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Mijnwerkers
gezocht voor
Eurotunnel

ASSELT - De directie van de
ense Steenkoolmijnen

Probeert in Belgisch-Limburg
"Hmwerkers te werven voor
*«k aan de Eurotunnel onder
"« Kanaal. Nog dit jaar gaat de
patste myn in België dicht. Bij«e bouw aan de Eurotunnel is

ooral behoefte aan mijnwerkers
r,e ervaring hebben met onder-
jrj-^dse transportsystemen.

vandaag
/ in het nieuws j

Het is niet leuk
meer boer te zijn
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Willy Schobben
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Breuk
De NS-directie bereikte met de Ver-
voersbond CNV en de FSV over-
eenstemming over een cao, waarin
is opgenomen een loonsverhoging
van 4,25 procent op 1 april en nog
eens een kwart procent op 1 januari
volgend jaar, extra geld voor niet
geplande werkdagen en geen ar-
beidstijdverkorting. „Al onze speer-
punten hebben we binnengehaald",
aldus bestuurder Van der Kamp
van de Vervoersbond CNV. Ook
FSV-onderhandelaar Kruse vindt
dat er een goed akkoord is afgeslo-
ten. De twee bonden hebben verder
met NS afgesproken dat er andere
werktijden komen bij de onder-
houdsdienst Infra; dat wordt opge-
nomen in de cao van 1993. En juist
deze afspraak was voor de Ver-
voersbond FNV reden uit het over-
leg te stappen.

De breuk tussen de bonden noemde
Van der Kamp 'een zorgelijke ont-
wikkeling. En Kruse: „Ik betreur
dat. We waren het eigenlijk over de
hele cao met elkaar eens. De FNV
kon zich alleen niet vinden in de
tekst van het akkoord."
De geharde FNV-onderhandelaar
Wim Korteweg had het zichtbaar
moeilijk met de breuk met de ande-
re bonden. „Dit is heel moeilijk",
zei hij met tranen in de ogen. „Vol-
gens het principe-akkoord moeten
er per 1 april 1993 bijzondere rege-
lingen worden getroffen voor bij-
zondere groepen, waaronder de
onderhoudsdienst. Dit is nu juist
waartegen wij twee dagen hebben
gestaakt."
Rover, de organisatie voor reizigers,
heeft gisteren de bonden herinnerd
aan hun toezegging tijdens het kort
geding van zaterdag dat de acties
tot 48 uur beperkt zouden blijven.
Volgens Rover heeft de rechter, die
de staking niet verbood, deze belof-
te betrokken bij zijn afweging van
de ernst van de schade. Daarom
heeft de organisatie reizigers die
gisteren door de acties werden ge-
dupeerd, opgeroepen een schade-
claim bij de bonden in te dienen.
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Dramatische breuk tussen vervoersbonden na akkoord

Treinen rijden weer
Van onze redactie binnenland

TRECHT - De treinen rijden vandaag naar verwachtingeer volgens het spoorboekje. Na een chaotische staking van
"e dagen gaan de vakbonden en de Nederlandse Spoorwe-gen ervan uit dat de treinenloop, op enkele opstartproblemen

i er en daar na, vanmorgen normaal van start gaat. De NS
ri nner. echter niet garanderen dat iedere reiziger in het mate-

zit dat hij of zij gewend is. Ook kan de samenstelling van
treinen afwijken van wat normaal is.

da
e nacht van dinsdag op woens-

aa^ m«est het NS-personeel stevig
dien

en om te zorëen da* de
Doo geling hervat kon worden.
storm e w^de actie van gisteren
de ,en veel treinen op de verkeer-
plaj? a*s- Ook was op sommige
Ven~en rpest op de rails ontstaan.
j\js ydering daarvan hoeft volgens

met veel tijd te kosten.
Het
r_a Ca°-akkoord dat gistermorgen
lejdri

egen uur praten werd bereikt,
sPoo niet tot het eind van de
tÜn I^gacties die maandag en
vop ug werden gehouden. De Ver-
val ond CNV en de spoorweg-
een °nd FSV bereikten wel over-
de f;emming met de NS-directie,
We Vervoersbond FNV liep kwaad
de j|_Ult het overleg. Het onderhan-
terrTgsresultaat veroorzaakte gis-
aj

, °rgen wilde stakingen in voor-
'and r. °or<ien en oosten van het

" acties werden in de mid-

dag overgenomen door de Ver-
voersbond FNV. In de rest van het
land kwam het treinverkeer pas na
half elf langzaam op gang. In de
loop van de dag reden vooral stop-
treinen, zij het met forse vertragin-
gen. Het treinverkeer in het noor-
den en oosten lag tot vannacht stil.

