om het hoger personeel extra
te belonen. Deze twee elementen
waren de aanleiding voor het con-
flict van de afgelopen dagen.

" Hoo/dzakeltj/c lege ta-
feltjes in de Limburgse
stationsrestauraties,
zoals hier in Heerlen.

Foto: CHRISTAHALBESMA

VNO-voorzitter A. Rinnooy Kan ze:
gisteren dat de treinstaking het Ne
derlandse bedrijfsleven aan directe
kosten vijftien miljoen gulden pei
dagkost.

Het herstelde contact volgde nadai
de bonden de druk op NS hadder
opgevoerd door te dreigen elke
maandag actie te voeren, totdat ei
een cao zou zijn bereikt.

Van onze verslaggever

in het open raam een pistool in han-
den. Rechters, officier en verdedi-
gers konden zich gisterenvan enke-
le fragmenten uit deze bevrijdings-
actie overtuigen aan de hand van
videobeelden die in De Geerhorst
waren opgenomen met 'beveili-
gingscamera's.

de h
spectaculaire actie uit een van

dip beveiligde strafinrichtingen.e kennen," zei de officier,
beu d>at zoiets heeft kunnen ge-
Su

ren" Hij reageerde niet op de
ber 7? ê dat bewakingspersoneel
doo h'2o-u z'^n geweest 'wel iets
v Fde vingers te zien. Een van de
hoo HChten zei dat te hebben ge-
von ,Van een jongedame die kort
lunvh- bevriJdingsactie bij de Co-

«iDiaanse gevangene op bezoek
ha ? geweest. Bij die gelegenheid
datH n beiden ook afgesproken,
een man om klokslag acht uur
stp raam z°u openen op de boyen-e verdieping van 'Gebouw 400.

de h afgesproken tijdstip gebeur-
den ? mderdaad. Bliksemsnel wer-
\_ ladders tegen de vijfmeter
v

ge gevangenismuur uitgescho-
druL-t gers kropen erover enKten even later de Columbiaan

Eigenaar dient schadeclaim in bij FNV

Stationsrestauraties
klagen steen en been

wat langer kunnen onderhandelen.
Wat er nu gebeurt, vind ik heel
triest. Ik schud mijn hoofd over Ne-
derland. Het begint steeds meer op
Italië te lijken."

J^ASTRICHT - Langdurig wer-
tril r-Ao

de cnemische stof acryloni-
ker Lf N) leidt niet direct tot kan-
In ipH een andere chronische ziekte.
Wordt geval wordt de kans daarop
S\va« met vergro°t- Dat stelt dr G.
arhein' verb°nden aan de afdeling
üniv geneeskunde van de Rijks-
trichtrSlteit Limburg (RL) in Maas"

stHpktlemers in de chemische indu-
W<!tW*orden bij de Produktie van
rubbe ' harsen- synthetischetratip<rS en vezels aan lage concen-
steld ir

an genoemde stof blootge-
dat V, dierproeven was gebleken
kan* ge concentraties ACN dels °Pkanker vergroten.
DatLimbJ_as voor de Rijksuniversiteit
met af, ln 1985 aanleiding samen
een nwS crJ.emie-ondernemingen
event, erzoel? in te stellen naar de
ri g '_nle relatie tussen het langdu-
gen va u met de stof en het krij-
ziekten er of andere ernstige

NetotidfS' min echter als bij eerdere
eonc^r°e £n door de chemische
Mon«="f Du Pont de Nemours en
kon in u° ln de Verenigde Staten
°and „ i RL-°nderzoek een ver-
"verk^JT egd worden tussen hetken met ACN en kanker.

RL: acrylonitril
leidt niet direct

tot kanker

Uit een enquête van het bureau In-
ter/View, die in opdracht van de
actualiteitenrubriek Achter het
Nieuws van de VARA is gehouden,
bleek dat 70 procent van de Neder-
landers begrip had voor de treinsta-
king. 'Slechts' 29 procent zei er
geen begrip voor te hebben, 8 pro-
cent had geen mening. Van de on-
dervraagden zei 15 procent hinder
van de acties te hebben ondervon-
den. Op de vraag of de NS-ers bij
eventuele nieuweacties de reizigers
zouden moeten ontzien antwoord-
den 62 procent met jaen 29 procent:
neen.

Des duivels
Eigenaar Van Laarhoven van de sta-
tionsrestauratie in Roermond is des
duivels over de spoorwegstaking.
Niet alleen de vakbond, maar ook
de NS'ers hebben het bij hem ver-
bruid. Van Laarhoven heeft zijn
personeel opdracht gegeven machi-
nisten en conducteurs niet meer te
bedienen. „Of ze staken of niet, dat
maakt me niet uit. Ik voel de sta-
king, dan moeten zij het ook maar
voelen. Het moet maar eens afgelo-
pen zijn met die onzin."

Een medewerkstervan het Heerlen-
se stationsrestaurant vindt de actie
van Van Laarhoven te ver gaan.
„Dat kun je niet maken. Maar verve-
lend is de staking natuurlijk wel.
We werken maar op halve kracht,
want het loopt ronduit slecht. Er
komt geen kip."

„Ik moest mij ontspannen," zei hij
gisteren. Tevoren deponeerde hij
snel 15.000 gulden in een van de
auto's. „Ik was bang dat de politie
dat geld bij mij zou vinden," ver-
klaarde hij. Maar hij noch zijn twee
maten konden de politie ontlopen.
Een kwartier nadat Columbiaan en
ler uit het zicht waren verdwenen,
voelden de drie achterblijvers de
boeien om hun polsen klikken.

Dinsdag 14 januari, verliep alles wel
volgens plan, maar niet zonder
spanning. Op het cruciale moment
zouden uit de duisternis twee man-
nen zijn opgedoken, die de drie hel-
pers dwongen verder te gaan dan
aanvankelijk was afgesproken: over
de vijf meter hoge muur namelijk.
Eén van hen zou daarbij hebben ge-
dreigd met een vuurwapen. Ver-
dachte G.M. zei gisteren dat hij
plotseling de spanning niet meer
had aan gekund. Hij ging naar een
nabijgelegen voetbalveld waar men
een balletje aan het trappen was.

Spanning

De oudste van de drie verdachten,
de 28-jarige G.M., was als eerste be-
naderd om bij de vluchtpoging
hand- en spandiensten te verrich-
ten. Op het Stationsplein in Rotter-
dam had een hem onbekende Co-
lumbiaan hem dat gevraagd. Daar-
bij zou voor de eerste maal een huis
of geld in het vooruitzicht zijn ge-
steld. M. had er wel oren naar en
ging op zoek naar helpers. Enkele
dagen later meende hij die te heb-
ben gevonden in de persoon van
L.M. (22) en R.T.(20). De laatste
hield het er gisteren op zich afzijdig
te hebben willen houden van de
vluchtactie in Sittard. Hij was er
meer belust op geweest de klaarblij-
kelijk rijke Columbiaan, die hen
had geronseld, op een onbewaakt
moment zijn geld af te nemen.
De bevrijdingsactie werd gepland
op dinsdag 7 januari, maar men
kwam te laat in Sittard aan. 'De ac-
tie gaat door, desnoods met behulp
van een helicopter', zouden de
handlangers te horen hebben gekre-
gen. Er volgde een week uitstel.

Mislukt

MAASMECHELEN - Bij een te
gisch ongeval in het Belgisch
Maasmechelen is gisteren de 81-jar
ge Antonius van Lieshout uit Stei
om het leven gekomen. Het slach'
offer werd al fietsend op de verbir
dingsweg Boorsem-Koten bij cc
uitwijkmanoeuvre gegrepen doe
een auto. Hij was op slag dood.

Fietser gedood
bij ongeval

MAASTRICHT/HEERLEN - Tien-
duizend gulden, dat is de schade die
de stationsrestauratie in Maastricht
heeft geleden door de tweedaagse
spoorwegstaking. „Een verlies dat
niet meer goed te maken is," zegt
restauranthouder De Hoogh. Hij is
van plan een schadeclaim in te die-
nen bij de FNV. „Dat zal wel niks
uithalen, maar ik wil een daad stel-
len. De vakbond is verantwoorde-
lijk voor de staking, dus ook voor
mijn inkomstenderving."
Op doordeweekse dagen bezoeken
gemiddeld zon tweeduizend klan-
ten het stationsrestaurant in Maas-
tricht. Afgelopen maandag liep dat
terug tot honderd en gisteren was

een snelle kop koffie. Menu's ver-
koop ik helemaal niet meer," zegt
De Hoogh. Naast het restaurant
baat hij op het station ook een auto-
matiek en een tabaks- en snoepwin-
keltje uit. Een groot deel van zijn
personeel heeft hij naar huis ge-
stuurd.

Eigenaar Boon van de Sittardse sta-
tionsrestauratie weigert te vertellen
hoeveel geld de spoorwegstaking
hem heeft gekost. Hij wil alleen
kwijt dat deomzet met 75 procent is
gedaald. Maandag heeft hij al om
vijf uur de knip op de deur gedaan
en dat gebeurde gisteren weer. Nor-
maal is zijnrestaurant tot negen uur
's avonds open. „Maar dat heeft nu
geen enkele zin." Tot een uur of half

het al niet veel beter. „Er wippenal-
leen wat busreizigers binnen voor

twee liepen de zaken maandag nog
redelijk. In de omgeving van het
station liggen verschillende scho-
len. Veel studenten hebben de ge-
woonte om tussen de middag in de
stationsrestauratie een kop koffie te
drinken en een broodje te eten.
„Daarna klapte het helemaal in el-
kaar," zegt Boon die ook al enkele
medewerkers betaald verlof heeft
gegeven.
Evenals zijn collega in Maastricht
heeft Boon geen goed woord over
voor de FNV. „Ik word onpasselijk
van die mensen. Als ik ze op tv hoor
schreeuwen, kies ik meteen een an-
dere zender. Ik kan er niet meer
tegen. De NS'ers verwijt ik niks,
daar heb ik altijd goed mee kunnen
opschieten. Ze komen op voor hun
rechten, al laten ze zich meeslepen
door de vakbond. De FNV had best

POOR PETER BRUIJNS

" Het afgraven van mergelvoor deENCI-fabriek in Maastricht.
Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

ENCI verliest macht
Belgische eigenaar gaat de dienst uitmaken ondermeer inhouden dat activi-

teiten als research en marketing
voortaan centraal worden opge-
pakt. De nauwere samenwerking
binnen CBR leidde er al eerder
toe dat de produktie van ENCI
wordt afgestemd op die van an-
dere CBR-fabrieken in de Belgi-
sche plaatsen Lixhe (nabij Visé)
en Antoing.

Rood Testhouse
moet van minister

IPR inleveren
HEERLEN - Rood Testhouse In-
ternational bv moet een flinke
investeringspremie (IPR) terug-
betalen aan het ministerie van
Economische Zaken. Het bedrijf
heeft daar bezwaar tegen aangete-
kend.

Naar alle waarschijnlijkheid moet
Rood Testhouse de IPR retourne-
ren, omdat het bedrijf de vesti-
ging in Eygelshoven vorig jaar

opdoekte. Even daarvoor was
flink geïnvesteerd, waarbij dank-
baar van IPR-premies gebruikt
was gemaakt. Dat was wegge-
gooid geld, oordeelt het ministe-
rie nu.

De terugvordering zadelt Rood
Testhouse met een groot pro-
bleem op. Zolang de IPR niet
zeker is, wil het bedrijf geen jaar-
cijfers publiceren. Het wachten is
op een beslissing van het ministe-
rie om de terugvordering door te
zetten, dan wel in te trekken.

Rood Testhouse is gespeciali-
seerd in het uittesten van chips en
micro-elektronica.

De toenemende invloed van
CBR doet zich ook gelden in de
investeringen in het Maastricht-
se fabriekscomplex. Bijna onge-
merkt heeft ENCI in het afgelo-
pen decennium een compleet
nieuwe fabriek gebouwd aan de
westelijke Maasoever. Stukjes
bij beetjes is het ene na het ande-
re fabrieksdeel gemoderniseerd.
Alleen al in de afgelopen vier
jaar is ruim 100 miljoen gulden
geïnvesteerd in nieuwe winning-
methodes en gebouwen en ma-
chines voor verwerking en op-
slag. Er zijn plannen om nog
eens ruim 60 miljoen te investe-
ren in een nieuwe installatie
voor cementmaling. Als dat ge-
beurd is, staat er in Maastricht
een fabriek die voldoende tech-
nische capaciteiten heeft om nog
tot 2035 mee vooruit te kunnen.
Door alle moderniseringen kan
ENCI ook met veel minder men-
sen uit de voeten. In vijftien jaar
tijd is het personeelsbestand ge-
halveerd. Zonder gedwongen
ontslagen daalde het aantal
werknemers van 1200 naar 600.
Een verdere daling ligt in het
verschiet als ENCI er in slaagt
nog meer werk uit te besteden.
Volgens woordvoerder Poesen
heeft ENCI het 'redelijk' gedaan
in 1991. Over de winst mag hij
niks zeggen, dat wordt volgende
week bekend gemaakt. De ver-
wachting dat het resultaat lager
zal zijn dan een jaar eerder (’ 67
miljoen in 1990), lijkt echter ge-
rechtvaardigd, omdat door de
malaise in de bouwwereld vorig
jaar minder cement is verkocht.

J^ASTRICHT- De machtl** ENCI in Maastricht is
van k ende" De directie
mT et eens zo trotse ce-nentbedrijf aan de westelij-
Vftn. Maasoever moetoortaan in de pas lopen bije grootaandeelhouder, hetgrusselse concern CBR.dar worden de beslissin-
wm-lfn,omen' in Maastrichtwordt slechts uitgevoerd.
J-T
trouuf^ langzamerhand een ver-meed ut

verschtJnsel. Steeds
ven m }e Maastrichtse bedrij-eiHen ôet5n gehoorzamen aan
ters vt !f dlehonderden kilome-
flate h?m er,°P in glazen kantoor-
wordt KT^ro nnen uitbroeden. ZogereeoJz, P vanuit HilversumMolf^1". 2-1 de eigenaar vanNederlan^w ENCI heeft het
Den n fe hoofdkantoor in
dag Tn°Sih .!n |s sinds jaar enM4ro>rh -ïtenlandse handen.
CBR heidsaandcelhoudergroote Brussel is een van dereidT A IC?mentconcerns ter we-
gleidInl edrïf trekt nu meerc'eid naar zich toe.

trich^l^3- de fabriek in Maas-
toch w*i IV°rEn toren was-is nutrouwst vo?rbij"' aldus een be-C van 6b9°n- CBR Ün het
ENCT j , Procent van debSSelTi is bezig al *»ENCU, ,te
over Z'ordv

0
°erder Poesen wil

geenrill onderwerp overigens«"«-en commentaar geven.

dïW°ern CBR bezit in
Eurona n'?df Staten als in West-
meton h!^te cementbedrijven,
ten van *lde continenten omze^
De Ba,VUlm ,e,en milJard g^den.
Euroo£ n W

t
lllen nu dat deWest-

worden aStmteiten gebundeld
tem pP m de divisie 'CBR Wes-«rn-Europe'. Voor ENCI zou dat

(ADVERTENTIE)

Weekvan deWinkel Jfeft
Vierhet mee met -~^W N w
onze medewerkers... - -

_VANDAAG 8 april: voor onze klanten.

4Grote verse /^ j-r-|
tompoucen

voor de FEESTPRIJS van k3%
Versebraadworst £^JO
1 kilo voor de FEESTPRIJS van \J%
Verse aardbeien IbU
bakje ± 250 gr voor deFEESTPRIJS van JL#

Plezierig winkelenbij

ïan linders
't Allerbeste voor 'nvriendelijke prijs.
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In de verdragen staat ook dat
minderheden het recht hebben
om eigen scholen te stichten. De
Nederlandse regering is niet ver-
plicht deze onderwijsinstellin-
gen financieel tegemoet te ko-
men, maar omdat de regering
sommige scholen wel op reli-
gieuze grondslag financiert, kun-
nen ook andere religieuze groe-
peringen via het non-discrimina-
tiebeginsel aanspraak maken op
die steun.

In Nederland zouden bijvoor-
beeld de Islamieten zich kunnen
beroepen op dit recht.

Eis van twee jaar in zaak ontvluchting Geerhorst

Helpers bij ontsnapping
was 'droomhuis' beloofd

Limburgs dagblad k Limburg



geweigerd onomwonden haar ver-
trouwen uit te spreken in de PvdA-
bewindsman. De zaak kwam op
scherp te staan omdat het CDA (sa-
men met de VVD) een aanvullend
onderzoek eist naar de salarissen in
het onderwijs 'waar het keurmerk
van onafhankelijke derden' op
staat.

„Waarom buiten het departement
om?", vroeg het PvdA-Kamerlid
Netelenbos. „De nieuwe CDA-stijl
ten opzichte van PvdA-bewindslie-
den wordt gevoed door wantrou-
wen en achterdocht", concludeer-
den Lankhorst (Groen Links) en
Nuis (D66). Ook staatssecretaris
Wallage van Onderwijs vroeg zich af
waarom het CDA 'op voorhand ver-
wacht dat deregering geen bevredi-
gend antwoord op de CDA-vragen
zal hebben.

DEN HAAG - De regeringspartijen
CDA en PvdA hebben opnieuw een
hoog oplopend conflict, ditmaal
over de lerarensalarissen. Minister
Ritzen van Onderwijs vindt dat de
CDA-fractie in de Tweede Kamer
een 'onaanvaarbare politieke hob-
bel »heeft opgeworpen' door een
nieuw onderzoek te eisen naar de
salarisachterstand in het onderwijs.
„Dit kan zo niet", zei een woedende
Ritzen gisteren na afloop van een
tumultueus overleg met de Tweede
Kamer.