Vreugde om Arafat

" Opgelucht en verheugd heb-
ben Palestijnen gisteren in de
door Israël bezette gebieden,
Libanon, Jordanië en Tunis
gereageerd op het nieuws dat
PLO-leider Arafat nog in le-
ven is. Arafats vliegtuig moest
dinsdagavond een noodlan-
ding maken in de Libische
woestijn en gedurende dertien
uur bestond onzekerheid over
zijn lot en werd voor zijn leven

gevreesd. Hij werd na een
grootscheepse zoekactie levend
en wel aangetroffen in de Sa-
hara. Drie andere inzittenden
waren om het leven gekomen.

Arafat kwam gisteravond aan
in de Libische kustplaats Mis-
rata, 200 kilometer ten oosten
van Tripoli, zo heeft een
woordvoerder van de Libische

regering bekendgemaakt. De
PLO-leider zou later doorvlie-
gen naar Tunis, waar de PLO
haar hoofdkwartier heeft.

Foto: Reuter
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Onderhandelingen in bouw vastgelopen

Nog geen bod in
overleg zorg-cao

Van onze redactie binnenland

UTRECHT- De Nederlandse Zorg-
federatie (NZF) heeft gisteren bij de
start van de onderhandelingen over
een nieuwe cao voor het ziekenhuis-
wezen ((ruim 200.000 werknemers)
geen concreet bod gedaan. Het
bleef bij 'oriënterende besprekin-
gen. De onderhandelingen over een
nieuwe cao voor de 50.000 man uit-
voerend, technisch en administra-
tief personeel in de bouwnijverheid
(de UTA-cao) zijn gisteren vastgelo-
pen.
De werkgevers in de zorgsector
hebben wel het dilemma geschetst
waarvoor ze staan: vrijwel geen
ruimte van de overheid voor verbe-
teringen en bonden die een salaris-
verhoging claimen die minstens
overeenkomt met de verhogingen
die in het bedrijfsleven zijn afge-
sproken. De werkgevers zien daar
zelf ook het belang van in. Ze heb-

ben nu al de grootste moeite om aan
voldoende personeel te komen.,
De NZF heeft gisteren wat bereke-
ningen gepresenteerd voor alterna-
tieve oplossingen. Die kwamen
volgens W. Reitsma van de vakorga-
nisatie NU'9l neer op een compleet
'rampenscenario': aantasting van de
zorg door het sluiten van afdelingen
en het ontslagvan duizenden perso-
neelsleden om cao-verbeteringen te
kunnen betalen.
NU'9l heeft begrip voor de moeilij-
ke positie van de werkgevers. Maar
als de bonden nu niet op hun stre-
pen blijven staan is volgens Reits-
ma het eind zoek. Nog afgezien
daarvan krijgen ziekenhuizen die
minder gaan doen het jaar daarop
ook eenkleiner budget toegewezen.
De vakbonden in de bouw gaan hun
kaderleden raadplegen om te bekij-
ken hoe er meer druk op het over-
leg kan worden gezet, zo deelde een
woordvoerder van de Bouw- en
HoutbondFNV mee.
„De werkgevers willen alleen eer
kaftje om de cao, die verder alleer
maar lege blaadjes telt", aldus de
woordvoerder. Alle vakbondsvoor-
stellen zijn volgens hem tot nu toe
aan dovemansoren gericht. Zo wil-
len de werkgevers geen afspraker
maken over verdere arbeidstijdver
korting, deeltijdwerk en scholing
En ook met de uitvoering van in de
oude cao gemaakte afspraken loopi
het mis, aldus de bouw- en hout
bond.
Per 1 mei dreigt bovendien de vut-
regeling af te lopen zonder dat ei
nieuwe afspraken zijn gemaakt. Als
er niet snel een nieuwe regeling
komt, kan er dus helemaal niemand
meer met vut. De vut-leeftijd is ni
60 jaar.

Echtpaar houdt
1,6 miljoen in

kluis van tehuis
ROERMOND - Een hoogbe-
jaard echtpaar blijkt jarenlang
voor minimaal 1,6 miljoen gul-
denaan effecten in een kluisje in
een Roermonds bejaardenhuis te
hebben bewaard. De ABN-
AMRO-bank aan het Klooster-
wandplein heeft dat ontdekt,
toen de 83-jarige bewoonster van
het niet verder aangeduide be-
jaardenhuis de bank voor een
simpele kastransactie bezocht.
De vrouw onthulde tijdens een
korte enquête, even voordat ze
het bankgebouw weer verüet,
dat haar man effecten in de kluis
van het bejaardenhuis had neer-
gelegd en dat ze zich herinnerde
dat de waarde daarvan wel de
moeite waard was. Nu de ge-
zondheid van de man wat begon
na te laten, was het inderdaad
niet zon gek idee om iemand
eens naar de paperassen te laten
kijken.

Legermaterieel
uit Duitsland
illegaal naar

Kroatië
BAD REICHENHALL - In Duits-
land is gisteren een nieuwe affaire
over illegale wapenleveranties aan
het licht gekomen toen aan de Oos-
tenrijkse grens 32 legervoertuigen
met bestemming Kroatië werden
onderschept.
De vrachtwagens, 'die voor ge-
vechtsdoeleinden kunnen worden
gebruikt', zijn afkomstig uit het
voormalige Oostduitse leger, aldus
de Duitse douane.
De voertuigen waren gekocht door
Kroatische particulieren bij een fir-
ma in Frankfort, VEBEG GmbH,
dat is gespecialiseerd in de verkoop
van omgebouwd materieel van de
Bundeswehr, het Westduitse leger.
De vrachtauto's werden in de nacht
van dinsdag op woensdag ontdekt
op een parkeerterrein van hetBeier-
se grensstadje Bad Reichenhall.
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" Registratie stukken
vergde twee dagen
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MÈTBUXUSVOGEL
jÉT Nu in mooie terracotta pot de Buxus

-w" Sempervirens. Oftewel: het altijd groene
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_
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"^g^Ejßf^' zaterdag 18april a.s. Inde filialen Itß^lt^ÊÊt^Sß^rf^Ê^ met een bloemenafdeling. IJB*H IZo lang de voorraad strekt 1 ■



uit de kunst

Erotiek
DOOR JOS FRUSCH

Juist in een tijd dat de manne-
lijke stripgroepen hun strijd om
de gunst van het vrouwelijk pu-
bliek met al dan niet afgebon-
den geslacht proberen te be-
slechten, heeft ook de kunstwe-
reld de aantrekkingskracht van
de erotiek ontdekt. Als je volle
zalen wil, dan moet je als orga-
nisator van kunstmanifestaties
met de billen bloot. Een lekker
potje kwijlen onder het mom
van 'aan kunst doen. Dat is
blijkbaar de boodschap achter
deze 'striptease-shows' met mo-
gelijkheid tot culturele mastur-
batie.

Op het marktplein van Maaseik
hebben de broers Jan en Hubert
van Eyck sinds enkele dagen
frivool gezelschap van een aan-
tal blote madammekes, die uit-
nodigen om aangeraakt te
worden — als je de maker van
deze beelden tenminste mag ge-
loven. Het Belgische stadje wil
toeristen trekken en heeft daar-
bij gebruik gemaakt van de
naam die het op het gebied van
'de dames' al sinds mensenheu-
genis heeft. En voor de kassa
van deKunsthalle in Düsseldorf
stond afgelopen weekeinde een
lange rij bezoekers die hun
voyeuristische neigingen kon-
den botvieren bij de expositie
'Rodin: Eros und Kreativitdt'
met naaktfoto's van Mapplet-
horn. Zelfs de interesse voor de
Kandinsky-tentoonstelling ver-
bleekte daarbij volledig.

Ook Limburg blaast op dit ge-
bied zijn partijtje mee: zo was
in de Heerlense stadsschouw-
burg nog pas Jeroen van Mer-
wijk te gast met zijn liedjespro-
gramma (?) 'Geef mij mijn
sperma terug. En het Zuidelijk
Toneel zoekt klandizie voor zijn
produktie 'Het begeren onder de
olmen' door middel van een
wervende affiche met de foto
van een vrouw die alles bedekt,
behalve een paar ongelooflijke
borsten en een zwaarbehaarde
schaamstreek. Over smaak ge-
sproken...

Maar het werkt: het publiek
stroomt toe, zelfs als zon stuk
niets om het lijf heeft.
Dat blijkt ook uit de belangstel-
ling in Limburg voor de dan-
sproduktieMatrix van Shusaku
& Dormu Dance Theatre, geba-
seerd op een wel erg bizarre
familiegebeurtenis: een vrouw
van 86 ligt op haar sterfbed en
spreekt in een lange zucht en
met een gelukzalige uitdruk-
king op haar gezicht haar laat-
ste woorden: 'Ik zou nog wel 'ns
lekker willen neuken. Moderne
dans doet het normaal gespro-
ken niet zo goed in onze thea-
ters, maar met dit soort teksten
is de Limburgse cultuurliefheb-
ber nog gemakkelijk te kietelen.
Navraag leert dat de cassières
worden besprongen — bij wijze
van spreken dan - en de bezoe-
kerscijfers een stijging vertonen
van soms wel driehonderd pro-
cent. Blijkbaar doen de verha-
len over de korte rokjes en mi-
nieme slipjes ook onze provin-
ciegenoten overeind komen.

Dat is mooi meegenomen, den-
ken de schouwburgdirecties en
ze gaan met rode koontjes op
zoek naar nieuwe krenten uit
het theateraanbod. Zij hoeven
niet bang te zijn voor boze bur-
gervaders die te weinig gevoel
voor te veel gevoel aan de dag
leggen. Het gaat immers om
kunst en dan kijkt men.niet op
een geslachtsorgaan meer of
minder.