Coalitie botst
over salarissen
leerkrachten

DEN HAAG - Een eventuele bezui-
niging op het milieubeleid is voor
de PvdA onaanvaardbaar. Deze
waarschuwing heeft PvdA-woord-
voerder Van der Vaart geuit aan het
adres van het CDA-fractie en de
CDA-bewindslieden in het kabinet.

Hoewel het kabinet amper begon-
nen is met de begrotingsvoorberei-
ding voor 1993, is de kwestie ac-
tueel wegens een dreigend tekort

van 430 miljoen gulden in de op-
brengst van de brandstofbelasting
volgend jaar. De PvdA vreest dat
het CDA te verwachten tegenvaller
(gedeeltelijk) op het milieubeleid
wil verhalen.

De tegenvaller dreigt omdat het ka-
binet vorig jaar besloten heeft de
opbrengst van de brandstofbelas-
ting te verhogen van 900 miljoen tot
1,5 miljoen dit jaar, 1,9 miljard vol-
gend jaar en 2,2 miljard in 1994. De
WD is hier falikant op tegen; het

CDA gaat slechts met grote moeite
akkoord met de geplande verho-
ging voor dit jaar. Voor komende
jaren moet de belasting niet eenzij-
dig op brandstof worden gelegd,
maar worden verbreed naar andere
stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen,
grondwater en afval.

Het kabinet is het daarmee eens.
Het lijkt echter op praktische gron-
den niet haalbaar die verbreding al
komend jaar te verwezenlijken. De
PvdA heeft daar gisteren ook al een
veto over uitgesproken, omdat zij
een grondige voorbereiding wil en
geen haastwerk. Om een gat van f
430 miljoen in de begrotingvan vol-
gend jaar te voorkomen, moet de
huidige eenzijdige brandstofheffing
verder worden verhoogd, vindt de
PvdA.

Duisburg achtervolgdeVan onze verslaggever

officiële mededelingen

GEMEENTE ONDERBANKEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Onderbanken
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat deraad in zijn vergadering van
26 maart 1992 heeft besloten te ver-
klaren, dat een wijziging van de 4e
fase van het bestemmingsplan
„Merkelbeekerstraat 1982" te Schin-
veld wordt voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit treedt in
werking op 9 april 1992.
Het raadsbesluit met de daarbij be-
horende situatietekening ligt met
ingang van 9 april 1992 ter gemeen-
tesecretarie, afdeling Grondgebied-
zaken (kamer 1.06)voor eenieder ter
inzage.
Schinveld, 8 april 1992

De burgemeester
van Onderbanken.
Drs. V.G.N. Ritzer

GEMEENTE ONDERBANKEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Onderbanken
maakt ter voldoening aan het be-
paalde in artikel 22 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening bekend,
dat de raad in zijn vergadering van
26 maart 1992 heeft besloten:
I. te verklaren dat wordt voorbe-

reid:
a. een bestemmingsplan voor

de buitengebieden Jabeek,
Bingelrade, Schinveld-West
en Schinveld Noord-West en

b. een wijziging van het be-
stemmingsplan „Einderbeek
1973" ten aanzien van het
terrein „Mols" aan de Broek-
straat te Schinveld.

11. te bepalen dat het niet is toege-
staan op gronden binnen de
plangebieden als bedoeld on-
der I, sub a zoals aangegeven
op de bij het besluit behorende
tekening, zonder of in afwij-
king van een schriftelijke ver-
gunning (aanlegvergunning)
van burgemeester en wethou-
ders, bepaalde in het raadsbe-
sluit genoemde werken en/of
werkzaamheden uit te voeren,
zulks met uitzondering van
normale onderhoudswerk-
zaamheden.

Het raadsbesluit met de daarbij be-
horende tekeningen ligt met ingang
van 9 april 1992 ter gemeentesecre-
tarie, sector Grondgebiedzaken ter
inzage en treedt per gelijke datum
in werking.
Schinveld, 8 april 1992.

De burgemeester
van Onderbanken.
Drs. V.G.N. Ritzer.

Rol IRA-verdachten
bij aanslagen ookin
Duitsland onbewezei

De rechtbank in Düsseldorf i 5,
van mening dat het bezit van
geweer nog niet betekent dat
twee leren het wapen ook daad"*
keiijk zelf hebben gebruikt. *"voor de betrokkenheid
McGeough en Hanratty bij de*■slag in Mönchengladbach is te *■
nig bewijs, vindt de rechtbank,
beide bomaanslagen vielen in W
meer dan veertig gewonden.

DÜSSELDORF - De rechtbank in
Düsseldorf heeft de arrestatiebeve-
lentegen de IRA-verdachten Teren-
ce McGeough (33) en Gerard Han-
ratty (35) ingetrokken. Volgens een
woordvoerder van justitiekan hun
betrokkenheid bij bomaanslagen op
de Britse kazernes in Mönchenglad-
bach in 1987 en Duisburg in 1988
niet worden bewezen. De beide le-
ren werden eerder verdacht van de
aanslagen in Roermond en Nieuw-
Bergen in de nachtvan 30 april op 1
mei 1988, waarbij drie doden vielen.
Daarvoor was het bewijs echter niet
te leveren, reden voor het achterwe-
ge blijven van een uitleveringsver-
zoek aan de Duitse autoriteiten.

Wat wel overblijft van de aankl*j
is verboden wapenbezit. Ofln
echter de vrijheidsstraf diehier1'!
nog zal worden opgelegd naarj
waarschijnlijkheid korter zal 1
dan de tijd die beide leren nu *\
voorarrest hebben doorgebra"'
namelijk drieëneenhalf jaar, W
de rechtbank het arrestatiebevel
getrokken.

De twee IRA-verdachten bÜJv
desondanks ingesloten omdat
Verenigde Staten en Groot-Brit*
nië uitleveringsverzoeken heb»
ingediend bij de Duitse auto*1

ten.

McGeough en Hanratty werden op
31 augustus 1988 door een Duitse
douanier aangehouden. In de kof-
ferbak van hun auto werd een ma-
chinegeweer aangetroffen datbij de
aanslag in Roermond was gebruikt.
Met het geweer was ook een Duitse
politie-agent onder vuur genomen
die de daders van de aanslag in

Spoedbijeenkoms
OAS over Peru

maatregelen nadat nrj zondag
grondwet buiten werking had
steld en tanks het parlement*
bouw in Lima hadden omsingel'

LIMA - De Organisatie van Ameri-
kaanse Staten (OAS) heeft om een
spoedbijeenkomst verzocht naar
aanleiding van het politieke tumult
in Peru. Latijns-amerikaanse lei-
ders hebben president Alberto Fuji-
mori bekritiseerd, omdat hij de
grondwet heeft opgeschort. Door-
dat velen van hen in eigen land met
dezelfde problemen kampen was de
kritiek over het algemeen niet al te
luid.

Dit alles liet de inwoners van ,
ma's sloppenwijken koud. Een
gelijke houding zegt veel overJJrus politieke crisis. De me*JPeruvianen voelen zich vervree'J
van de politiek en hebben boy*
dien andere zorgen. Peru nr* 1*
momenteel een ernstige econo*"
sche crisis door waarbij de helft*»
de bevolking onder de armoÊl
grens leeft. Volgens regionaal ' ]
stuurder Gernaro Soto die zei'
een van de sloppenwijken woon',
het parlement volkomen geïsol**j
van het alledaagse leven van
mensen, en erg langzaam in het a*
dragen van oplossingen voor «V
problemen zoals water, licht
voedsel. „Het parlement wordt t
zien als waardeloos."

Fujimori en het leger van Peru leg-
den maandag een aantal kranten en
tijdschriften een verschijningsver-
bod op, terwijl ledenvan de opposi-
tie onder huisarrest werden ge-
plaatst. De president kondigde
noodmaatregelen af die het leger
meer armslag moeten geven in de
strijd tegen de rebellen van het
Lichtend Pad. Fujimori benoemde
ook een nieuwe premier en een
„nood-regering". Fujimori nam de

aaC'Israël zal het initiatief overlaten
plaatselijke organisaties. Die * t
nen een voorstel indienen bil _.
militair bestuur. Het is nog niet o^delijk wat deregels zullen zijn v^de verkiezingsprocedure en """^Lafpartijen kunnen deelnemen. >?^everluidt is in Hebron, een sta'\niti'wordt gedomineerd door isl*"^^sche groepen, al belangstelling
toond.

In de jaren zeventig zijn op de v*^ s,
toever de jongste gemeenteraa^gf
verkiezingen gehouden, eerst on e
minister van Defensie re S
Dayan en later onderShimon Pc

pi'
Maar de Likud besloot in 19^0 g.
proces niet voort te zetten en de »

kozen raden werden ontbonden-

Israël bereid
verkiezingen
op Westoever
toe te staan

TEL AVIV - Israël zal gemeenten
op de Westelijke Jordaanoever toe-
staan raadsverkiezingen te houden.
Volgens het Israëlische dagblad 'Al
Hamishmar' heeft minister van De-
fensie Moshe Arens onlangs het
besluit daartoe genomen. De ver-
kiezingen zullen niet op een dag
worden gehouden, maar in elke
plaats op een andere datum.

CDA-senator laakt
Indonesië-beleid

DEN HAAG - CDA-senator R. Zijl-
stra heeft gisteren bij de behande-
ling van de begroting voor Buiten-
landse Zaken in de Eerste Kamer
de 'gemeenschappelijke gedrags-
lijn' gehekeld die het kabinet en de
TweedeKamer sinds 12 februari ten
aanzien van Indonesië hebben vast-
gesteld.

„Deze lijn heeft haar doel gemist.
Binnenlandse politieke emotionali-
teit is zelden een goede basis voor
buitenlandse politieke realiteit", zo
stelde hij vast.
Zijlstra waakte ervoor de politieke
crisis die is ontstaan tussen Indone-
sië en Nederland 'te herleiden tot
een incidentele uitglijder van een
bewindsman, hoezeer diens uitla-
tingen ook escalerend hebben ge-
werkt.
Maar de CDA-senator voegde er on-
middellijk aan toe dat het voor zijn
fractie geen twijfel lijdt dat het han-
teren van mensenrechten als norm
voor het Nederlandse buitenlands-
politieke gedrag 'mef ontkoppeld
mag worden van de inschatting en
het effect' ervan. „Het mag niet
blokkerend werken op het bereiken
van buitenlands-politieke doelstel-
lingen."

Fujimori, een politiek outsi^i;
vindt zijn maatregelen noodzak^om de economie te stimuleren. «
drugshandel tegen te gaan en
guerrillabeweging Lichtend Pa m
bestrijden. De guerrillabewe^.
pretendeert het enige alterna^Jvoor dictatuur te zijn en heeft a^l
hangers in de sloppenwijken. ,
De OAS liet vanuit Washington *j
oproep uitgaan tot spoedove[A
over Peru. De ministers van bu'l^landse zaken van de organist (
zouden zo snel mogelijk bij .
moeten komen. De Amerikaanse
gering zei Fujimori's greep naar
noodtoestand te „betreuren' (t,;
houdt de 45 miljoen dollar aC J
die nog moest worden uitgeke
van het militaire en econome ]
hulppakket over 1991.
Latijns-amerikaanse leiders heb< t
Fujimori gevraagd de democrat'" j
herstellen. De scherpste kr' 1 ,:
kwam van de Argentijnse prest* 1 .f,
Carlos Menem, die sprak van
„coup in de klassieke stijl van ~,,'"tijns-amerikaanse staten: het
binden van het parlement". Me!ljt'
zei dat Fujimori een „stomn*11. ,<e
heeft begaan, waarop negatJ _i-
reacties zullen komen van inter _,;
tionale organisaties. Mario
Llosa, de schrijver die het in..\.sbij de verkiezingen tegen Fujin^i
moest afleggen, zei dat depresto jt
zijn toevlucht tot een „coup" n n-
genomen omdat zijn beleid totaa1
mislukt. J
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DRAAG EENSTEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
het kinderdorp.
Teneinde ooit eenverandering in
de leefsituatievan deze kinderen
tebrengen is veel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

-^%^
Xr^E3C3i^
Ukur.t ditbedrag overmakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen. Tel.: 045-412736.
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daar winkel je voor je plezier!

PvdA: bezuinigingen op
milieu onaanvaardbaar

Limburgs Dagblad

voor alleenstaanden tot 65 ja*'
afschaffen. Dat betekent dat zij'
afhankelijk van huur en inko-
men - vele tientjes per maanl'
aan huursubsidie kunnen mislo-
pen. Verder wil de staatssecreta-
ris jongerentot 23 jaaralleennoS
huursubsidie geven als hun huu1

niet meer dan 450 gulden p*l
maand bedraagt. Ook wil hij h"J
maximum jaarinkomen waarbJ
men nog recht heeft op huursub-
sidie verlagen.

De maatregelen zijn nodig om de
uitgaven voor huursubsidie (*lü
zon 1,8 miljard per jaar) in d"
hand te houden. Ze leveren cc"
bedrag op van 123 miljoen "J1994. Een deel van dat gel*l
wordt gebruikt om minima W>'
extra huursubsidie te geven.

Kamer: minder
korten op

huursubsidie
DEN HAAG - Een Kamermeer-
derheid wil minder korten op de
individuele huursubsidie dan
staatssecretaris Heerma (Volks-
huisvesting) van plan is. PvdA,
D66, VVD en Groen Links kwa-
men gisteren bij de behandeling
van dat plan met uiteenlopende
voorstellen om jongeren en al-
leenstaanden te ontzien. Het
CDA gaat wel akkoord met de
voornemens van de staatssecre-
taris.

Heerma wil per 1 julieen toeslagKort daarvoor had de CDA-fractie



zend tot 191 duizend dollar. Zijn
conclusie is dan ook, dat het met
een beperkt budget toch moge-
lijk is technisch bij de tijd te blij-
ven.

In Zweden heeft de Raad voor
Planning enCoördinatie van We-
tenschap de dure apparatuur
onder beheer en zijn de investe-
ringen de afgelopen jaren aan-
zienlijk gestegen. Maar zon op-
lossing zou wel een inbreuk
betekenen op het recht van Ne-
derlandse universiteiten zelf te
bepalen waar ze hun geld aan
uitgeven.

'Universiteiten gaan
niet goed met geld om'

Pleidooi voor gezamenlijk gebruik dure apparaten

met hun geld omgaan. Te weinig
wordt nagedacht over de vraag
hoe een nieuw apparaat geld kan
besparen, bijvoorbeeld perso-
neelskosten.

Ritzen ziet eigenlijk vooral veel
heil in gezamenlijk gebruik van
dure apparaten, liet hij gisteren
weten. Binnen Nederland kun-
nen universiteiten best meer
samenwerken, maar ook over-
heid en bedrijfsleven zouden
hierover afspraken kunnen ma-
ken.

onderzoek niet alleen effectiever
maar ook efficiënter uit te voe-
ren. De oorsprong van de appa-
ratuurcrisis in landen als Neder-
land, zo meent Irvine, ligt dat
ook voor een groot deel hierin
dat de universiteiten niet goed

Irvine concludeert dat weten-
schappelijke apparatuur gezien
moet worden 'als een manier om

Oe minister had een weinig op-
°eurende boodschap voor zijngehoor. „Geklaag over geldge-
brek wil ik niet horen," zo zei hij,
«want het is zeer onrealistisch tedenken dat u extra fondsen
Krijgt." Oplossingen voor het
Probleem van de peperdure on-

Uit een onderzoek van de Engel-
se hoogleraar dr. John Irvine
blijkt dat de Nederlandse univer-
siteiten hun geld voor weten-
schappelijk onderzoek slecht
hebben beheerd. De kosten voor
apparatuur zijn de afgelopen ja-
ren overal ter wereld fors geste-
gen. Maar de gemiddelde kosten
voor wetenschappelijk onder-
zoek zijn in verschillende landen
gedaald.

AMSTERDAM - Het chronischgebrek aan geld om nieuwe we-tenschappelijke apparatuur teKopen, is vooral een gevolg van«echt beheer. Universiteiten enonderzoeksinstellingen hoevendaarom niet te rekenen op extrageld voor dure apparatuur. Datstelde minister Ritzen van on-
**erwijs gisteren dinsdag tijdens

internationale conferentieover wetenschappelijke appara-

derzoeksapparaten wil Ritzen
zoeken in bijvoorbeeld gezamen-
lijk gebruik.

Wetsvoorstel
Irvines conclusie kwam minister
Ritzen niet slecht uit, want hij is
nietvan plan extra geld voor ap-
paratuur ter beschikking te stel-
len. Wel wil de minister onder-
zoeken hoe het huidige budget
het beste verdeeld kan worden.
Binnenkort komt hij met een
wetsvoorstel over een nieuwe
methode om de universiteiten te
financieren. Hij vraagt zich daar-
in bijvoorbeeld af of apparatuur
daarin een aparte post moet wor-
den.

nog de Nederlandse industrie,
waar dit probleem beter is aan-
gepakt. Daar zijn de kosten voor
apparatuur tussen 1977 en 1988
meer dan verdubbeld, terwijl de
gemiddelde kosten van een on-
derzoeker daalden van 207 dvi-Als voorbeeld noemt Irvine ook

'Middenstand
opgelucht na

arrestatie Angela'

Eis van anderhalfJaar voor 'schrik van Roermond

" De aanleg van afraste-
ring voor de bescherming
"van dassen tegen het ver-
keer, hier in Heibloem.
Jaarlijks worden er in Lim-
burg meer dan honderd
overreden.