Als het maar niet uit de hand
100pt...
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Nog weinig belangstelling voor concert Pogorelich

Vleugel Vrijthoftheater
officieel in gebruik

MAASTRICHT - Het is alweer een
maand of negen geleden dat een
Maastrichtse culturele delegatie on-
der leiding van pianohandelaar Pie
Leyser richting Hamburg toog om
daar in de fabrieken van piano-
gigant Steinway een nieuwe vleugel
uit te zoeken. Want by een nieuw
theater hoort een nieuwe vleugel,
was de achterliggende gedachte van
directeur Piet van Hest, die zich in
die opvatting gesteund zag door
cultuurwethouder Raymond Leen-
ders en Gerard van Buul, hoofd af-
deling welzijn van de gemeente
Maastricht. Het resultaat van deze
dadendrang: een D-274 Steinway
concertvleugel van ruim anderhalve
ton, diezondagavond door meester-
pianist Ivo Pogorelich officieel in
gebruik wordt genomen.
„Gek dat het concert niet meteen

uitverkocht is." Piet van Hest wordt
voor het eerst geconfronteerd met
een niet geheel uitverkocht theater.
De laatste weken liep het storm in
het nieuwe Theater aan het Vrijthof
en dan vallen lege plaatsen des te
meer op. „Vooral omdat Pogorelich
zon enorm fenomeen is," vindt de
directeur.

Dat de eigenzinnige Joegoslavische
pianist reeds twee keer in Heerlen
te gast is geweest, zal wel een rol
hebben gespeeld bij deze terughou-
dendheid van het Limburgs pu-
bliek. De entreeprijs van bijna vijf-
tig gulden eveneens. Maar 280 luis-
teraars is toch wel erg weinig voor
een maestro van het kaliber Pogore-
lich, vindt Van Hest. Zeker ook
omdat het programma geen drem-
pels opwerpt: de Fantasia in d, de

Pianosonate no. 5 in G en de Piano-
sonate no. 11 in A van Mozart, de
Pianosonate no. 27 in e van Beetho-
ven en het Capriccio in fis, het In-
termezzo in A en twee"Rhapsodieëri
van Brahms.

„Dezewerken zullen het op de nieu-
we vleugel uitstekend doen," voor-
spelt Pie Leyser. „Hij is met zorg en
vakmanschap uitgezocht uit een
imposante, vooraf geselecteerde
voorraad van vyftien exemplaren."
Voor deze 'zorg' en 'vakmanschap'
zorgden Daniël Wayenberg en Ro-
nald Brautigam, die waren inge-
huurd om de definitieve keuze te
bepalen. Een klavierleeuw en een
piano-poëet als scherprechters; dat
moet wel een prachtstuk zijn ge-
worden. „Ik schrok me rot," vertelt
Piet van Hest. „Nooit geweten dat

er zoveel kwaliteitsverschil is tus-
sen de vleugels. Ik dacht: die en die
zullen het wel worden, maar ik zou
nooit de keuze hebben durven ma-
ken."

Dat de nieuwe vleugel- uitstekend
klinkt in de akoestisch voor-

treffelijke grote zaal van het theater,
konden de bezoekers van de LSO-
concerten van afgelopen weken
reeds vaststellen. Komende zondag
kan muziekminnend Limburg van-
af 20.00 uur constateren dat ook een
pianorecital een lust is voor het oor.

" Piet van Hest zet zijn handtekening in de nieuwe Steinway-
vleugel; Daniël Wayenberg (voorgrond) en Pie Leyser en Ro-
nald Brautigam (achtergrond) wachten op hun beurt.

Foto: PAUL MELLAART

kunst

WilmBierens als Csárdásfürstinin Limburgse theaters

’Over zeven jaar is
mijn stem op haar best’

DOOR JOS FRUSCH

HEERLEN - Hetkomt uitein-
delijk allemaal goed - zoals
dat in een rechtgeaarde musi-
cal hoort - maar Sylva Vares-
cu moet heel wat intriges,
gekonkel, liefdesverdriet en
hypocrisie doorstaan, voordat
zij met vorst Edwin een geluk-
kig paar kan vormen. De uit
Gronsveld afkomstige, mo-
menteel in Veghel wonende
Wilma Bierens (28) - in Lim-
burg beter bekend als Wilma
Verbeet - zingt deze hoofdrol
in dertig van de in totaal 120
voorstellingen die de hoofd-
stadoperette van Die Csardas-
fürstin van Kalman geeft. Zij
doet dat met flair en gedreven-
heid; en met een parelende
stem die past bij deze met
Hongaarse peper gekruide
operette.

Heeft Wilma Bierens, die in 1988
achter Henk Poort de tweede prijs
won op het eerste Christina Deute-
kom Concours, de opera vaarwel
gezegd? Heeft zij haar studiesbij de
grote Nederlandse operadiva, die
van haar een all-round operazange-
res zou maken, opgegeven? „Nee
hoor," laat deranke zangeres weten.
„Ik doe alles. Deze week de
Mattheus-Passie, volgende maand
een liederenrecital en tussendoor
Die Csérdasfürstin. Germaine Com-
pier zingt de hoofdrol negentig
keer, ik maar dertig. Daardoor heb
ik tijd om ook nog andere dingen te
doen."