Archieffoto: JEROENKUIT

Inzet acties penitentiaire inrichting 'Overmaze'

Vleeming stuurt aan
op scheuring BWO

met de directie van een inrich-
ting te houden. Soms moet je je
harder opstellen tegenover de di-
rectie. Ik ben daar vrij fel in."DOOR MYA MAAS

Verkeer bedreigt
Limburgse fauna

Talloze slachtoffers onder padden, dassen en egels

Subsidie voor
Romeinse brug
van ? ~ Gedeputeerde Staten
"EulH Llmburg verlenen 15.000
los- k

subsidievoor een archeo-
sisch onderwater-onderzoek

IW, re stanten van de oude
iu~ ,lnse bruI °ver de Maas bij"^ok en Cuyk.
rjo *
schilfuellen de subsidie ter be-
dat h ♦ng omdat ZÜ verwachten
odlc onder**oek veel gegevens
RonV ert over de invloed die de
der

, einen op het zuiden van Ne-
Ver" nadden. De brug dateert
t_jrmoedelijk van 364 na Chris-
NPri

en is de enige rivierbrug in
eeuw d die in de lo°P der
ven ë°cd Dewaard is geble-

";ullpen 10 april en 14 september
Week duikers drie d*»gen per
de h naar de overblijfselen van
UitD

mg Eoeken. Het werk wordt
ch«eiVOerd door de afdeling Ar-RiiL °gle °nder Water van de
Bon nst voor Oudheidkundig
v acm°nderzoek (ROB).
snelBKns8Kns *"*""*' moet net onderzoek
de hr glnnen- De restanten van
ham Jopen vooral aan de Bra-
■schali6 zijde van dé rivier veel
en rit. 0D door de scheepvaartue kracht van het water.

Conferentie
van moslims

düiz -T de zes- en tien-
wepl?nd moslims worden in het
wachf lnde van 18 en 19 april ver-
We va VOOr de 'Zesde conferen-
ce c de -^osüms in Europa.
o*ideE tie wordt gehouden
islam-♦■ auspiciën van diverse
sornrr!- scne verenigingen, maar
orga lge. br°nnen menen dat de
is VamS^atie met name in handen
(Nar beweging 'Milli Görüs'
een *\aal Perspectief). Dat is
gjn radic ale islamitische bewe-
heeft m TuVkiJe verbindingen
tijen v 6t extreem-rechtse par-
ij^ ' voor de conferentie wor-
VerJgastsPrekers verwacht uit de
Zwit gde Staten, Duitsland,

userland, Frankrijk, België* Groot-Brittannië.

werden geopend en geplunderd.
Grote geldbedragen waren regel-
matig haar deel. „Als een wilde
ging ze te keer", aldus de officier

„De uitkering van 900 gulden
was niet toereikend bij een he-
roïnegebruik van 75 gulden per
dag", aldus de simpele verkla-
ring van de hulpverleners, die
eigenlijk geen raad weten met
Angela, die volgens hen nauwe-
lijks enig normbesef of een vorm
van verantwoordelijkheid kent.
Ter zitting bleek dat Angela ove-
rigens ook andere plaatsen in
Midden-Limburg alsmede het
Laurentiusziekenhuis met een
bezoek had vereerd. In het zie-
kenhuis wandelde zij met een
schrijfmachine en een dicteerap-
paraat naar buiten. „Maar het
wordt tijd om eens wat anders in
het leven te proberen", hetAnge-
la rechtbankpresidente me-
vrouw mr Mertens-Steeghs we-
ten.
De rechtbank doet over veertien
dagen uitspraak.

ROERMOND - Angela E. (33)
was lange tijd de schrik van de
Roermondse middenstand. Meer
dan dertig maal sloeg de al vele
malen wegens winkeldiefstal
veroordeelde vrouw tussen juni
en december 1991 haar slag.
„Ook om de middenstand, diena
de aanhouding opgelucht adem
haalde, een tijdje rust te gun-
nen", eiste officier van justitie
mevrouw mr Van Asperen de
Boer gisteren achttien maanden
gevangenisstraf tegen Angela,
die ook nog een vorig jaar opge-
legde straf van vier maanden
moet uitzitten.
De jonge vrouw die sinds 1986
meer binnen dan buiten de ge-
vangenismuren heeft doorge-
bracht, ging uiterst brutaal te
werk. Vrijwel alle zaken op de
Hamstraat of Steenweg in Roer-
mond werden bezocht. Zonder
schroom vroeg Angela steevast
naar het toilet om vervolgens op
haar gemak ruimtes achter of bo-
ven de winkel te doorzoeken op
buit. Geldkisten en zelfs kluisjes

In de toekomst wil Vleeming wel
blijven samenwerken met de
BWO, maar ook met de Coorn-
hert-Liga, een organisatie voor
strafrechthervorming. Het bij-
standsteam van advocaten, dat
zich moet gaan richten op de be-
langenbehartiging van gedeti-
neerden, wil Vleeming ook bij de
nieuwe organisatie onderbren-
gen.

Vleeming heeft een gesprek over
de gang van zaken, dat vandaag
plaatsvindt, niet afgewacht. Hij
heeft al beslist uit de bond te
stappen. Volgens Vleeming
werkt de bond te traag en is ze te
weinig radicaal. „De BWO doet
er alles voor een goede relatie

Daaraan zal ook J.D. deelnemen,
zo verwacht Vleeming. D., die
binnekort vrijkomt, werd over-
geplaatst uit de Sittardse gevan-
genis 'De Geerhorst' na een in-
terview met deze krant. Daarna
is hij nog vele malen overge-
plaatst, volgens hem omdat hij
van de Geerhorst-directie „een
slecht rapport had meegekre-
gen." Zijn woede tegen 'De Geer-
horst' deelt hij met Vleeming,
die daar ook 'resideerde.

Volgens Vleeming staan drie van
de vijf BWO-bestuursleden ach-
ter hem. Hij is nu bezig met de
oprichting van de Nederlandse
Gedetineerdenbond.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Een scheiding
der geesten dreigt bij de Bond
van Wetsovertreders, door inter-
ne onenigheid over de gevoerde
acties bij penitentiaire inrichting
'Overmaze' in Maastricht. P.
Vleeming, pas kort lid van de
bond, wil uit de organisasatie
stappen en is al bezig een radica-
lere bond op te richten: de Ne-
derlandse Gedetineerdenbond.
Enkele andere BWO-bestuursle-
den zouden dezelfde stap over-
wegen.

Voorzitter E. van der Maal van
de BWO meldde gisteren in deze
krant dat hij vond dat Vleeming
te eigengereid bezig was. Deze
had namens de BWO een ultima-
tum gesteld aan de directie van
'Overmaze'. Bovendien had hij
de pers te woord gestaan. Daar-
toe is hij volgens de BWO-voor-
zitter niet bevoegd.

MAASTRICHT - Kleine wegge-
tjes, die geen functie hebben,
zouden voor het verkeer afgeslo-
ten moeten worden om de veilig-
heid van dieren te beschermen.
Dat zegt voorzitter Dirkmaat van
de vereniging Das en Boom. Vol-
gens hem wordt er nog te weinig
gedaan aan het beveiligen van
oversteekplaatsen met rasters en
tunnels. Op bekende dassen-
oversteekplaatsen zijn die ras-
ters langs de weg aangebracht
om dieren te dwingen de voor
hen aangelegde tunnels te benut-
ten.

Volgens de vereniging Das en
Boom vonden in 1990 102 dassen
de dood in het Limburgse ver-
keer, in 1991 waren er 124 slacht-
offers. De trein eiste in 1990 nog
eens vier slachtoffers. Vorig jaar
werd bovendien één verdrin-
kingsslachtoffer gemeld.

Het aanleggen van de A 73, ove-
rigens nog even uitgesteld,

brengt voor dassen en andere
dieren nieuwe problemen met
zich mee. Daarnaast worden in
Noord-Limburg dieren het
slachtoffer van verdrinking. De
kanalen met hun steile, beton-
nen wanden zijn 'doodskisten'
voor dieren. Voor dassen en
reeën zijn deze wanden niet
meer natuurlijk. Dassen gaan
niet echt graag het water in,
maar als ze migreren steken ze
de kanalen over. Het zijn hoofd-
zakelijk jongere dieren die op
deze manier omkomen.

uil het slachtoffer worden. Ze
jagen in de avonduren tot twee
meter boven de grond op hun
prooi en verplaatsen zich laag-
vliegend van het ene veld naar
het andere. De torenvalk jaagt
echter overdag graag in bermen
van de weg. Ook de sperwer is
een veelvoorkomend slachtoffer.
In Zuid-Limburg laten honder-
den jaarlijks het leven. Deze vo-
gel verliest alle voorzichtigheid
uit het oog als hij een prooi ach-
tervolgt. Het percentage kerkui-
len is ook heel hoog, vooral door
het treinverkeer.

„Men zou wegen in de natuur
moeten maken met aanplanting.
Men zou gebieden met elkaar
moeten verbinden, zodat geïso-
leerde dieren via veilige stroken
bij elkaar kunnen komen", zegt
Dirkmaat.

Bij de gigantische aantallen vo-
gelslachtoffers staan de merels
aan de top. Ook uilen en vin-
kachtigen (vink, keep en groen-
ling) worden vaak slachtoffer
omdat ze dicht bij de grond, in
laag struikgewas, fourageren. In
de herfst, en dat doet ook de eek-
hoorn, verzamelen ze beukenoot-
jes die op de grond liggen. Van
het aantal verkeersslachtoffers
onder de eekhoorns geeft de
Roermondse afdeling van het
Ministerie van Landbouw de vol-
gende indicatie geven. Om eek-
hoorns op te zetten heeft men
sinds mei 1990 een vergunning
nodig. Vanaf dat tijdstip tot 't
einde van dat jaar werd voor het
opzetten van deze sierlijke dier-
tjes 26 maal vergunning ver-
leend, in 1991 waren dat er 47.
Het betrof hoofdzakelijk in het
verkeer omgekomen dieren.
Vogelkenner en cineast Jo Er-
kens, die in Beek een roofvoge-
lopvangcentrum heeft, weet te
vertellen dat onder de uilen
vooral de kerkuil, ransuil en bos-

serie van de auto. Hij blijft ver-
doofd liggen, een volgende auto
rijdt hem plat.

Navo-gezinnen
weguit Tongeren

dat n REN ~°e kans is groot
jaar 1«& v.oor het einde van dit
ren »,,?,■ Nayo-gezinnen Tonge-
is voio verlaten- De Navo-top

a aan net bezuinigen. Met
ker s v activiteiten in de bun-
kele " Maastricht staan al en-
vloeüv,Jar,en bovenaan de af-
ope "n.gsllJst. Het JOC, het
Whtl!centrum dat de werk-
Maastr vn in de bunkers van
dit iaar * ondersteunt, zou voor
hehhfI °ok geen kredieten meeroben gekregen.
se nav°-J°C bestaat uit Engel-
sche; p ' Nederlandse, Belgi-
Ameritl een kleine groep van
Selsen nse mibtairen. De En-
door,„ ,zochten indertijd naarterw\ige%Senheid in Nederland,
thUi,u

r °ngeren een nieuwe
sers aven werd voor de Duit-

Het verkeersgevaar voor de groe-
ne pad ligt in heel Limburg op
de loer. Er sneuvelen bovendien
veel salamanders. De 'padden-
trek', momenteel in volle gang, is
inmiddels een bekend verschijn-
sel, evenals de 'oversteekacties'
van milieu-vrienden, die de pad-
den in emmertjes naar de over-
kant van de weg vervoeren.
De automobilist kan aan de be-
dreigende verkeerssituatie voor
dieren uit de natuur nauwelijks
iets doen. Maar gewonde dieren
kunnen wel afgeleverd worden
bij de opvangcentra. Het vogel-
bestand lijdt nauwelijks onder
de uitdunning door het verkeer,
maar voor padden en dassen kan
het funest zijn, op sommige
plaatsen is de dassenpopulatieal
sterk verzwakt.

De meeste verkeersslachtoffers
zijn egels, die zich traag verplaat-
sen. De automobilist denkt mis-
schien het dier te sparen door
het tussen de wiglbreedte te hou-
den, maar door dezuiging van de
lucht tussen de wielen klapt de
egel met zijn kop tegen de caros-

Jaloerse man sloeg
vriendin bont en blauw

Godswonder dat meisje nog leeft na aanval razernij'

J^__2_"zeverslaggever

(ADVERTENTIE;

czrflii u wat uaksx oh. xs.ii usnt, nsuusn vj'u ssn

dooxLohsnds vsxzsksxinq dis daar nssL (jooxdsLiq in
rass aaat.

!851'045-760576 of
046-595683 dan tl rist
zo qsxsqstd. N^^^\V—-*-^^

GELUKKIG HEBBEN WE $1.1ASS.
£Jc^SS ZukukoiUnvzxzdzxinyzn 27. 64)1 _^WJisExUn en

(Wifflefminaitiaat 3g, 6)3lJ(<^H Siklaxd

zelf overgehaald tijdelijk in een
bar te gaan werken om de finan-
ciële problemen te overbruggen,
maar toen hij haar diep in de
nacht hoorde thuiskomen, werd
de jaloeziehem te groot.

publieke tribune naar de in het
proces-verbaal neergelegde re-
laas, dat niet zou misstaan als
script voor een thriller. Ondanks
de groteverzoening eiste officier
van justitiemevrouw mrVan As-
peren de Boer toch nog 18 maan-
den, waarvan zes voorwaardelijk
wegens een poging tot zware
mishandeling met voorbedachte
'rade.

nine Vande echtelijke wo-

vriend nd op 6 Januari zijnc&n
+

zien" Recher-gev^ t?ch door de wol

blrJ^ van de chaos en de
ken d'Patten in alle vertrek-
raasd nadat G' was ui*ge-danL Een Godswonderverw? nieisje slechts lichtePen^£dmgen °Pliep', rie-Plaat^eneesheren in hetaatsehjk.ziekenhuis nadatPlekïieUZlngen en blauweH „ geteld en behan-ueta waren.

bleek' had bet
ven «° ■, ,r haar man alles verge-en- Snikkend luisterde zij op de

Het was opvallend gisteren dat
zowel raadsman mr Oelmeijer,
als rechtbankpresidente me-
vrouw mr Mertens en officier
van justitie mr Van Asperen de
Boer tijdens en na de behande-
ling van de zaak een oproep de-
den om 'terughoudend met de-
tails van deze zaak om te sprin-
gen en niet openbaar te maken
omdat deze niet in brede kring
bekend waren. Zij deden dit
overigens zonder dat een steek-
houdende motivering voor dat
verzoek werd gegeven.

De rechtbank wees een verzoek
van mr Oelmeijer om G. onmid-
dellijk in vrijheid te stellen af en
doet over veertien dagen uit-
spraak.

G. ging de bewuste nacht door
het lint omdat zijn vrouw in zijn
ogen veel te laat was thuisgeko-
men van haar 'werk' in een bar.
„Plotseling sloegen de stoppen
door. Ik wilde haar niet doden
maar straffen", bekende G., die
achteraf moest constateren dat
hij een bezem en een plank aan
splinters had geslagen op het li-
chaam van zijn vrouw.
De doktoren verklaarden hem
verminderd toerekeningsvatbaar
op het moment van de mishan-
delingen. De man had zijn vrouw

Wo'ensdag 3 apnH^9lT#"19
Limburgs dogblad k Limburg



Verkeersleiders beslissende schakel in treinverkeer

Ook geen groen sein
voor 'zinloze'ritten

bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en f
21 uur. Babar, het olifantje, *° I
14 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uu*' L
Maxim: Deceived, dag. 18.45 en 9
21 uur. H5: The last boyscoutt
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Fred- fl
dy's dead, dag. 14.15 19.15 f\\21.15 uur. Bugsy, dag. 14 18.3"H, en 21 uur. The prince of tides. I
dag. 18.30 en 21 uur, do ook }*
uur. The Addams Family, wo H |J!uur. Don't teil Mom the babysit- H

i ter 's dead, dag. 18.30en 21 uu| 0
{ do ook 14 uur. Fievel in het Wil-1
| de Westen, wo 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, wo en do 21 g
uur, wo ook 14.30uur. De John- j"
sons, wo en do 21 uur. Babar, **" I
14.30 uur. Bugsy, wo en do 21 y
uur, wo ook 14.30uur. JFK. dag- B
20 uur, wo ook 14 uur. Ciné-»: V
Frankie & Johnny, dag. 21 uur- f
Cinema-Palace: The last boys-|
cout, dag. 19 en 21.30 uur, *° L
ook 14 uur. The prince of tides. I
dag. 18.15 en 21.15 uur. Dead l
again, dag. 19en 21.30 uur. Don* I
teil Mom the babysitter 's dead. j>
wo 14 uur. Fievel in het Wilde f
Westen, wo 14 uur. Lumière: Pa- 1
ris is burning, dag. beh. ma 20 t
uur. La Stazione, dag. 20.30 uiU" I
Merci la vie, dag. 22uur.

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

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur-1Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba- "bar het olifantje, wo 14 uur. fa
Filmhuis Sittard: Oh boy, wo f
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Dead again, dag. 20.30
uur. De Notekraker, wo 14.30
uur. Royaline: The Addams Fa-
mily, wo ook 14.30 uur. De John-
sons, wo en do 20.30 uur. Filß*'
huis Roermond: Oh boy, d°
20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Oh boy, di 20.30 uur. j

geen reizigers zijn en je boven-
dien heel wat spanningen op-
roept. Het zou geen goeie beslis-
sing zijn geweest om depolitie te
laten aanrukken. Ik vraag me
trouwens af of ze ervoor zouden
zijn gekomen."

Die bleek in de ogenvan de vak-
bond noodzakelijk toen een af-
vaardiging van de rayonmanager
de stakers meedeelde dat de
dienstleiding van plan was om
om zes minuten voor negen een
trein te laten vertrekkenrichting
Roermond. Dat was mede moge-
lijk door dewerkwillige houding
van het NS-personeel dat in het
seinhuis, niet ver van het Maas-
trichtse station, werkzaam is:

zaten vanaf dat moment met hun
armen over elkaar. Ze staakten
niet, maar hadden geen werk
omdat er geen treinen meer re-
den. De enorme wand in het
seinhuis, voorzien van lichtjes
die doorgaans de treinenloop il-
lustreert, wordt door niemand
meer bekeken. Het tableau biedt
een doodse aanblik. Menig trein-
dienstleider en verkeersleider
neemt een stukje vlaai en een
kop koffie, slentert wat door het
gebouw of loopt eens naar bui-
ten.

Sneeuw
De verkeersdienstleiders en
treindienstleiders in het zoge-
noemde seinhuis in Maastricht

'De spanningen in het zuiden lo-
pen hoog op', stond er deson-
danks later in de morgen in het
fax-journaal dat het landelijke
actiecomité rondzond. 'Het blijft
onrustig in het hete zuiden', was
de volgende fax-boodschap,
waarin gemeld werd dat de re-
giodirecteur 'inmiddels is terug-
gefloten. 'De stakers in Eindho-
ven en Maastricht hebben de
bezetting van de sporen en kan-
tine daarom opgeheven.'
En als dat nu eens niet was ge-
beurd, had Essers dan de politie
gewaarschuwd om de stakers
van het spoor te halen om de
treinen te kunnen laten rijden,
vraagt hij zichzelf hardop af.
„Nee", geeft hij vervolgens ant-
woord. „Je moet je in deze geval-
len afvragen of het 'breken' van
de blokkade zin heeft als er bijna

Opheffing

treindienstleidersen verkeerslei-
ders die de treinenloop in de ga-
ten houden, de veiligheid op de
trajecten van achter hun bureau
controleren, reisschema's uitvoe-
ren en aanpassen en de seinen
op rood, dan wel op groen zetten.
Een groepje van zon twintig sta-
kers blokkeerde vervolgens het
spoor voor korte tyd.

De NS kent dus volgens rayon-
manager Marcel Essers géén be-
smet werk. „Zo lang ik niet een
conducteur de trein laat schoon-
maken en een machinist geen
kaarljes laat verkopen, is er niets
aan de hand." Toch besloot hij
uiteindelijk, mede in overleg met
regiodirecteur Boon in Eindho-
ven, tot het staken van de kram-
pachtige pogingen treinen te
laten vertrekken en in het bij-
zonder die naar Roermond.
Daarvoor hadden er overigens
wel al drie ritten van Nijmegen
via Venlo naar Roermond plaats-
gevonden. Maar de kortstondige
blokkade kon worden opgehe-
ven en herhaling van dat ritueel
werd de rest van de dag voorko-
men.

„Stilte voor de storm", zegt de
verkeersleider. „Als vandaag of
morgen het bericht doorkomt
dat we weer gaan rijden, zullen
we zeker een dag nodig hebben
voordat alles weer normaal func-
tioneert. Treinen staan momen-

teel op plaatsen in Nederland
stop waar ze helemaal niet horen
te staan op het moment dat ze
weer kunnen vertrekken. Dat is
net als wanneer en twee meter
sneeuw ligt. Veel werk voor ons,
maar dat is leuke stress."

HEERLEN:- wo. 8/4: de rockmusical 'Hair'.

KERKRADE:- wo. 8/4: Mechels Jeugd Theater me*
'De Vuurvogel' voor kinderen va"3
zes jaar (14 uur).

MAASTRICHT:- wo. 8/4: World beat IV (19 uur).

ROERMOND:
- wo. 8/4: de nieuwe one-man sh°
van Paul van Vliet.

WEERT:
- wo. 8/4: Nederlands toneels'- 1*
'Goed/Fout' van Haye van der Hej
den (20.15 uur)

AKEN:
- wo. 8/4: Tosca, Giacomo Pucci*"
(19.30 uur).

Tenzij anders aangegeven beginne ■alle voorstellingen om 20 uur.

exposities

HEERLEN - De verkoop van
kinderpostzegels is weer gestart.
Tot en met volgende week vrij-
dag kunnen de zegels weer ge-
kocht worden in het hoofdpost-
kantoor in Heerlen.

Zomerzegels

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuispl*
19. De Collectie, keuze uit de kuns^collectie 1950-1991. T/m 10/5, open £t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 V?i ]
Galerie de Konfrontatie, Putgraal^
Expositie van fotografe Dominil
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en
14-17 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein. Aquarel1
van André Offermans. T/m 3/5, oV
ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur.
15-17uur.

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw Kast**j,
Hoensbroek. Expositie van de v> „
graafPierre Jean Amar. T/m 3/5, °**__,
ma t/m vr 10-12uur, 13.30-17 uuren
en zo 13.30-17 uur. Middeleeuws**^welven van Kasteel Hoensbro"-^
Expositie, Raku technieken van .
keramiste Silvia O'Prinsen. T/m„n j"
open dag van 10-12 en 13.3"""
uur.

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Expo'J
tic van Frank Ermschel. T/m I!J_f.open vr 17-20 uur, za en zo 14-17 u ._,
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exp»s'_,.
van Simon Woudwijk en Joke ">r"
man. T/m 15/5, open do t/m B> v
10-17 uur.

De Heerlense afdeling van het
Fonds Zomerpostzegels heeft de
bijdragen bepaald uit de opj.
brengst van de actie van vorig
jaar.
De St. Antoniusparochie krijgt
vijfduizend gulden voor de res-
tauratie van de gebrandschilder-
de ramen. Het Crisisopvangcen-
trum kan vierduizend gulden
tegemoet zien voor de inrichting,
terwijl speeltiunvereniging Zes-
wegen eenzelfde bedrag krijgt
voor speeltoestellen.

Schrijfavonden
voor Amnesty

KERKRADE - De jongere
ouderen in de Kerkraadse wijk
Bleijerheide krijgen een nieuw
aanbod van activiteiten. Zij kun-
nen in gemeenschapshuis 't Pa-
tronaatkegelen, b'harten en skat
spelen. Vrouwen kunnen zich
storten op allerlei creatieve tech-
nieken. De Kerngroep voor
Ouderen gaat tevens peilen of er
behoefte bestaat aan meer activi-
teiten. De activiteiten zijn be-
doeld voor mensen vanaf 45 jaar.
Informatie kunt.u krijgen bij P.
Mans, «045-455337.

Jongere ouderen

Miep Diekman
in Kerkrade
KERKRADE - Miep Diekman,
Evert Hartman en Ton van Reen
zijn morgen te gast bij het Anto-
nius Doctor College inKerkrade.

voor verstandelijk gehandicap-
ten is nog op zoek naar een op-
volger. Keenen wil niets zeggen
over zijn motief om te vertrek-
ken.

Het feest wordt om 16 uur inge-
zet met een dankmis in de kerk
van Maria Hulp de Christenen te
Nieu- wenhagen. Van 18.30 tot
19.30 uur vindt dereceptie plaats
in café 't Hoefveldje, Belvauer
58. Peter Weinstock is per 1 april be-

noemd tot directeur van de Mu-
ziekschool Heerlen. De welkom-
streceptie is op woensdag 15
april van 18 tot 20 uur in de aula
van de muziekschool aan het
Wilhelminaplein.

Muziekschool

Directeur zorgverlening J. Kee-
nen verlaat per 1 julihuize Op de
Bies in Landgraaf. Het centrum

Op de Bies
Gouden paar
Het echtpaarTina en Harrie Mul-
ders-Custers, Gijsenstraat 21 te
Nieuwenhagen,viert op zaterdag
11 april het gouden huwelijks-
feest, samen met de vier kinde-
ren en negen kleinkinderen.

Burgemeester Piet van Zeil heeft
gisteren de gouden eremedaille
in goud, verbonden aan de orde
van Oranje Nassau, uitgereikt
aan Marcella Schijven-van Gooi.
Mevrouw Van Gooi (60) heeft 35
jaar gewerkt bij het Maatschap-
pelijk Werk. Daarnaast is ze zeer
actief in het Vrijwilligerswerk.
.Ze treedt binnenkort na twintig
jaaraf als voorzitter van de Unie
van Vrijwilligers in Heerlen. Van
Gooi richtte afdelingen op in
heel Limburg en was acht jaar

Koninklijk goud
lid van het algemeen bestuur
van UVV Nederland. Haar spe-
ciale belangstelling had het vrij-
willigerswerkvoor ouderen.

Deze drie schrijvers van jeugd-
boeken vertellen de leerlingen
van de klassen 1, 2 en 3 over hun
werk en schrijverschap. De leer-
lingen hebben zich via speciale
lessen voorbereid op de komst
van debekende Nederlanders.

kort renbeuk zoekt nog leden voor de
badminton groep van zondag-
ochtend van 10.30 tot 11.30. Voor
informatie: G.Stoffels, 218608.

een koffieconcert in gemeen-
schapshuis In 't Ven. De entree
en een kop koffie zijn gratis.

route is zes kilometer langen vrij
goed begaan- baar. Men vertrekt
om 8.00 uur aan de markt in
Nuth of om 8.25 uur aan de kerk
in Eys. Voor informatie:
«242253.

HEERLEN

" In het Vrouwenhuis, Corioval-
lumstraat 17, wordt vanavond
om 19.30 uur een lezing gehou-
den door de feministische theo-
loge Irmgard Busch. Het thema
is 'vriendinnen als werkwoord.
De entree bedraagt fl 2,50.

" Gevorderde origami-beoefe-
naars kunnen donderdag van 20
tot 22 uur terecht op de vouwa-
vonvd in gemeenschaphuis De
Kepper. Zaterdag is er van 14 tot
16 uur vouwen voor de gevorder-
de jeugd. Voor informatie: Peter
Kleinjans, «045-271717

BRUNSSUM

" Het mannenkoor RMK '21
houdt zaterdag van 10 tot 14 uur
de maandelijkse rommelmarkt
in gemeenschapshuis Concordia
aan de Pr. Hendriklaan. Voor in-
formatie en tafelhuur: «274243
dagelijks na 18 uur.

SCHINVELD

" Het damescomité van de fan-
fare St.-Lambertus houdt zondag
van 11 tot 17 uur een rommel-
markt in het Fasila- gebouw, Ter
Hallen 8-10." Aan het PPE inzamelpunt

Kempkensweg 18 kunnen vrij-
dag tussen 18.30 en 21 uur weer
pakketten voor Polen worden in-
geleverd. Voor informatie:
«045-726348.

" Het COC houdt zondag vanaf
15 uur een discussiemiddag met
als thema 'Komen wij voor onze
homosexualiteit uit, of laten we
dat aan anderen over. De bijdra-
ge is twee of drie gulden. De
bijeenkomst vindt plaats op Ho-
nigmanstraat 2.

" De Vereniging Trim Fit Va-

MERKELBEEK

" Toneelvereniging Merkelbeek
geeft zaterdag en zondag een
voorstelling van het blijspel
'Charlestonbaby. De entreekaar-
ten worden huis-aan-huis aange-
boden tegen een vrijwillige
donateursbijdrage.

zakelijk
" In de aula van de Muziek-
school vindt vrijdag om 19 uur
een leerlingenuitvoering plaats.
Alle belangstellenden hebben
vrije toegang.

" In het Unitasgebouw, Kerk-
straat 366, wordt zaterdag van 9
tot 14 uur een rommelmarkt ge-
houden.

" Zanggroep De Bronsheimers
en het gemengd zangkoor Auro-
ra geven zondag om 11.30 uur

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht
Expositie met werk van Ger StaU
berg en Ed Sleijpen. T/m 2/5, open
t/m za van 13.30-17.30 uur. G*,,*'3t
Anny van den Besselaar, Tafels" gfl
6a. Expositie van Jan Tullemans
Dick Aerts. T/m 19/4, open vr t/m ,
van 13-17.30 uur. Galerie In Situ, <■"_,
valaan 10. Expositie van Frank _,
den Broeck. Van 11/4 t/m 16/5, w_r
wo t/m za van 14-18 uur. GaJfeeWolfs, Hoogbrugstraat 69. Edels"" g
dwerk van Fabiola Sormani. T/m "_,_ j
open wo en vr van 14-18 _j
do 18-20 uur, za 10-17 uur en zo y t
uur. Galerie Henn , St. Nicolaasstr,
26c. Installatie en performance _> ,
Walpurga Paueles. T/m 4/5, open .
t/m za 16-20 uur. Galerie Dis, 1*,..
straat 28. Schilderijen van Dons o
ke. T/m 16/4,open wo t/m zo 13-H>" _~
Galerie Amarna, Rechtstraat 84. ' __, |
toonstelling 'Bedels aanBanden " ~ |
18/4, open di t/m vr 11-18 uuren za ]
11-17 uur. Galerie Simera, B°g_V
denstraat 40b. Expositie van paU.V'4.
Nooijer en Paul Bartels. T/m ' f(« j
open wo t/m za 13.30-18 uur. Gal nSy IWanda Rein*. Rechtstraat 43. ExP"^tie Luc Deleu, Osvaldo Romberg |
Ton Slits. T/m 9/5, open van di t/n __n
11-17 uur. Galerie Schuwirtb *Noorden, Rechtstraat 64. Werk «,
Erik Kierkels. T/m 19/4. Galerie r
Brusselsestraat 80. Gouaches van
ter Defesche. T/m 18/5, °Pc"I|o|iit/m1

|0|ii-
t/m zo van 13-17uur. Bonnefante"*""*^
scum. Werk van Ray Smith. Van
t/m 6/9, open di t/m vr 10-17 uur.

HEERLEN - De Gehandicapten
Organisatie Nederland (G.O.N),
afdeling Oostelijke Mijnstreek
start op 9 mei een actie voor het
bijeenbrengen van gelden voor
een eigen ontmoetingscentrum.
In het Brunssumse gemeen-
schapshuis 't Ven vindt dan een
muziekfestijn plaats waaraan
ook Beppie Kraft zal meewer-
ken.
De G.O.N is ruim dertig jaar in
deregio actief en kampt al gerui-
me tijd met huisvestingsproble-
men. Er zijn volgens de vereni-
ging maar weinig locaties die
voor gehandicapten met hun
specifieke problemen toeganke-
lijk zijn. Bovendien zijn die niet
altijd beschikbaar.

Gehandicapten
in actie voor
eigen centrum

HEERLEN - De schrijfavonden
van Amnesty International wor-
den deze maand gehouden op 10
april om 14.30 uur, (voor adres:
«41.91.38); en op 13 april om 20
uur in het Mondiaal Centrum
Voerendaal.
Op 21 april om 13.30 uur opBrik-
'kebekker 25 Landgraaf, om 13.45
uur op Heesbergstraat 24 Heer-
len, om 19.30 uur op Stadhouder-
straat 78 te Brunssum en om 20
uur op de Pastorie te Kerkrade-
West; op 23 april om 20 uur op
Hamerstraat 50 Heerlen.
Wie thuis brieven wil schrijven
ten gunste van Peru, kan voor-
beeldbrieven afhalen op het Mis-
sionair Centrum, Gasthuisstraat
19 Heerlen.

HEERLEN - De Heerlense vi-
deofilmclub Videoom heeft
zondag op de video- en fotoma-
nifestatie Zuiderlicht in Sittard
de eerste prijs gewonnen in de
categorie Documentaire. Be-
kroond werd de film Floriade
van John van den Berg.
De film Musea Domestica van
Ruud Meijboom, Wiel Mün-
stermann en Frans Sonneville
kreeg in de categorie Speelfilm
een tweede prijs en de extra
vakprijs voor het beste geluid.
Beide films zijn genomineerd
voor het landelijk Videofesti-
val op 9 mei in de Meervaart in
Amsterdam.

Videosucces

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Kf* _oSi-
Kunstkamer', Kerkstraat 10. E**^il-tie van Harrie Bartels en Janvan _,„
genburg. T/m 29/4, open do t/n
13-17.30 uur.

Videoom houdt elke twee en
vierde maandagavond een
bijeenkomst in gemeenschaps-
huis Weiten.

Op de Bongerd 1 te Heerlen
vindt vrijdag om 19 uur de ope-
ning plaats van Snooker en bil-
jartcentrum De Bongerd. De
beheerders zijn Monique en
Guillaume Guiaux. Tot 22 uur is
iedereen welkom op de ope-
ningsborrel.

NUTH

" Het IVN maakt zondag een
vogelexcursie haar het water-
wingebied in Eys-Wittem. Deel-
name is voor iedereen gratis. De

Boemelde er maandag nog ieder uur een lege trein op
en neer tussen Maastricht-Randwyck en Kerkrade-
Centrum en tussen Venlo en Roermond, gisteren
bleek uiteindelijk voor dergelijke weinig zinvolle
klussen haast geen 'onbesmette' machinist of con-
ducteurmeer te vinden. Dus werd er een 'besmette'

collega voor gestrikt. Maar in de loop van de dag ging
geen enkel sein meer op groen.

per persoon

" Mevrouw Schijven-Van Gooi met de koninklijke onder
scheiding " Het gouden paar Mulders-Custers.