En de opera? „Die is en blijft mijn
stokpaardje. Ik ben nog steeds by
Christina Deutekom. Zij is mijn
coach, met haar werk ik alleen aan
myn operarepertoire. Haar adem-
en coloratuurtechniek voor de spe-
ciale, grote rollen is heel belangrijk
voor me. Zij heeft zoveel ervaring,
ze leert je een rol te interpreteren.

Een keer per drie weken ga ik een
paar uurtjes naar haar toe. Voor
mijn ontwikkeling zijn die lessen
van groot belang."

Wat die ontwikkeling betreft wil
Wilma Bierens wel vertellen dat ze
het soubrette-vak, de lichtere rollen
dus, ontgroeid is. 'Jugendlich dra-
matisch' kwalificeert zij de fase
waarin ze zich nu bevindt. Een tus-
senstap opweg naar de dramatische
sopraan, die alles zingen kan. „Het
duurt nog een jaar of zeven eer ik
helemaalvolgroeid ben. Dan is mijn
stem op haar best. Rijp heet dat in
vaktermen," aldus de charmante
zangeres, die verder wil benadruk-
ken dat ze ook aan Mya Besselink
op het Maastrichts conservatorium
veel te danken heeft: „Bij haar heb
ik weer andere dingen geleerd. Ze is

heel muzikaal en spreekt perfect ta-
len."

Rustig ontwikkelen en mooie rollen
zingen. Dat is de strategie die Wil-
ma Bierens voor de komende jaren
heeft uitgestippeld. Opera krijgt
daarbij haar bijzondere aandacht, al
voelt ze er niets voor om in een
klein theater in Duitsland aan de
slag te gaan. „Als je daar vast bent
geëngageerd moet je zo ontzettend
hard werken, dat je carrière daar-
door in gevaar komt. Je stem wordt
overbelast en voor lessen of andere
dingen heb je helemaal geen tijd
meer. Een 'Gastspielvertrag' is wat
dat betreft veel beter. Maar ik wacht
rustig af. Al vraag ik binnenkort wel
een auditie aan bij Opera Zuid."

Maar voorlopig concentreert de so-

praan zich op Die Csardasfürstin:
„Ik verheug me er steeds weer op.
Ik sta echt met plezier op de bühne.
Dat komt ook omdat ik zon leuke
collega's heb."

In de cast van deze operette bevindt
zich ook de Limburgse tenor Ton
Hofman. Hij speelt en zingt de rol
van Edwin. „Ik verheug me echt op
de uitvoeringen in Limburg," aldus
Wilma Bierens. „Want ik voel me
nog steeds een Limburgse."

In onze provincie is Die Csardas-
fürstin te zien in de volgende thea-
ters: Wijngrachttheater Kerkrade
(11/4), Stadsschouwburg Sittard
(24/4), Stadsschouwburg Heerlen
(29/4), Theater an het Vrijthof Maas-
tricht (1/5) en De Maaspoort Venlo
(16/5). '

" Scène uit Die Csdrdasfürstin met Ton Hofman(links) en Witma Bierens (tweede van rechts).
Foto: PETERKORNISS

Peer met rauwe ham

DOOR HUUBMEIJER

Meloen met Ardenner ham is
een zeer bekend en geliefd voor-
gerecht. In Italië is rauwe ham
met vijgen bijna net zo populair,
in Frankrijk is de combinatie
peer en blauwaderkaas een klas-
sieker, maar de combinatie peer
en ham doet veel mensen de
wenkbrauwen optrekken, dus
gewoon proberen!!
Benodigdheden voor .4 perso-
nen: 2 rijpe handperen, enkele
plukjes alfalfa, 150 grauwe ham.
Voor devinaigrette: 2 el olijfolie,
1 el citroensap, peper en fijnge-
hakte peterselie.

Schil de peren, verdeel ze in vie-
ren en verwijder het klokhuis.
Verdeel de kwarten in partjes.
Klop olie, citroensap, peper en
fijngehakte peterselie door el-
kaar en leg hierin departjes peer
een kwartier. Wentel ze regelma-
tig in devinaigrette.

Schik op 4 bordjes een plukje al-
falfa. Schik de partjes peer als
een waaiertje op de alfalfa en
drapeer hierover de plakjes ge-
rookte ham. Serveer direct.

verder in

MAASTRICHT - In de Concertzaal
van het Maastrichts Conservato-
rium, Bonnefanten 15, geeft de
Avanti-kapel zondagavond om 20
uur een concert. Dinsdag wordt in
dezelfde zaal een concert gegeven
door het slagwerkenensemble van
het Maastrichts Conservatorium on-
der leiding van Werner Otten. Aan-
vang 19.30 uur.
In het CCV-theater aan de Her.be-
nusstraat 89 wordt zaterdag om
20.30 uur de voorstelling 'Angst en
ellendein het Derde Rijk' gespeeld.
In de O.L. Vrouwebasiliek begint
zondag om 15 uur een passieconcert
door de Schola Cantorurn van het
Ward-instituut en het Diets Vocaal
Ensemble uit Eindhoven.