DOOR JOS VAN DEN CAMP
MAASTRICHT - Nee, schudt
Marcel Essers zijn hoofd. „We
kennen binnen de Nederlandse
Spoorwegen geen besmet werk.
Ik zou niet weten wat dat is."
Door debril van de vakbond be-
keken zou je kunnen stellen dat
Essers dezer dagen deel uit
maakt van het 'foute' kamp. Hij
is rayonmanager van de Neder-
landse Spoorwegen in zuidelijk
Limburg en uiteindelijk verant-
woordelijk voor zon 1200
NS'ers, werkzaam van Eijsden
tot Swalmen. Deze baas kiest
voor het standpuntvan zijn baas,
de directie van de NS in Utrecht:
als het even kan, zo veel moge-
lijk treinen laten rijden, luidde
het parool van Essers en de zij-
nen gistermorgen nog. En hij
deed zijn best.

Maar in de ogen van de vakbond
was dat alleen mogelijk door be-
smet werk te laten verrichten.
Volgens John Akkermans, de in
Maastricht functionerende actie-
leider namens de FNV, heeft de
dienstleiding gistermorgen met
succes pogingen in het werk ge-
steld om niet in dienst zijnde
conducteurs en machinisten te
strikken voor ritten. „Zo lang
werkwillige machinisten en con-
ducteurs die wèl volgens de
roosters dienst hebben, willen
rijden is er niets aan de hand.
Maar alle anderen verrichten be-
smet werk. Schande!", spraken
zij en verbonden er actie-actie-
harde-actie aan. Een blokkade. " Marcel Essers, rayonmanager vervoer van de Neder-

landse Spoorwegen in Zuidelijk Limburg, in het gisteren
noodgedwongen lamgelegde seinhuis in Maastricht. Van
daaruit wordt de hele treinenloop in een groot deel van

Zuid-Limburg gecoördineerd.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

in het nieuws

Limburgs dagblad Limburg
ïlvZiïsEs^^^VpH\^^99£^^ 20

streeksgewijs

in de theater



Von onze verslaggever mermans van het WEB. De jeugd
wil volgens het WEB graag meehel-
pen aan het zoeken naar een oplos-
sing.

Op zoek (2)

" De 57-jarige MarianneDazzo
Trompetter uit Fullerton in Ca-
lifornië (VS) zoekt de namen en
adressen van de acht families
rondom Brunssum bij wie zij
gedurende de Tweede Wereld'
oorlog ondergedoken is geweest.
Marianne Trompetter werd
van 1943 tot het einde van'de
oorlog verborgen door leden
van de Naamloze Vennoot-
schap (NV-groep), die bestond
uit jongelui uit Brunssum en
Treebeek en bood hulp dan
joodse onderduikers. Alleen al
in Oostelijk-Zuidlimburg wer-
den destijds door deze groep
zon tweehonderd mensen ge-
holpen.

Ontoelaatbaar
Een repressief beleid verdient ech-
ter niet de voorkeur, stelt Jan
Scheffer van de plaatselijke politie.

Provocaties door samengeschoolde
jeugd,racen met bromfietsen en in
mindere mate vandalisme vormen
de voornaamste klachten. Tegen
met name foutparkeren en het
rondscheuren met bromfietsen
heeft de politie ook al enkele keren
opgetreden.

Boze buurtbewoners hebben de af-
gelopen tijd herhaalde malen de
politie ingeschakeld nadat tieners
weer eens voor overlast zorgden.

De 36-jarige F. uit de Veldstraat er-
gerde zich zo aan enkele jongeren
dat hij enkelen aanviel met een
breekijzer. De jeugdigenwaarop de
man het had gemunt, hadden overi-
gens met de reeds langer bestaande
overlast in de wijk niets van doen.

BRUNSSUM - De stads-wacht gaat intensiever toe-
kent houden in Brunssumsewyk Rozengaard. Dit houdt»erband met de al maandenPlaatsvindende overlast diejongeren in die buurt veroor-aKen. Om de gespannen si-
|üatie in Rozengaard een halt
°e te roepen, praten komendemaandag enkele betrokkenweners en hun ouders met po-
uie en een opbouw-/jongeren-

* üer van het Welzijnswerken Educatie Brunssum (WEB).
Udens die bijeenkomst moet

Doven tafel komen welke al-
ternatieven voor alle betrok-er»en tot een bevredigende
°Plossing kunnen leiden.

'__ en van de straat halen en zeven
aaniv 1Per week zinvolle activiteiten
aan ieden maakt zeker een eind
hpeft a Problemen. Maar het WEBdaar het geld en de mankracht
e voor. Een tussenoplossing,
hetwi^6" onder begeleiding van„ "EB en met hulp van vrijwilli-
is

S K° a^s ou*iers en buurtbewonersechter denkbaar", zegt Paul Tim-

Escalatie
Het gesprek en het verscherpte toe-
zicht is een rechtstreeks gevolg van
de escalatie van de spanningen af-
gelopen zondagavond.

„De ongeveer twintig jeugdigentus-
sen de 15 en 20 jaar oud moet aan
het verstand gebracht worden dat
hun gedrag ontoelaatbaar is. Ik wil
niet goed praten wat de man in de
Veldstraat heeft gedaan, duidelijk is
wel dat hun gedrag irriteert. Vooral
aan de Veldstraat en de aangrenzen-
de Schinvelderstraat uit zich dat
probleem".

Scholenfusie

Graffiti tegen Amerikanen

Van onze verslaggeefster

Prostituees
uit Rusland

HOENSBROEK - Twee meisjes
uit Rusland, respectievelijk 18
en 19 jaaroud, zijn door de poli-
tie van Heerlen aangehouden in
een huis in Hoensbroek. De
meisjes bleken als prostituees te
werken.

De politie, mensen van de
vreemdelingendienst en van het
Bureau Bijzondere Wetten van
de gemeente namen maandag-
avond een kijkje in de eerder
genoemde Hoensbroekse wo-
ning. Daarbij ontdekten ze de
twee illegaal in Nederland ver-
blijvende Russische meisjes. Ze
zijn ingesloten op het politiebu-
reau.

var! ri' ordt tijd dat er van de kant
de ,.ouders eens iets komt over
Sr-hs. uitmg van basisschool De
we e berg- Ik heb het idee dat

'Sen eïl speelbal zijn geworden tus-
schoolbestuur en de gemeente.

bo uJ*?noolbestuur zit met de ver-
schoTmg van andere katholieke
sehr. i ' *^at gaat niet door als onze

mt6l dicht gaat-De gemeente
Vee j

®' De Caroussel. Die zit in een
scho vt duur gebouw. Toen het
njet bestuur die andere scholen
Scu mocht verbouwen, kon onze
mee °t Wel open buJven- Nu de ge"
20et

er alles aan gedaan heeft in
*nin teer om toen die toestem"
gen te geven -en ook heeft gekre-
-1993~_ m°et onze school wel weer in
eerl fhCnt' Is het schoolbestuur dan
kjapL* bezig tegenover de leer-
het sh Van De Schattenbei-g ?Is
teg c"°olbestuur dan eerlijk bezig
ren er de ouders van de kinde-
per Van De Schattenberg ? Mijn
er °°nlÜke mening (en ik weet dat
s*"ho ?k F ouders zijn) is dat het
<joe 01bestuur en de gemeente maar
komt 7at voor hun het beste uit"

> ten koste van onze kinderen.

Marianne Quadflieg,
"öoeder van twee leerlingen

Voerendaal koopt huis
naast begraafplaats

Mogelijk einde aan jarenlangestrijd

Vgnonze verslaggeefster

Van onze verslaggever

" Het in het voormalige Schaesbergse gemeentehuisgeves-
tigde Army Education Center van het Amerikaanse leger
is in de nacht van maandag op dinsdag beklad door actie-
voerders. Met kreten als 'Give peace a chance' en 'Fuck off
army pigs' gaven de onbekende daders uiting aan hun on-

genoegen over de aanwezigheid van het Amerikaanse le-
ger. Eind februari vormde het centrum ook al het doelwit
van graffiti-actievoerders. Via het Army Education Center
kunnen Amerikaanse militairen burger-opleidingen vol-
gen. Foto: CHRISTA HALBESMA

Daelsweg afgesloten
voor doorgaand verkeer

Plan verkeersmaatregelen Ubachsberg

VOERENDAAL - De Daelsweg in
Voerendaal wordt in de toekomst
achter de bebouwing afgesloten
voor doorgaand verkeer. Alleen be-
stemmings- en landbouwverkeer
kan dan nog van de weg gebruik
maken via een landbouwsluis. Het
doorgaand verkeer wordt omgeleid
via de Wijnstraat.

Dit is volgens het Voerendaals col-
lege de beste oplossing om de ver-
keersproblemen in de kern Übachs-
berg aan te pakken. In 1991 gebeur-
den zestien ongelukken in de
woonkern, zo blijkt uit cijfers van
de Verkeersongevallen-registratie
(VOR) in Heerlen.
Buro Haskoning uit Wijnandsrade
heeft de verkeersproblemen in op-
dracht van de gemeenteVoerendaal
onderzocht. Naast het afsluiten van
de Daelsweg worden nog een zestal
verkeersmaatregelen voorgesteld
om Übachsberg veiliger te maken,
voor met name fietsers.

richt worden en van snelheidsrem-
mers voorzien. Een mini-rotonde op
het kruispunt Bergseweg-Vrenke-
weg-Oude Schoolstraat kan op die
plaats het verkeer in goede banen
leiden.

Ook het kruispunt Hunsstraat-
Kerkstraat-Mingersborgerweg, is
nodig aan herinrichting toe volgens
het onderzoeksbureau. Het afgelo-
pen jaar gebeurden zeven ongeluk-
ken op de Kerkstraat, terwijl drie
mensen betrokken waren bij een
ongeval op de Hunsstraat. Een re-
constructie van het kruispunt moet
het aantal ongelukken terugdrin-
gen.

In het nieuwe verkeersplan voor de
hoofdstraten van Übachsberg zijn
ook de reacties verwerkt van inwo-
ners tijdens de inspraakprocedure.

De gemeente zegt zo zurgvuldig
mogelijk gehandeld te hebben, bij
het formuleren van het plan.

De raad kan in haar vergadering
van april haar zegje doen over de
verkeersmaatregelen in Übachs-
berg.Zo moet de brede Dalstraat heringe

Mini-rotonde

Nieuw bestemmingsplan buitengebied

Nuth gaat agrariërs
helpende hand bieden

stemmingsplan buitengebied. Dit
jaar praten met buurgemeenten en
in 1993 geld beschikbaar stellen
voor de plannen," zei kort en bon-
dig wethouder Fons Lenoir.

Jonge boeren komen de laatste tijd
in economische problemen door
een aantal maatregelen van de over-
heid, zoals de melkquota, mestover-
schotten, strengere hinderwetver-
gunningen en de schaalvergroting.

Molen Hunnecum
is nu van Nuth

NUTH - Door een nieuw bestem-
mingsplan buitengebied op te stel-
len wil de gemeenteNuth de (jonge)
agrariërs die moeilijk in hun levens-
onderhoud kunnen voorzien kan-
sen bieden om hun bedrijf rendabe-
ler te maken.

Nu de gemeente in principe over-
eenstemming heeft bereikt met
Graat over deverkoop van zijn huis,
richt Voerendaal zich op de aan-
koop van huisnummer 39. De acties
van de gemeente hebben nog geen
succes opgeleverd. Eigenaar L.
Sonnenschein: „Er zijn inderdaad

mensen hier geweest om met ons te
praten over de verkoop van de wo-
ning, maar eigenlijk willen wij hier
helemaal niet weg."

Acties

Graat zijn huis onverwacht te koop
heeft aangeboden, lijkt er een oplos-
sing voorhanden voor het slepende
conflict.

Pogingen van de eigenaren Graat
en Sonnenschein om een strook
grond van de begraafplaats te ko-
pen, om zo de eigendomsverhou-
dingen beter te regelen, hepen vorig
jaar juni spaak. De gemeenteraad
sprak zich uit tegen de verkoop,
omdat de huizen een storend ele-
ment zijn op die plaats. 'Ze hadden
nooit gebouwdmogen worden', was
de tendens van het debat toenter-
tijd.

OERENDAAL - B en W van
Keru ? aal wülen het pand
fl Isn ft

rnat 41 voor ruim
naar w%" koPen van eiSe-
evenal«' GlaaL De woning is
Pand v- . et aangrenzende
een i K"erkstraat 39, inzet van
be«,iarenlanSe striJd tussen dewoners en de gemeente.
t>e hdOorn lf1Zvn zijn Voerendaal eenheA 00g- Ze üggen naast de
tl,arium G begraafPlaats, het mor-
ren voi

en de urnenmuur en vor-m de o
gens Ben w 'een dissonant

de de°mgeving'- De gemeente wil-
»naar ri^ ■ al langeretijd slopen,ue eigenaren lagen dwars. Nu

Kinderopvang
inKerkrade

Kindek 012 -De StichtingvX*r °PVang Kerkrade heeft
voor t^^ek twee nieuwe centra
de AWder °pvang geopend. In
de isvfr^raat ln sPekholzerhei-
kinder3" 8 tOtJ3 uur Plaats "°*naeren van 6 weken tot4 jaar

Sonnenschein zegt volledig verrast
te zijn door het aanbod van de ge-
meente. „Mijn buurman heeft de
zaak niet met mij besproken. Dit
komt zo uit de lucht vallen". Son-
nenschein wil 'zijn zaakjes nu eerst
op een rijtje zetten. „Ik ben niet uit
op financieel gewin, maar dit is zo
vers. Ik weet het gewoon nog niet."

Niethuizen
Door in Wijnandsrade de bestem-
ming agrarisch gebied met hoge
landschappelijke waarde niet on-
middellijk te wijzigen, bleef het
besluit van de raad om geen cam-
ping toe te staan rondom hoeve
Niethuizen overeind.

Grachtte,rSpeel"zaal Bromtol in de
tot 4 kunnen kinderen van IM,
WederntT opgevangen worden,HoU m van 8 tot 13 uur. Op de
reeds £ m Ble«erheide bestaan
den vonrfl oPyangmogelijkhe--1 Vo°r halve dagen.

menr t^en bele-dagopvang kanten terecht in Kiekeboe, Ham-
rneS egA9w Inf°rmatie^aan-
-426688 Akerstraat !49. tel.

Wethouder Lenoir stelde gister-
avond tijdens de raadsvergadering
voor om eerst met de omliggende
gemeenten van gedachten te wisse-
len: „Ook andere gemeenten kam-
pen met het probleem van leeg-
staande boerderijen en steeds meer
braakliggende landbouwgronden.
Een gezamenlijke aanpak heeft bo-
vendien het voordeel dat een deel
van de voorbereidingskosten subsi-
diabel is. Daarmee haken wij met-
een in op het nieuwe beleid van
GS."

" Zon 750 kinderen van basis-scholen in Heerlen staan van-
daag te trappelen van onge-
duld om mee te doen aan het
Heerlens kampioenschap
Schoolvoetbal. Van 29 basis-
scholen nemen 36 jongenstéams
en 29 meisjesteams (die met'ze*
ventallen spelen) deel aan hei
toernooi. Als alle wedstrijden
vandaag gespeeld worden, dan
is vrijdag om 18 uur definale
in sportpark Pronsenbroek. op
het terrein van RKSV Groene
Ster.

Voetballen

"Dmitry Shapko is in Heerlen.
Kent U hem niet? Hij is jazz-
saxofonist en hij komt uit Rus-
land. Hij werd geboren in 1963
in Ufa en dat ligt tegenwoordig
in de GOS. De helefamilie .van
Dmitry speelde klassieke mu-
ziek, maar deze jongeman voel-
de zich geheel en al aangetrok-
ken tot de jazz. Wie met zijn
muziek wil kennismaken kan
hem vanavond horen in café De
Boebel in Heerlen. Hij wordt
begeleid door Ron Wilson .aande piano.

9 Basisschool VSO De Linde
uit Heerlen heeft gisteren een
sponsortocht gehouden. Het
geld dat de 160 leerlingen bij
elkaar hebben gelopen is be-
stemd voor de Stichting Vluch-
teling. Deze biedt hulp aan
vluchtelingen buiten Neder-
land Directeur R.Moonen is
tevreden over de tocht. „We heb-
ben zesduizend gulden opge-
haald. Dat is erg veel als je het
relateert aan de schoolgrootte."
Het geld is van tevoren huis
aan huis opgehaald door de
scholieren. De tocht ging over
vijftien kilometer van Heerlen
naar Brunssum vice versa. Ja,
en het weer was schitterend.

Kruiwagen
"Frans uit de Heerlense wijk
Rennemig - hij wil zijn achter-
naam liever niet in de krant -is slecht gehumeurd. Hij mist
sinds twee dagen zijn kruiwa-
gen. Wat gebeurde er die maan-
dag? Frans was druk in de
weer om alle grof vuil aan de
straat te zetten. Hij onderbrak
zijn werkzaamheden even voor
een praatje met de buurvrouw.
Toen Frans vijf minuten later
de laatste resten afval aan
straat wilde zetten, was zijn
'handig hulpje' verdwenen. In
alle ijver had de ophaaldienst
de kruiwagen op de vuilniswa-
gen gegooid...

Dmitry

Vluchteling

# Het tekort aan muziekinstru-
menten is bij de Schaesbergse
harmonie St.-Michael Eikske zo
hoog geworden, dat er zelfsgeen nieuwe leden meerkunnen
worden aangenomen. Vandaar
dat de harmonie een zakjesac-
tie is begonnen: inwoners van
Schaesberg krijgen iedere
maand een envelop in de bus,
waarvan het de bedoeling is
dat die worden geretourneerd
met een geldelijke gave als in-
houd. De actie gaat een jaar
duren. Eerst dus even flink in
de zak blazen, dan kan het
daarna weer gewoon op een
klarinet, tuba of trompet.