BRUNSSUM - Het Brunssums
Mannenkoor geeft zaterdag om
20.30 uur, in het kader van het zes-
tig jarig bestaan, een concert in de
Gregoriuskerk in Brunssum. Als so-
listen werken mee Frits Melchers,
bariton, Pieter Ludwiczak, bas en
Willy Prick, orgel/piano. Ger Withag
dirigeert. Verder zal een folkloris-
tisch koor uit Riga tijdens dit con-
cert een optreden verzorgen.
In de Fatima-kerk aan de Linde-
straat concerteren zaterdag om 15
uur de organist Aalderd Schenk en
de sopraan Anke van Niele. Uitge-
voerd worden aria's uit de
Matthaus- en Johannes-Passion,
alsmede orgelwerken uit het 'Orgel-
büchlein' van Bach.

HEERLEN - Het Hoensbroeks Ka-
merkoor geeft in samenwerking
met organist Peter van der Weide
zondag een passieconcert in de ka-
pel van de UTP aan de Oliemolen-
straat 60. Van der Weide laat werk
horen van Brahms, Bach en andere
componisten. Aanvang 15 uur.

HOENSBROEK - In de concert-
zaal van de Muziekschool, Butting-
straat 47 in Hoensbroek, wordt za-
terdag een concert gegeven door
blokfluitleerlingen van alle Lim-
burgse Muziekscholen. Aanvang 16
uur. Het betreft de afsluiting van
een Limburgse blokfluitdag onder

' lekting^.an.i^én yap bloicflui
semble 'En bloc'.

GELEEN - Toonkunstkoor "
leen' geeft op woensdag 15 april
20 uur samen met het Sint-M*
tenskoor uit Hasselt een passief
eert in de Hanenhof, Groenstraa
in Geleen. Op het programma s*
hetRequiem van Fauré en deW
di Gloria van Puccini. Mede*
king verlenen sopraan Kirsti J*
sen, tenor Geraint Roberts en
Mitchell Sandler. Ger Vos dirig^

SITTARD - In het SirkeltWjJ
aan de Putstraat 22 vindt van V\
en met 23 april een dansworK^.plaats. Catherine Massin laatjl
hoe je je emoties kunt uiten ff'!
lichaam en hoe je eenheid n
creëren tussen beweging en n
ziek. Aanvang telkens om 20.30""j
KERKRADE - 'Cantus ex Cn
concerteert zondag om 20 uurn
Abdijkerk in Rolduc. Onder len
van Ton Thissen zal het koor«l
Paasconcert verzorgen met K
werken uit de Slavisch ByzanWl-
Liturgie, die geheel in het t*Jstaan van de Goede Week. Ten
wordt er een Requiem, besta*"!
uit tien delen, in de Oudslavi511
taal uitgevoerd.

" Zangeres van het FolkW^ d
tisch Koor van Riga.

_>

Openbare zangles
door Jessica Ernst
HEERLEN - Zangpedagoge JeSl
ca Ernst geeft morgen in 1
muziekschool van Hoensbroek
openbare zangles. Tussen ze.v^|*
negen uur 's avonds onderrici»
daar samen met logopediste
Zenden leerlingen van uiteenl°P^de leeftijden, zowel individueel
in groepsverband. ledereen di* j
teresse heeft in zingen en zang' jf
vrijdagavond welkom in de
van muziekschool aan de But^Ji
straat 47. Aan het bijwonen Jj
deze informatieve zangles zijn e
kosten verbonden. >

Horizontaal
1. toebereidsel; 10. wissel (Fr.); 11.
woest, onbeschaafd iemand; 12. aard-
soort; 13. verdriet; 14. vrouwelijk persoon;
17. zuiver; 18. slurfdier; 19. kort geleden;
22. lachwekkende nabootsing; 24. stad in
Frankrijk; 25. stadsdeel; 26. vogel; 29.
stoornis in het zenuwstelsel; 30. kenteken,
grond van vermoeden; 31. kweker van
plantaardig voedsel.

Verticaal
2. deel van de dag; 3. sieraad; 4"
adel; 5. beslag op schepen; 6. ■$,
plaats; 7. waterval in V.S.; 8. voldoe
schadeloosstelling; 9. toonkunsten»
met de leiding van een uit te voere iti .
ziekstuk voor orkest belast is; Ij>-*;. $
beambte; 16. welriekende g°mhaiie' st"'
geschriften; boeken; 21. iemand o' é
deert a.e. universiteit; 22. ruimte vo $.
straatdeur; 23. algehele ineenstort»'*'
houding; 28. gedachte, denkwijze-
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Oplossing van gisteren

pezige peekahrecept
puzzel van de dag



Vals paspoort
gemakkelijk
verkrijgbaar

DEN HAAG - Met twee pasfo-
«j s en wat bluf is vrij gemakke-
Wum voor een paar tientJes innet bezit tekomen van een twee-de paspoort of rijbewijs. Dat ishogelijk doordat de controle
*«n de identiteit van de aanvra-
fn !_aan de balie van de gemeente
'n ac praktijk niet altijd voldoen-de is. Dit staat in het jongste
"urnrne. van het Nederlands Ju-ristenblad.
Een nieuw paspoort of rijbewijs

°rdt onder meer verstrekt na
TfNies van de documenten. Wie
rin Pochte opgeeft zijn papie-
Set' k^ 1 te zi Jn' kan een nieuwlJe bemachtigen op naam van
z_r ander als de gemeente on-orgvuldig is met de identiteits-controle, aldus het blad.
**n woordvoerster van het mi-"sterie van Binnenlandse Zakenneent echterdat dat niet kan 'als
hf?eüeen zich aan de reëels
er°udt'. Maar zij sluit niet uit dat
er iets mis kan gaan 'hoewel we
dp

nKCt van uitgaari dat iedereene boel probeert te belazeren*.
j w°ordvoerster benadrukt dat
h.mand die ten onrechte zijn
Van iekening zet biJ het afhalen
dip documenten, zich schul-
sch 'Ilaaltt aan valsheid in ge-

Frankrijk stopt
kernproeven

bek ~ Frankrijk heeft gisteren
0 *^ndgemaakt dat het zijn lang
Den .den proeven voor kernwa-0C"S ln het zuiden van de Stille
jaari? st°Pzet tot het eind van het
kern aarb« heeft het alle andere
Vf.rTiTlogendheden voorgesteld dit"StfMf volgen-
heeft President van de republiek
kern m^ opdracht gegeven Franse
voor H°eVen in de Stille °ceaan
nieuv7U ->aar stop te zetten", zei de
PienTe socialistische premier,
verk_e Bérégovoy, in zijn beleids-
he » arende eerste toespraak voor
2ien r̂iement- »In 1993 zullen WÜ
en °i dit voorbeeld wordt gevolgd
neemt „het gezond verstand toe-,

zijng^ns de premier zal Frankrijk'
als a fnafhankelijke kernmacht, die
de .? Sch"kking moet dienen en hij
litjeu?eksteen van onze defensiepo-
Zaj , noemde, niet opgeven, maar
Wjcut

et blijven ijveren voor even-
Den. ■ e vermindering van kernwa-Wns m de wereld.

’Libië levert
verdachten uit’
sche ei

~ heeft volgens Arabi-
den ,aiPl°rnaten gisteren aangebo-
kerbi tWee verdachten in de Loc-; .ent,.6~^aak uit te leveren aan een
,de r?r.land- Het aanbod zou via
de ablsche Liga zyn gedaan aan
B oüt

ecretaris-generaal van de VN,
den i Ghali. De diplomaten zei-
bod „ , te betwijfelen of het aan-fcrittl doende zal zijn voor Groot-
heid en de Verenigde Staten.
Vp Westerse landen willen de
in df.\e,rdachten of in Schotland of
en w »erenigde Staten berechten,
de Vpfr u

in hun eis gesteund door
worde; gheidsraad. De twee Libiërs
een P Verdacht van de aanslag op
Ven hrt

nom"toestel dat in 1988 bo-leer...'Schotse plaatsje Lockerbiej^rstortte.

'atidspnS.he minister van buiten-
stere h

6n* Faruk al-Scharaa, zei
dat het l er nieuwe hoop bestaat
terSe la..nflict tussen Libië en wes-

*anden kan worden opgelost.

Mogelijk 45.000
lokaties in VS

radioactief
*SlNG,TON - Mogelijk zijn
radioac?i\4

u 5-000 Patsen in de VS
°nderznit °esmet- Dit blijkt uit een
dracht v Is uitgevoerd in op-
r,rig ai ân de Amerikaanse rege-
ÖsterS U« The Washington Post
maandf!« ",et onderzoek, dat acht
Vat* tot h duurde. bracht ook tal
Ser» aan >,USV. m onbekende plaat

cht' waar radioactief.
maakt of _,Trd, °Pgeslagen, ge-
Se* z0,,.. gebruikt. Niet alle plaat
V°Wrf ngevaarl*ik zijn. Maar
2°ek t. vlI. ost schiet het onder-_indDir^° omdat niet voor elke
Staan v_t ls of er risico'sbesmet.i^ de gezondheid ofvoor«üng van het grondwater.

LTS’ersvinden
sneller baan dan
wetenschappers

DEN HAAG - Acade-
mici die sociale weten-
schappen of een taal
hebben gestudeerd,
doen er drie keer zo
lang over een baan te
vinden als technisch ge-
schoolde LBO'ers. Dat
blykt uit cijfers die het
Centraal Bureau voor
de Statistiek gisteren
publiceerde.

De Enquête Beroepsbe-
volking van het CBS
laat zien dat een techni-
sche opleiding, op welk
niveau dan ook, het
best in de markt ligt.
Dat geldt zelfs voor die-

genen die alleen een
diploma van het Lager
Technisch Onderwijs
hebben.
De meeste schoolverla-
ters moeten minstens
twee maanden naar een
baan zoeken. De kans
dat een jongere snel aan
werk komt, hangt be-

halve van de opleiding
sterk af van waar hij
woont en wat zijn af-
komst is.
In de Randstad is mak-
kelijker werk te vinden
dan in de noordelijke
provincies en autochto-
nen vinden makkelijker
werk dan allochtonen.