Zakjes

" De vrouw werd door de NV-
groep 'Jannie' Trompetter .ge-
noemd. Jacques Aldewereld,
initiator van de enkele jaren
geleden gehouden reünie voor
helpers en geholpenen van de
NV-groep en mede-oprichter
van het monument in het
Brunssumse stadspark, treedt
op als tussenpersoon in de zoek-
tocht naar de acht adressen
waar 'Jannie' zou zijn schuilge-
houden. Zij die informatie heb-
ben over de schuiladressen van
'Jannie' Trompetter (18 janua-
ri 1935 geboren in Amsterdam)
kunnen zich wenden tol Jac-
ques Aldewereld, Venweg 51,
6445 KT in Brunssum,

De gemeente wacht in ieder geval
met de sloop van huisnummer 41,
tot Sonnenschein een beslissing
heeft genomen. B en W sluiten
eventuele verhuur van het aange-
kochte pand niet uit.

De raad bekijkt het voornemen van
het college in haar vergadering van
april.

De meerderheid van deraad pleitte
voor een snelle aanpak van het 'jon-
ge boeren-probleem'. „Helaas is er
dit jaar geen krediet beschikbaar
voor het ontwikkelen van een be-

NUTH - Door demolen 'Hunne-
cum' voor 70 mille te kopen van
de familie Delbressine is gister-
avond een einde gekomen aan
de jarenlange touwtrekkerij tus-
sen de gemeente Nuth en de ei-
genaresse van het bijna honderd
jaar oude monument.

Het wachten met de aankoop
van de molen blijkt achteraf een
goede, tactische zet te zijn ge-
weest.
Zeker nu de Stichting tot Be-
houd van Kasteel Wijnandsrade
de molen gaat beheren en ex-
ploiteren.

Wethouder Lenoir: „Het had in-
derdaad veel sneller gekund,
maar nu deze stichting werk
maakt van de molen zijn er meer
mogelijkheden om subsidieka-
nalen aan te boren voor de gron-
dige renovatie. Zij weten als
geen ander welke 'potjes' aange-
boord kunnen worden."
In de Stichting Behoud Kasteel
Wijnandsrade hebben onder
meer zitting Tweede-Kamerlid
René van der Linden, burge-
meester Elly Coenen en Winand
Schiffelers (voorzitter Kamer
van Koophandel in de Mijn-
streek).

Het vurige pleidooi dat Jean Nies-
sen (eigenaar van hoeve Niethuizen)
hield tijdens het sprekerskwartier
om terug te komen op het raadsbe-
sluit mocht weliswaar niet baten.
Maar indirect leidde zijn visie tot de
aanpak van het 'agrarisch pro-
bleem.

Op zoek

" De molen 'Hunnecum' blijft definitief behouden voor
Nuth. Mevrouw Delbressine is eigenaresse af.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Touwtrekkerij ten einde

wt-enStiag 6' é\3f\? (§&Tlt21

In verband overlast jeugd in Brunssumse wijk

Stadswacht vergroot
toezicht Rozengaard

Eys klaar voor
'eiertietsje'

EYS - Evenals in Weiten bij
Heerlen wordt ook in Eys in de
dagen voor Pasen het 'eiertietsje'
in ere gehouden: zaterdag in café
Lambieck aan deGrachtstraat.
Op het programma staat, voor de
vierde keer, het Limburgs kam-
pioenschap 'eiertietsje'. De start
van het toernooi is zaterdag-
avond om elf minuten over acht
en het inschrijfgeld bedraagt elf
gulden. Voor dat bedrag krijgen
alle deelnemers twee wedstrijd-

eieren, twee consumpties en een
portie van het paasbuffet.
Bij het 'eiertietsje' spelen telkens
twee spelers tegen elkaar. Ze tik-
ken met hun ei tegen elkaar, de
winnaar is het heel blijvende ei.
Dat gaat dan door naar de vol-
gende rondes.
Tevens is er een wedstrijd waar-
bij het mooist zelf ontworpen en
versierde ei wordt gekozen. De
eieren voor deze wedstrijd die-
nen bij binnenkomst aan de jury
te worden overhandigd. In-
schrijfformulieren voor het 'Eier-
tietsje' zijn verkrijgbaar bij Rob
Schouten, Lijsterstraat 5, Piet
van Loo, Vinkstraat 11 ofbij café
Lambieck.

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad

in gesprek
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Programma
betaald
voetbal

eredivisie
Vandaag 20.00 uur:
Fortuna Sittard-RKC
FC Twente-FC Utrecht
KNVB-beker, halve finale:
Feyenoord-Sparta

PSV 30 21 8 150 66-24
Ajax 30 21 5 447 69-21
Feyenoord 29 17 8 442 45-1)
Vitesse 30 14 8 836 43-29
Groningen 29 13 8 834 40-31
Roda JC 30 12 10 834 38-3$
RKC 29 10 12 7 32 48 -39
Utrecht 30 9 13 8 3135-33
Twente 29 11 810 30 48-45
Sparta 30 9 1110 29 41-50
MVV 29 9 10 10 28 30-38
Willem II 29 10 7 12 27 40-38
Volendam 31 10 7 14 27 33-43
SW/Dordr.'9o 30 8 5 17 21 36-58
Den Haag 31 5 10 16 20 27-55
Fortuna Sittard 29 41015 18 30-46
De Graafschap 30 5 8171825 - 50
WV 29 2 6 21 10 27-71

eerste divisie
Eindhoven-RBC 2-0

Cambuur L. 34 21 7 649 63-37
RBC 34 15 11 841 57-40
NAC 33 15 10 840 56-38
Heerenveen 34 17 6 1140 71-45
BW Den Bosch 34 15 10 940 49-39
Heracles 34 14 10 10 38 "16-47
NEC 34 15 7 12 37 61-47
Wageningen 33 13 10 10 36 34-29
Go Ahead Eagles 34 15 6 13 36 56-53
Telstar 33 14 7 12 35 69-54
Veendam 33 13 9 11 35 41-44
Haarlem 34 14 7 13 35 50-56
AZ 34 12 10 12 34 51-38
Eindhoven 35 11 11 13 33 43-44
Helmond Sport 34 11 10 13 32 47-60
Emmen 34 8 12 14 28 33-48
Excelsior 35 11 6 18 28 54-73
Zwolle 34 8 11 15 27 39-58
TOP 34 6 9 19 21 37-66
Zeeland 34 4 525 13 33-84
Heracles, Cambuur Leeuwarden,
Ahead Eagles en NAC
periodekampioen.

Vandaag 19.30 uur:
SC Heracles-FC Wageningen
Go Ahead Eagles-Helmond Sport

fortuna-rkc
Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Van Vliet

Fortuna Sittard (selectie): Hesp, Van
Zwam, Maessen, Driessen, Samuel,
Szalma, Usta, Barmentloo, Mordang,
Deckers, Boogers, Anton Janssen, Kic-
ken, Paul Janssen, Losada, Taihuttu.
RKC (selectie): Teeuwen, Van Raams-
donk, Eikenhout, Gouda, Van Herpen,
Hutten, Joore, Nascimento, Beerens,
Van Bergen, Hoekstra, Van Hoogdalem,
Luhukay, Peelen.

buitenland
DUITSLAND
Halve finale DFB-beker
Mönchengladbach-Leverkusen 2-2
Mönchengladbach wint na strafschop-

pen
Vandaag 20.15 uur:
Hannover 96-Werder Bremen

De liefde komt op Kaalheide niet van twee kanten'

Michel Mommertz keert
Roda JC de rug toe

Eltingh wipt Agassi

Periodetitel
Eindhoven
na treffer

van Doufikar

KERKRADE - Jeugdleider Michel Mommertz ziet definitiefaf
van de contractaanbieding die Roda JC hem heeft gedaan. Na
wekenlange onderhandelingen zijn beide partijen niet tot een
akkoord gekomen. Gistermiddag liet Mommertz Roda JC-direc-
teur ServeKuijer weten af te zien van wat volgens de jeugdtrai-
ner „een salaris onder het bestaansminimum" is. Serve Kuijer
betreurde in een reactie de beslissing van de ex-Roda- en MW-
speler. „Het is geen kwestie van niet willen," aldusKuijer, „maar
van nietkunnen. Michel Mommertz wist datRoda JC hem geen
fulltime-job kon aanbieden. Voor hem zetten we ook niet alles
aan de kant."

JC wil voor een dubbeltje op de eer-
ste rij zitten. In het verleden zijn trai-
ners komen aanwaaien van buitenaf.
Die streken een vet salaris op en de-
den er niets voor. Voor de mensen in
deze contreien bleven enkel de krui-
mels over. Ook bij devoetballers was
dat zo. Kennelijk onderschat Roda
JC de noodzaak van een jeugdoplei-
ding. In Kaalheide moet echter niet
vergetenworden dat mensen als Wiel
Smeets en vooral mijn vader talent-
volle spelers als Luypers, Broeders
en Senden bij Roda JC onderge-
bracht en opgeleid hebben voor een
appel en een ei. Om over spelers uit
het verleden zoals Hanssen, Hofman
en in een nog eerder stadium Ver-
meulen maar te zwijgen".

zich G ~ Eindhoven heeft
de _ Ver"*ekerd van een plaats in
EindhCrat'eve nacompetitie. De
ren " enaren versloegen giste-
voor ln, een beslissingswedstrijd
vin,, vierde periodetitel pro-
van Urnnoot RBC- °P het veld
de ni mn in Tilburg besliste
Wedpioe.g van Chris Dekker de
door h

d in net eerste half uur
Wini doelPunten van uitblinker'ems en de van Fortuna Sit-u overgekomen Doufikar.

keer Verloor in korte tijd twee
rje n

een duel om een plaats in
%Cri ompetit'e- Eerder pakte
het la Roosendaalse ploeg op
titei aftSte moment een periode-

O'

WaUv 1"6? startte de ploeg van
Ven h nsen nerveus. Eindho-
Waat td dat in de Saten en
teBPvf er een agressief spelletje
tic t?°Ver- Het leverde de forma-
het v treffers °P- Kort voor
n*»lf u rstriJken van het eerste
Vol T

r Was Eindhoven succes-
fenis de -24ste minuut via Wil-
een .en vijf minuten later doorKoPbal van Doufikar.

zijn7 lnnaars van de periodetitel
Per r dusverre Heracles, koplo-
NAp ambuur- Go Ahead Eagles,
or-danln Eindhoven. RBC heeft
een «,? net verlies nog kans opstartbewijs.

acht!reede PJaats op de ranglijst
CamK beoogde kampioen
finan geeft 00k recht op het
koord

Cleel aantrekkelijke slotak-
-»»^__pvan de eerste divisie.

Met het vertrek van Mommertz uit
Kerkrade krijgt de verleden jaar op-
gestarte jeugdopleidingeen fikse te-
rugslag. De leerling van de voetbal-
goeroe Wiel Coerver beheerste de
gehele oefenmethodiekvan de mees-
ter en bracht die met zichtbaar suc-
ces in de praktijk. Samen met zijn
vader en oud-Rapid-speler Sjef
Mommertz en Wiel Smeets legde hij
de basis onder de nieuwe opleiding.

„Dat eerste jaar was er een van ver-
kenning. Ik wilde investeren en Ro-
da JC overtuigen van de juistheid
van die nieuwe aanpak. Na dat jaar,"
aldus Michel Mommertz, „zou wor-
den bekeken of mijn werk vruchten
afwierp en aansloeg bij Roda JC. .Als
ik nu de aanbieding van de club zie,
moet ik vaststellen dat men niet te-
vreden kan zijn over mijn activitei-
ten. Want zon aanbood maak je niet
aan iemand die goed werk levert. Ik
kan er echt niet van leven. Ik ben
zeer teleurgesteld in de opstelling
van de club, temeer daar ik naast het

volgen van de opleiding voor oefen-
meester 2 ook nog eens een hoop
eigen geld in het voorbije jaar heb
gestoken."

MVV
Mommertz was voornemens ook de
komende jaren via cursussen het
hoogste trainersdiploma te halen en
zich definitief in Kerkrade te vesti-
gen. Hij verwacht niet dat hij nog
lang in Nederland zal blijven, of de
belangstelling die MW inmiddels
aan de dag gelegd heeft, moet con-
creet worden. „Via via heb ik van
zon interesse vernomen. Maar tot
een gesprek met MW of iemandvan
de club, is het niet gekomen. Wel heb
ik weer een aanbieding uit Dubai,
waar ik eerder al actief ben geweest.
Ik moet de zaken maar eens goed op
een rijtje zetten."

In zijn hart heeft Michel Mommertz
reeds afscheid genomen. „Er is in de
voorbije jaren niets veranderd. Roda

„Nu zitten er bij de jeugd talentjes
die kwalitatief nog veel meer in hun
mars hebben dan genoemde spelers
op hun leeftijd. Voor dat talent is het
jammerwat nu gebeurt. En voor Ro-
da JC op termijn ook. Want die paar
duizend piek die Broeders, Senden
en Luypers bij elkaar gekost hebben,
zijn inmiddels bijna twee miljoen ge-
worden. Ik kan best begrijpen dat
Roda JC moet bezuinigen. Maar als
club zul je toch ook moeten investe-
ren in de toekomst. In de jeugd dus.
En met die toekomst springt Roda
JC momenteel niet verantwoord om.
Dat is de meningvan meerdere men-
sen binnen de club. En als Wiel
Smeets en mijn vader de ingeslagen
weg van de leiding geen goede vin-
den, dan zullen ook zij hun activitei-
ten staken. Dat is zonde en vooral
jammer voor het voetbaltalent waar-
mee wij een jaar aan de slag zijn
geweest."

" Jacco Eltingh juicht nadat hij André Agassi heeft uitgescha-
keld. Na zijn succesvol optreden vorig jaarin het Grand Slam-
toernooi van Wimbledon is het lang stil geweest rond de 22-ja-
rige Nederlander, maar daar lijkt in het vijftiende Trofeo
Conde de Godo-toernooi, dat maandag in Barcelona begon,
een einde aan te komen. Want nadat Eltingh in de eerste ronde
al de Zweed Jan Gunnarsson in drie sets had verslagen (3-6,6-4
en 6-2), was hij gistermiddag duidelijk de meerdere van de als
zesde geplaatste Amerikaan André Agassi: 6-4, 1-6 en 6-1.
Mark Koevermans slaagde er niet in de derde ronde te berei-
ken. Koevermans, die in de eerste ronde de Argentijn Horacio
de la Pena in drie sets uitschakelde (6-7 (6-8), 6-1 en 6-4), was
daar voornamelijk zelf schuldig aan. Tegen de als zevende ge-
plaatste Alberto Mancini had hij in de derde set lange tijd
uitzicht op de overwinning, maar hij verloor uiteindelijk bij
een standvan 6-5 in het voordeel van Mancini op een knullige
wijze zijn eigen servivce en dus ook de partij: 2-6, 6-4 en 5-7.

Foto: EPA

Heynckeskiest
voorBilbao

Van onze sportredadie

Fortuna leeft
van dag tot dag

Duel tegen RKC volgende belangrijke stap

otidertÏÏEN ~ JupP Heynckes
riE !"„ , ntZ3terdag een tweeja-
De 7,°ntraet bij Athletic Bilbao.
chen Iq "'aar biJ Bayern Mün-
natir, ontslagen ex-Duitse inter-
neer, Wordt die daS door de
I*amn/OUdlge Spaanse voetbal-
ri Xe pi?en voorgesteld. De 46-ja-
begin ynckes werd aan het
Baypr

Van net seizoen door
opgp,, °P non-actief gesteld en
ook Molgd door de inmiddels
ven g Weer aan de kant gescho-
ook a°reun Lerby. Heynckes had
maar h- , cdinSen in Duitsland,
han e■ J 00s op advies van Jo-rnon,^ 1^ voor Bilbao, op dit
sPa^ nummer dertien in depaanse competitie.

DOOR HARRY MURÉpoelman redtBorussia

SITTARD - In De Baandert wordt
ac omroepinstallatie aan een laatste
test onderworpen. Gelijktijdig
werkt de selectie van Fortuna Sit-
tard aan de ultieme voorbereiding
op de wedstrijd tegen RKC. Buiten-
spelval en vrije trappen. Anton
Janssen nagelt er twee in de drie-
hoek buiten het bereikt van Ruud

NHV wil door
met Cantelberg

GELEEN - Guus Cantelberg en het
Nederlands Handbal Verbond
(NHV) zijn in principe van plan de
samenwerking te continueren. De
bondscoach van het Nederlands he-
renteam had eerder te kennen gege-
ven zijn ontslag te nemen als Oranje
er niet in zou slagen zich te kwalifi-
ceren voor het wereldkampioen-
schap, volgend jaar in Zweden.
Nederland greep twee weken gele-
den in Oostenrijk naast een WK-tic-
ket. Omdat de spelersgroep en ook
het NHV echter te kennen hebben
gegeven graag door te willen gaan
met Cantelberg, is de Gelener in
principe bereid het aflopende con-
tract te verlengen.

Het NHV en de spelersgroep zijn
van mening dat Cantelberg uitste-
kend werk heeft geleverd en dat al-
leen onder zijn leiding op termijn
inderdaad de aansluiting met de
wereldtop gerealiseerd kan worden.
Alvorens Cantelberg echter zijn
handtekening onder een nieuVve
verbintenis zal zetten, wil hij van
het NHV garanties dat zijn plannen
ook in de praktijk uitgevoerd kun-
nen worden.

Jo Bonfrère
trainer Geel

MAASTRICHT - Oud-MW'er Jo
Bonfrère zal komend seizoen de
Belgische tweedeklasser Geel trai-
nen. Bonfrère heeft een contract
getekend dat hem voor een jaaraan
Geel verbindt, met een optie voor
nog een jaar.
De Maastrichtenaar was tot-voorkort actief als assistent-bondscoach
van het Nigeriaanse nationale elftal
en als trainer van de damesselectie
van dat land. Bonfrère trainde eer.
der al bij Geel, in 1989. Toen vrij-
waarde hij de ploeg voor degrada-
tie.

oefenvoetbal
beloftencompetitie

Lille-MW 0-0
Waubach-SVN 2-2

Startplay-offe
Selex BSW
ten ü, ~ Voor Selex BSW star-
en ser avond de play-offs. In
stri)den X?n maximaal vijfwed-strijd^ e gewonnen wed-
bask<TtK',,str'Jden de Weertse
4kride, U

n
rs tegen Bestmate/

le'd dnm. a, Haarlemmers, ge-
het "IT de, kersverse coach van
hebben Jan-Willem Janssen,
taat h? f ezien het betere resul-
het tr,, ■ reSul,ere competitie
Waar fn^ISVOOrdeel- BiJ Selex,(Comrï^Ward Chris van Dinthen
P"ntKore Den Helder) op het
tenis t« een tweejarige verbin-
een ut °ndertekenen, is ieder-

" Het tweede profgevecht werd een desillusie voor Math Haagmans. Foto: DRIESLINSSEN

Bittere pil voor Haagmans

Drie bezoekers
bij ijshockey

KLAGENFURT - Het wereld-
kampioenschap ijshockey in de
B-groep beleefde gisteravond
een absoluut dieptepunt op het
gebied van publieke belangstel-
ling. De wedstrijd Joegoslavië-
Bulgarije brak alle records. Voor
het duel in Klagenfurt werden
drie kaartjes verkocht.
Slechts de duels van favoriet
Oostenrijk genieten een zekere
populariteit. In Villach was de
hal voor de wedstrijd tegen De-
nemarken (5-1) voor de eerste
keer uitverkocht met 3500 kij-
kers.

sportkort

Hamza Miry, een potige 24-jarige
Marokkaan die gelouterd is in
twaalf profgevechten, topfit on-
danks de pas beëindigde rama-
dam, sloeg Haagmans al in de
eerste ronde aan. De Limburger
kreeg niet eens de tijd zich in te
stellen op de leverstoten en
rechtse uppercuts. Het gevolg
was een onschuldig lijkende
knock down in het begin van de
tweede ronde. Acht tellen rust.

Daarna leek Haagmans zich te
herstellen. Te vroeg zocht hij op-
nieuw het gevecht. Dat bleek fa-
taal. In plaats van achteruit te
stappen zocht hij de tegenstan-
der en diens vuisten op.

Een rechtse kinslag betekende
het onverwachte einde. De

Hesp; Jos Mordang en Huub Dries-
sen laten zich evenmin onbetuigd.
Het belang is inmiddels iedereen
duidelijk in De Baandert. George
Kessler hoopt dat stadionpredikant
Wim Frijns al vroeg in de strijd de
geluidsinstallatie op de proef moet
stellen. „Een snelle treffer zou ons
zeer gelegen komen. Voor de rust
binnen de gelederen zou dat heel
belangrijk zijn". Fortuna loopt op
de toppen van de tenen voor een
van de belangrijkste duels van dit
seizoen. Winst vanavond en aan-
staande zaterdag tegen SW/Dor-
drecht zou een noodzakelijke stap
zijn op weg naar de continuering
van het eredivisieschap.
De stugge formatie van Leo van
Veen heeft echter ook alleen maar
belang bij winst. RKC zit nog volop
in de race voor een Uefa-cupplaats;
een omstandigheid die garant moet
staanvoor de nodig spanning in De
Baandert. RKC-coach Van Veen
kan echter geen beroep doen op
Harry Decheiver. De Waalwijkse
topscorer, die de naar Fortuna ver-
trokken Marco Boogers al binnen
enkele wedstrijden naar de verge-
telheid speelde, tobt met een knie-
blessure. Van Veens tevredenheid -
naast een grotere productiviteit
hield RKC ook nog enkele tonnen
over na het inwisselen van Boogers
voor Decheiver - heeft plaats ge-
maakt voor zorgen. Zelfs het gelijke
spel bij Feyenoord heeft daar wei-
nig aan veranderd, vanwege het feit
dat RKC in de Kuip aantrad tegen
een veredeld reserveteam.
Fortuna Sittard zal nog geen beroep
kunnen doen op Fred de Jong. De
Nieuwzeelander is nagenoeg her-
steld van zijn jukbeenfractuur,
maar kreeg van clubarts Ruers nog
geen groen licht. Vermoedelijk is
hij aanstaande zaterdag van de par-
tij. „Het elftal," aldus Kessler, „is in
grote lijnen hetzelfde als het team
dat tegen VW de overwinning be-
werkstelligde." Met andere woor-
den, Marco Boogers zal tegen zijn
oude club de voorkeur krijgen bo-
ven Richard Sneekes.

" VOETBAL - Vanavond wordt
in de hoofdklasse C om 19.30 uur
de belangrijke achterstallige
competitiewedstrijd tussen SVN
en EHC gespeeld. Vooral EHC is
er alles aan gelegen dit treffen
winnend af te sluiten, daar de
ploeg van trainer Piet Hermans
dan op basis van het betere doel-
saldo, dit ten koste van Halste-
ren, de tweede periodetitel kan
behalen. SVN heeft evenveel
punten maar zou om die periode-
titel ook te kunnen winnen met
liefst negen doelpunten verschil
moeten winnen van EHC om
Halsteren van de eerste plaats te
verdrijven.

*^sHhfNt^ADBACH - Uweeft tet seizoen van Bo-
«*"» aro^chengladbach vo°r

sw gered' De doel"
Van de n ln de halve finalesstrafscLi;Ultse nekerstrijd vier
Bayer i .fP6

van sPelers vann«ten voIlrk,Usen' nadat 12° mi-
had „It een stand van 2-2geleverd. Borussia schoot
treft in a r^ ak van de stiP en
Öerliin *

male °P 23 mei inHannr? winnaar van het duel
datv^nT 96-Werder Bremen,vandaag gespeeld wordt.

scheidsrechter vond dat Haag-
mans niet in staat was verder te
boksen en besliste technisch
knock out. Haagmans, totaal van
zijn stuk: „Ik schrok me rot toen
ik de beslissing hoorde. Ik had
best verder kunnen boksen,
maar ik mocht niet."

John van Elteren, die zijn club-
makker secondeerde aan dering,
had ook weinig begrip voor het
vroege afbreken. „Hamza Miry
stond voor op punten, maar ik
vind dat Math de gelegenheid
had moeten krijgen op een her-
kansing in de derde ronde. Veel
te snel afgebroken, maar daar
heb je mee te leven als profbok-
ser." Op 6 junibokst Math Haag-
mans in Luik zijn derde profpar-
tij.

CHARLEROI - Het leven van
een beginnendprofbokser is har-
der dan de Belgische kasseien.
Minutenlang stond Math Haag-
mans gebogen over de verwar-
ming in de kleedkamer, zich
knarsetandend afvragend wat
hem overkomen was. De 30-jari-
ge vuistvechter uit Schinnen
kreeg gisteravond in Charleroi
de dreun van zijn leven. Kort
voor het einde van de tweede
ronde van het over 6x3 minuten
afgesloten gevecht mepte Hamza
Miry de illusies van de superwel-
ter aan diggelen. Na zijn voor-
treffelijk debuut een paar weken
geleden beleefde Math Haag-
mans een regelrechte afgang.
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WINKEjJ (Jfthjl

EEN BETER MILIEU BEGINT Bl) noevee
, composteerbaar afval er

JEZELF jaarlijks tussen het gewone huisvuil
Samen met de eerste voorjaarskriebels terecht komt, dan ligt de aanschaf van
voelen we metzn allen weer de drang zon VAMVAT eigenlijk voor de hand.
om het huis en de tuin een grote op- Maar de LLTB Boerenßondwinkels
knapbeurt te geven. En omdat milieu- hebben op milieugebied nog veel
zorg niet enkel een zaak is voor de méér te bieden. In het winkelassorti-
overheid maar ookvoor ieder individu, ment vind je bijvoorbeeld verven op
is het goed om te weten dat je in de waterbasis, onschadelijke tuinbeitsen,
LLTB Boerenßondwinkels een hele rits organische meststoffen, biologische
milieuvriendelijke onderhoudsproduk- gewasbeschermers, fosfaatvrije was-
ten kunt kopen. middelen, diervoeders zonder kleur-
Zo is er het VAMVAT, waarmee je van stoffen, verantwoorde schoonmaak-
groente-, fruit-, tuin-en keukenafval een middelen en biologisch afbreekbare
prima compost kunt maken. Door zelf kunstmestzakken en draagtassen. Laat
organisch afval te composteren help je zien dat milieuzorg voor jou niet het
de afvalstroom in te dijken en pro- probleem is van de buurman of van de
duceer je een uitstekendegrondverbe- overheid, maar maak er vanaf nu zélf
teraar voor de tuin. Als je beseft werk van !

HBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BIJ ONS

HOT & NEON I
circustheater

Zondag 3 mei 1992
Aanvang 14.30 uur W 4
Een mengeling van muziek, akroba- WT OL\
tiek, dans en bovenal humor, gebracht L^hdoor William Galvin en Steve Mock. WB __^_^_|fl
Met recht worden zij meesters van
de tegendraadse humor genoemd. Van HBmJH A^^San Francisco tot Londen, van Barcelo-
na tot Tokyo betoverden zij hun
publiek. HOT & NEON doorbreken
iedere taal- en cultuurgrens. Origineel, afwisselend theater,
gebracht met simpele middelen, groot vakmanschap en perfek-
te samenwerking. Amusement voor jong en oud!

VRIENDENKORTING ’ 2,50
Op vertoon van uw vriendenpas en bij inlevering van onder-
staande ingevulde bon betalen volwassenen ’ 12,50 Lp.v. ’ 15,-
-en kinderen t/m 14 jaar ’ 7,50 Lp.v. ’ 10,-. Kaartverkoop aan
de kassa van de Stadsschouwburg.

f bon: HOT & NEON I
Naam }
Pasnummer j
Aantal pers max. 4 !

Vrienden van heÜ*-^
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel. 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

I LAATSTE DAG
van onze

ENORME
opheffingsuitverkoop
ZATERDAG 11 APRIL!!!
Dan moeten wij leeg zijn!
Alles tegen lEDERE AANNEMELIJKE PRIJS

Kom kijken, ook op onze tapijtafdeling, naar onze
PERZEN, NEPALS, etc.

Losse meubelen, buro's, kasten, onderdelen, te veel om op te noemen.
Ook onze kantoorinventaris tegen iedere aannemelijke prijs.

ALLES MOET WEG
HAAST U, WANT OP = OP

nSf»Schreurs Meubelen b.v.,
afslag Volvo Bom g1\ Roemiond

■ " " " . ■ ■ aia i>j aaaj recmsa» ncnnno Bom i, ] &Molenstraat 10, Limbricht, tel. 046-516961 vrt «««NH^ u
£9 volgen 10l afslag, Uimona Bom/

-_..,.__ . . , ■ ■ l recnisal richting Siriard OI J Vo,"a

Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. x«t*^ »"?$Hl"
Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur. —- . Srh

_
's maandags gesloten - iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur. ""-'--"»- JS;^

Limburgs Dagblad



Blattler is ondanks alle perikelen
aan een sterk seizoen bezig. „Sinds
mijn vrouw geen last van heimwee
meer heeft, zijn mijn prestaties
vooruit gegaan. Ik heb inmiddels
tien doelpunten gemaakt. Dat is
best wel veel voor een middenvel-
der, al moet ik wel zeggen dat er vijf
penalty's bij zaten."

TENNIS
ron«!°' manne-* 2 miljoen gulden eerste
HaTu . Sch"»Pers-Pearce 6-4 3-6 6-1,
Po„_Thu's-Antonitsch 6-3 6-3. Tweede
Wen . Edberg-Evernden 6-3 6-4. Vrou-
-7 ■_" JWeede ronde: Javer-Lindqvist 6-4
mat M?,dvedeva-Hiraki 6-3 6-1, Sawa-
K»rf emon*"eot 6"2 6-4, Appelmans-**"mio 6-1 6-2.

**el"a Island, vrouwen 600.000 gulden
6 2 tf ronde: Fendick-Burgin 6-1 4-6ü,~'^ns-gnori-Temesvari 6-2 7-5, Whit-
nians kova 6"1 6"°' Garrone-Gross-
-3 RisT 16"2' Bassett-Seguso-Davenport
7fi tr 6'2

' Kohde-Kilsch-Stafford 6-4
tinm Chateau-Jensen 6"° 6"2r Whit"
d '^"-R-Ochrtova 6-3 1-6 7-5, Papa-akl"Martinek 6-4 6-3.

Rambo
DeLimburger die in het bezit is van
een Zwitserspaspoort, wordt tegen-
woordig 'Rambo' genoemd. „Ik
speel altijd om te winnen, dus dat
betekent dat ik er ook wel eens een
tackle tegenaan gooi. Voor Neder-
landers is dat niks vreemds, maar
hier is dat nogal bijzonder. Ze spe-
len hier vooral om niet te verliezen.

sec, 4. Boyer, 5. Roche, 6. Uorospe, l.
Kvalsvoll, 8. Moreels 0.12, 9. Zarrabeitia,
10. Diaz Zabala, 11. Rooks 0.31, 16.
Theunisse, 26. De Vries, 38. Breukink,
59. Delgado 3.57, 61. LeMond, 71. Van
Aert 4.34, 76. Bugno, 94. Jan Siemons
8.06, 121. Eyk 9.09, 125. Kokkelkoren,
133. Van der Pas 11.15, 164. Mare Sie-
mons 18.02, 166. Jac van der Poerl, 167.
Meijs, 169. Mulders.

Algemeen klassement: 1.Roche 8.07.06,
2. Rominger, 3. Pensee 0.07, 4. Alcala, 5.
Kvalsvoll, 6. Gorospe, 7. Boyer, 8. Mo-
reels 0.12, 9. Zarrabeitia, 10. Diaz Zabala
0.19, 14. Rooks 0.31, 18. Theunisse, 19.
De Vries, 40. Breukink 0.38, 54. Delgado
3.57, 56. LeMond 4.04, 68. Bugno 4.41,
69. Van Aert, 88. Jan Siemons 8.13, 116.
Kokkelkoren 9.09, 117. Eyk, 131. Van
der Pas 11.22, 140. Mare Siemons 18.02,
141.Mulders, 147. Jac van der Poel, 151.
Meijs 18.09.

den ! ona' nlan"len' 1-6 miljoen gul-
r» ' tweede ronde: Mancini-Koever-
-6 j-ns 6-4 2-6 7-5, ltingh-Agassi 6-4 1-6

GOLF

Van onze correspondent__ THEO KEYDENER

overigens uitgenodigd door het
stadsbestuur van Klagenfurt. Na
ontvangst werd ter ere van het na-
tionale team een koud buffet aange-
boden. De grote overwinningen die
Oostenrijk behaalde tijdens het
toernooi intimideren de vier Eaters
allerminst.

Leo van de Thillart: „Daar staren
we ons niet blind op. Straks moeten
ze echt aan de bak en dan zien we
wel verder. Ons team zit goed in el-
kaar en het loopt als een trein."

Dat Nederland in een euforische
stAnming verkeert na de recente
successen mag duidelijk zijn, maar
een promotie zou voor het nog jon-
ge team misschien geen goede zaak
zijn. Alleen al door de organisatori-
sche en financiële problemen.

De nationale competitie eindigt im-
mers al half maart en om de spelers
dan nog twee maanden in conditie
te houden via centrale trainingen en
oefenwedstrijden zou een kostbare
en wellicht onmogelijkezaak zijn.
Tim van Halem, chef d'equipe van

" Risto Mollen: „We moeten
oppassen voor verrassingen".

Foto: SOENAR CHAMID

het nationale team legt uit: „Spor-
tief gezien moet een sporter naar
het hoogst haalbare streven. Dat
zou dan een promotie naar de A-
poule betekenen. Als functionaris
van de ijshockeybond sta ik daar
ook achter, maar zonder die pet op
is dat geen goede zaak. Vooral om-
dat dit team er nog niet klaar voor
is."
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Blättler blij met Looyen
Oud-Roda JC'er bij Sankt Gallen al aan derde trainer toe Reserves Roda

delen punten
KERKRADE - De reserves van Ro-
da JC moesten een punt inleveren
tegen het laaggeplaatste Top: 2-2.
Roda brak al na elf minuten de sco-
re open via Stefan Janssen. Nauwe-
lijks tien minuten later lag de bal op
de stip, strafschop voor Edward van
Druten, dieRonald Waterreus in het
Roda-doel geen schijn van kans gaf:
1-1. Via Leon Reijnders kwam Roda
nog voor de pauze nog opnieuw op
voorsprong, die Keurentjens na de
thee alweer snel ongedaan maakte.
Scheidsrechter: Van Veluwen. Boe-
king: Nöllgen (Roda JC).

res.divisie c
Roda JC 2-TOP 2 2- 2
Vitesse 2 -Helmond Sp. 2 4-0
PSV 2 -RKC 2 3_ 1

Vitesse 2 20 14 6 034 62-19
PSV 2 20 14 5 133 46-15
Fort. Sittard 2 2114 4 3 32 61-15
RodaJC2 18 11 4 326 39-25
RKC 2 19 9 3 721 46-41
VW2 20 8 2 10 18 35-33
MW2 20 5 7 8 17 40-41
Willem II 2 20 6 4 10 16 25-37
TOP 2 22 4 8 10 16 29-47
RBC 2 20 5 6 9 16 29-49
Den Bosch 2 20 5 2 13 12 20-54
Eindhoven 2 20 3 4 13 10 26-48
Helmond Sp. 2 18 2 3 13 7 18-52

Programma: donderdag a.s. 19.30 uur:
Roda JC 2 -Den Bosch 2
Helmond Sp. 2 -RKC 2
Fort. Sittard 2 -Vitesse 2
Eindhoven 2 -PSV 2
VVV 2 -Helmond Sp. 2

sport kort

Toto 14: le prijs geen winnaar, 2e prijs 25
winnaars fl. 485,60, 3e prijs 283 winnaars fl.
101,20. Lotto 14: zes cijfers geen winnaar,
vijfcijfers 5 winnaars fl. 10.000,-,vier cijfers
19 winnaars f1.000,-, drie cijfers 244 win-
naars f 100,-, twee cijfers 2.357 winnaarsno,-.

" Oud-Roda JC'er Pierre Blattler heeft al tien keer gescoord
voor Sankt Gallen. " Foto: dries linssen

" DAMESVOETBAL - Het Lim-
burgs meisjesteam heeft in Heu-
men, in de voorronde om het Ne-
derlands afdelingskampioenschap,
met 3-3 gelijk gespeeld tegen Nij-
megen. Limburg beheerste de gehe-
le wedstrijd en verkreeg tot drie
keer toe een voorsprong door Maud
Noben (Rapid) en twee maal Dori
Gitmans (Belfeldia). Door dit gelijk-
spel is Limburg nu als derde geëin-
digd achter Brabant en Gelderland
en uitgeschakeld voor de finale-
wedsstrijden om de districts-lands-
titel.

EERSTE KLASSEN
Slenaken-Wahlwiller 2-1
Daalhof-Huls 8-0Wijlre-Valk. B 0-0
WDZ-Itteren 5-0
RKSVG-Lemirsia 0-3Spaubeek-DVO 4-1
Schinnen-BVC 0-0
DE LeeuwrEgge 112
Havantia-Sweikh. B. 4-0
Sittardia-Treebeek 1-3
Odilienberg-Roosteren 2 1-1
FC Ria-Walburgia 2-1
JulianaK-Vesta 04)
St.Joost-GVCG m
RKHVC-MHD ij)
Laar-Heythuysen 4.1
KOC-Brevendia si
SHH-RKAVC ij"o
Bieslo-Steyl 20
KVC 2-TOP '27 ra
SWH-Reuver 2 ij)
Almania 3-RVU 2 o»3
Quick 2-RKHSV 2 (£0
Armada 2-SVME 2 oj
Meerssen3-Scharn 3 2^
RKTSV 2-Sportclub 2 sn
GSV 2-Waub. Boys 2 I*4
Miranda 2-Laura 2 I*3
Sparta 4-Megacles 2 4-3
Egchel 2-Wmina4 4.4

TWEEDEKLASSEN
Mheerd. B. 2-Maastr.B. 2 8""3
Keer 2-Caberg 2 3-1
Rapid 3-DBSV 2 4=o
RKBFC 2-Leonidas 3 2*3
Celios-Willem I 3 o*2
Geulscheß.Daalhof2. 3-0
Scharn 4-Geertr. B. 2 WO
Berg 2-Banholtia 2 4-1
Vinkensl. 3-MKC 5 2-6
Walram 2-Vijlen 3 oro
Oranje B. 2-Strucht. B 0-3
Vijlen 2-Zwart W. 2 1-1
Reym. 8.-Partij 2-1
Nijswiller 2-Gulpen 2 1-1SCKR 2-W. Groen 2 4-2
Epen-Voerendaal 2 3-1
Hopel 2-RKHBS 2 1-3
Vaesrade 3-Hopel 3 9-0
Weltania 3-RKONS 3 0-5
RKTSV 4-Kolonia 5 0-3
KVC Oranje 2-Haanrade 2-0
A'bosch 2-Gr. Ster3 0-2
Kakertse B. 2-Wijnandia 2 6-0
Treebeek 2-Doenrade 0-5
Mariarade 2-Schuttersv. 3 4-0
N. Einde 3-VKC 4 1-2
Sittard 3-De leeuw 3 3-0
Doenrade 3-COV 2-3
DESter4-SVM3 0-1
Caesar 3-Havantia 2 gest.o-1
DVO 2-Quick 3 0-1
Limbricht-L'heuvel 3 3-2
Neerbeek-Almania 4 6-0
DVO 3-SVE2 0-1
Stadbroek 2-De Ster 5 2-0
De Ster 3-GVCG 2 1-1
Centrum B 2-Obbicht 2 1-1
FC Ria 2-St. Joost 2 0-2
Victoria 2-Maasbracht 2 3-3
Horn-Putbroek 6-1
Juliana 2-Brachterbeek 0-8
EMS 2-RKWB 2-1
Leeuwen 2-SVH 3 2-2
Swalmen 3-EMS 3 1-0
Linne 2-RKSVN 2 1-2
DESM 3-Leeuwen 3 1-2
Roggel 2-Brevendia 3 5-0
RKESV 2-DESM 2 0-1
Roggel 3-A'heide 2 1-5
RKSVN 3-VCH 5 5-0
Helden 4-Egchel 3 0-4
Blerick 5-MVC 3 0-1

DERDE KLASSEN
RKDFC 3-Vaesrade 4 4-1
Schimmert 3-BVC 2 1-0
Sanderbout 3-Sweikh. B 3 1-0
Roggel 4-Venl. B 8 3-0
VIERDE KLASSEN
Simpelv. 4-Noorb. B. 4 2-0
Simpelv. 5-Klimmania 3 1-3
Amstenr. 3-Jabeek 3 1-1
Schinnen 5-Langeberg 5 2-1

Mislukte coup Spanjaarden
SALVATIERRA - De Spaanse
wielerploeg ONCE deed gisteren
vergeefs een poging de Ronde
van Baskenland al in de tweede
etappe volledig naar eigen hand
te zetten. Een coup van zes ren-
ners leverde in de slotfase geen
succes op. De Zwitser Toni Ro-
minger, meegeslopen toen de
Spanjaard Gorospe op 25 kilo-
meter van het eindende beslis-
sende demarrage inleidde, won
de sprint van een kopgroep van
zeven renners.
ONCE had stoute plannen voor
de etappe, over 183 kilometer
van Orio naar Salvatierre in de
regen en kou. De Spanjaard Ma-
rino Alonso probeerde het als
eerste, reed zeventig kilometer
aan kop om daarna afgelost te
worden door groep van elf. In de
kopgroep zaten zes coureurs van

ONCE, die werden bijgestaan
door Lemond, Duclos-Lassalle,
Kvalsvoll, Rominger en Hamps-
ten.
De Alto de Opakua, een colletje
van de eerste categorie, verbrok-
kelde de eerste groep. Hamps-
ten, Kvalsvoll en de in Spaanse
dienstrijdende Mauri, Bruyneel
en Zulle bleven voorop. Het vijf-
tal redde het niet tegen een grote
groep achtervolgers. Op 25 kilo-
meter van de streep kwamen 49
coureurs bijeen, onder wie de
Nederlanders Rooks, De Vries,
Theunisse en Breukink. De
Spanjaard Gorospe zette op vijf
kilometer voor het einde nog
eens aan. In de sprint was Ro-
minger de sterkste, Roche (vijf-
de) kreeg door een beter punten-
totaal de leiderstrui omgehan-
gen.

WIELRENNEN
l*»ü ""■ Ronde van Baskenland,
4n„-**e etappe: 1. Rominger 183 km

""«■■o7 (36,729 km/u), 2. Alcala, 3. Pen-

Eindhoven, Nederlandse competitie,
vrouwen, eerste speeldag: Zuid-Lim-
burg-Hilversum 1-17, Haagsche-Broek-
polder 11-7, Amsterdam-Noordwijk
13-5, Salland-De Pan 5-13.

Maar om nou te zeggen dat ik hard
speel, nee dat zeker niet. Ik heb nog
*riaar drie gele kaarten achter mijn
naam staan. Dat is echt niet veel,
zeker als je bedenkt dat de scheids-
rechters hier bij het minste of ge-
ringste kaarten trekken."

g-AGENFURT - De Neder-
laj, Se Ushockeyers durven zo
WepTamerhand hun borst
's irn Vooruit te steken. Oranje
rijL mers samen met Oosten-
tyr, nog ongeslagen bij het
vaiT v°or B-landen. Na jaren
riank VerVal tekent zich " ook
D_op2lJ n.et wegvallen van de
stanH- Zo^ets als een wederop-
2ich " ng af- Nederland mengt
VerL^ de titelstrijd en is nu al
Plaat, ud van een derde
2ijn ' brons dus. De spelers
mee geneigd daar genoegen
te SpiTe nemen, maar in de ver-
Een mert het zilver en Soud.
de A

eventuele promotie naar
werwPoule hJkt echter onge-
zin , ' Want 'dat zou te vroegJn voor het team.'
kern.reiken tr 2elden geuite wens, het be-
de groen nde A"groeP'leeft sterk in'JaPan Daa*voor zal wel eerst van
lloeten Gn oostenrÜk gewonnen
l°t dP JVorden- Promotie behoorthavinL m°gelijkheden, maar hand-

ccl moeilijk zijn. Dat
ook rrT= ter Marcel Houben zich
eventuli "J h °udt zich met een
ste doii " Prom°tie niet bezig. Eer-sel iS de fmale

ü«kne,n er hier v°or zorgen dat
mitswi; kev gepromoot wordt,
?« crin

y onSeslagen blijven. En het
«er in ri

want het !oopt lekker. Ze-
?isto ïw e, aanvalslijn samen meth°oprn; . en Henri Stoer. Ik
P* Looaarc.at Eaters-manager Har-

Ul>nen1- " contracteert, dan
'n '*nwpriJl'lJ ln Geleen de goede sa-

rKlng voortzetten "
Meetpoint/Eaters, Risto
a van,Steen, Leon van deMarcel Houben, zijn vol

8e« Oo^Wen en zien het duel te-
?P het rfr^nryk' dat "Mtei-dagavond
tr°ii-vent mma staat'vol zelfver-

VanSteen
°ranjea,LS!fen zal vanavond met
BG^onnpn a fuf°rie rond de drieSdEft h.et °p paPier ge"
sPelen w tegen Roemenië
plaats nile igaan nu voor de eersteWa«t ïiPt!? ans zit er gewoon in,g°ed 6n het team is

bSêrSto M,° llen' die in 1984 de-

'^^ WK Frankrijk,
»"■ net toernooi naar wens.

d tegen de Roemenen enwL:eg.en de Joegoslaven, dat
problern strijden die niet al te veel
We mcWn mogen opleveren. Maar
singen "

opPassen voor verras-

T^°erdZan
A

het duel tegen Bulga-
de spelers van Oranje

Promotie 'dreigt' voor Oranje
Eventuele winst bij B- WK zet ijshockeyers voor blok

damesvoetbal
Heksenberg-Susteren 3-0
Heilust-Keer 0-0
America-Bevo 7-0
Leonidas-DBSV 0-2
RKVCL-Coriovallum 3-2
DESter-RKVB 4 1
Helden 2-Egchel 0-1
Blerick-Resia 2-2

Peloton zoekt eerherstel
Kemelberg in parcours van Gent- Wevelgem

GENT - Na het echec in de Ronde
van Vlaanderen, krijgt de wielereli-
te vandaag in Gent-Wevelgem de
kans om een veel actievere rol te
spelen dan afgelopen zondag. De
koers over 210 kilometer behoort
weliswaar niet tot het wereldbeker-
circuit, maar het gehalte en de uit-
straling zijn groot, een klassieker
waardig. Kortom, winst in Gent-
Wevelgem houdt in, dat betrokkene
zijn marktwaaarde beduidend ziet
stijgen.

Abdoesjaparov, de latere rittenka-
per en groenetruiwinnaar uit de
Tour, eiste vorig jaar de hoofdprijs
op. Dat gebeurde in een massale
eindrush waarin Cipollini, Ludwig
en Vanderaerden naar de volgende
plaatsen werden verwezen. Het was
overigens geen verrassing, dat een
compacte groep zich in de fïnish-
straat presenteerde. Zelfs met twee
keer de beklimming van de Kem-
melberg in het parcours, vond de
ontknoping vaak plaats in. een
sprintgevecht. ZonderKemmelberg
en zonder de wind, die het peloton
normaliter in waaiers uiteensloeg
was een dergelijke afloop in 1991
vrijwel logisch.

Natuur
Aanvankelijk zou de Kemmelberg
ook in het parcours van vandaag
ontbreken. De autoriteiten hadden
weliswaar geen bezwaar dat het pe-
loton over de helling trok, maar ter
bescherming van de natuur vond
men het niet verantwoord ook de
sliert volg- en materiaalwagens toe
te laten. „Geen auto's, dan ook geen
renners", zeiden de organisatoren
van Gent-Wevelgem.

Onder druk van de middenstand
zwichtte de lokale overheid. Er
werd alsnog toestemming gegeven
om met de ploegleiderswagens over

Wilde, Kelly, Van der Poel eh Pie-ters.

De achttallen van de Nederlandse
merkenformaties Buckler, Panasp-
nic, PDM en TVM hebben iederdiverse speerpunten. Bij Bucklex,
waar Van Hooydonck vrijaf kreeg
met het oog op Parij s-Roubaix vankomende zondag, zijn de verwach-
tingen ten aanzienvan vooral Maas-
sen, Nijdam, Vanderaerden én
Veenstra hoog gespannen. In het
Panasonic-kamp treft men onder
meerLudwig, Fondriest, Dhaeneris,
Ekimov en de jonge Wilfried Nelis-
sen aan. PDM gokt op Van Poppel,
Raab, Talen en Verhoeven, die on-
der meer Danny Nelissen aan hun
zijde hebben. In het TVM-team zijn
Capiot, Skibby, Schurer en Wij-
nands opgenomen.

de Kemmelberg te rijden, zowel na
163 kilometer, als (vanuit tegen-
overgestelde richting) na 174 kilo-
meter. Tijdens de eerste uren van
de koers wordt onder meer langs de
Noordzee gereden, om vervolgens
het zuidwesten van Vlaanderen bin-
nen te trekken.

Ondanks de Ronde van het Basken-
land (waar onder meer Breukink,
Rooks, Chiappucci, Bugno, Alcala,
Anderson, Mottet en Le Mond aan
de slag zijn) komen vandaag
drieëntwintig ploegen oftewel circa
honderdtachtig man aan de start.
Daartoe behoren de winnaarvan de
Ronde van Vlaanderen, Jacky Du-
rand, alsmedeAbdoesjaparov, Bon-
tempi, Fignon, Baffi, Gölz, Balleri-
ni, Cipollini, Museeuw, Bauer, De

Van onze sportredactie

" Zo trekt de karavaan van Gent naar Wevelgem. Omstreeks
half vier begint op BRT 2 de rechtstreekse TV-uitzending van
de laatste 50 kilometer.

De Kerkraadse middenvelder laat
doorschemeren dathij het eens was
met het ontslag van Bigler. „Hij is
lange tijd assistent geweest. Na het
ontslag van Kurt Jara werd hij
ineens voor de leeuwen geworpen.

Het was voor hem allemaal nieuw
en hij miste gewoon ervaring. Ik
was niet zo kapot van zijn trainin-
gen. Het was voor mij tijdverdrijf,
maar meer ook niet."

SANKT GALLEN - Kijvende bestuursleden, trai-
'erswisselingen en- tegenvallende prestaties; Sanktallen maakt roerige tijden door. ~Ik zou wel weerens rust in de tent willen," verzucht Pierre Blattler,
is
e v°ormalige middenvelder van Roda JC. „Elke dag

d % We^ wat' *k z^ *"*"*"er nu een Jaar en Den a*" aan e
trainer toe." Sinds afgelopen maandag zwaait

v_fer\Looyen voorlopig de scepter bij de nummer achtan de Zwitserse competitie. Looyen
Voor Blattler kwam de komst van
Looyen geen dag te vroeg. „Hij is
hier nog meer twee dagen, maar je
merkt al meteen het- verschil.

Looyen is tactisch goed onderlegd
en kan dat overbrengen op de spe-
lers. Er wordt nu ook met meer dis-
cipline getraind."

bWg^ns B1a"ler is het grote pro-
maoÏÏ van de cl"b de interne
sWStrijd- »Je hebt nogal watontTlngen binnen de club. HetBant g van Heinz Biêler <de voor"situftT Vf,n Lo°yen- red.) heeft de
aJJe u alleen maar verergerd. Nietbestuursleden zijn het dus eens

met het ontslag van de trainer. Daar
komt nog bij dat Bigler heel goed
bij de supporters lag, omdat hij veel
jeugd uit de streek inpaste. De pu-
blieke opinie keert zich nu tegen de
machthebbers. Dat zorgt voor veel
onrust en komt de prestaties niet
ten goede."

Limburgs dagblad _.
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(vraag gratis kleurplaat bij de kinderafdeling)
Kleuren en een treinreis naar EURO DISNEY Resort winnen met traïfjS^
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