Surinamers en Antillia-
nen doen er bijna drie
keer zo lang over om
hun eerste baan te vin-
den en Turken en Ma-
rokkanen ruim twee
keer zo lang als autoch-
tonen.
Het CBS heeft gekeken
naar de cijfers van 1989
tot 1991. Gemiddeld
kwamen er per jaarzon
225 duizend schoolver-
laters op de arbeids-
markt. Zon twintigdui-
zend van hen gaan in
dienst en 13 duizend
jongeren lieten weten
dat ze niet op zoek zijn
naar werk.

Tegen
Kok keerde zich fel tegen de plan-
nen-Lubbers. „Voor mij moeten
zowel de lastendruk als het tijdpad
voor de reduktie van het financie-
ringstekort met een half procent per
jaar ijzeren randvoorwaarden blij-
ven voor de uitvoering van datgene
waartoe wij ons bij het regeerak-
koord hebben verplicht in deze coa-
litie", zei hij.
Kok gaf verder aan dat zijn woor-
den zowel op 1992 als 1993 sloegen.
Verder merkte hy op 'wat minder
lichtvaardig' te denken over de stel-
ling 'komt tyd, komt raad' dan an-
deren. Het verschuiven van proble-
men noemde hij verder 'geen oplos-
sing. Koks lyn wordt gesteund
door de PvdA-fractie in de Tweede
Kamer en 'vooralsnog' ook door
coalitiegenoot CDA.

Lubbers heeft zijn idee gelanceerd
in het kader van de discussie in het
kabinet over de Kaderbrief: een
stuk waainKok dehoofdlijnen voor
de begroting 1993 schetst. Vrijdag
praat het kabinet verder over die
brief. Formeel zou men tot besluit-
vorming moeten komen.

Lastenverlichting
Bovendien wil Kok nog dit jaarko-
men met een lastenverlichting van
250 tot 500 miljoen gulden. De
PvdA-bewindsman vindt dat nodig
om te voorkomen dat de lastendruk
hoger uitkomt dan 53,6 procent: het
in het regeerakkoord opgenomen
maximum. Kok heeft dit gisterenin
de Kamer gezegd. Berekeningen
van Financiën geven aan dat de las-
tendruk tussen 53,65 en 53,7 pro-
cent uitkomt. Eind mei wilKok het
kabinet voorstellen voor de lasten-
verlichting doen.
Indien mogelijkwil de bewindsman
voor 1993 in het vizierkomende las-
tenverlichtingen al na 1 julivan dit
jaar laten ingaan, zo gaf hij te ken-
nen. Hoe de lastenverlichting er uit
moet gaan zien zei Kok niet, al
sprak hij wel over belastingen en/of
sociale premies.

Vice-premier wil nog dit jaar lastenverlichting

Tweespalt tussen
Lubbers en Kok
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Vice-premier
en minister van Financiën
Kok heeft gisteren in de Twee-
de Kamer fel uitgehaald naar
voorstellen van premier Lub-
bers om het financieringste-
kort minder snel te laten dalen
dan in het regeerakkoord is af-
gesproken. Lubbers stelde
zijn collega-ministers vorige
week in de ministerraad voor
het financieringstekort van
het rijk volgend jaar niet vol-
gens plan naar 3,75 procent
terug te brengen. Het tekort
zou op 4,25 procent mogen uit-
komen. Omgerekend een ver-
schil van 2,5 miljard gulden.

De 2,5 miljard wil Lubbers beste-
den aan lastenverlichting in 1993.
Op die manier wil hij de inflatie te-
rugdringen, looneisen afremmen en
werkgelegenheid stimuleren. Vol-
gens de premier is zijn voorstel
haalbaar omdat het financieringste-
kort in 1994 toch volgens plan op
3,25 procent uitkomt.

Tientallen doden geborgen

Leger Joegoslavië
verovert Kupres

BELGRADO - In Bosnië-Herce-
govina heeft het door de Serviërs
overheerste federale leger van
Joegoslavië gisteren na dagen-
lange gevechten de Bosnische
stad Kupres, 120 kilometer ten
westen van de hoofdstad Saraje-
vo, veroverd op Kroatische en
islamitische milities. Dat meldt
het Joegoslavische persbureau
Tanjug op gezag van de militaire
autoriteiten.
In het centrum van de stad, die
door tank- en kanonbeschietin-
gen zwaar beschadigd is, zijn de
lijken van 20 burgers geborgen.
De soldaten hebben ruim 600
uitgeputte mensen uit hun kel-
ders gehaald.
Bij de gevechten zouden de laat-
ste dagen aan beide zijden non-

derden doden zijn gevallen.
Rondom Kupres wordt nog
steeds gevochten tussen het le-
ger en Servische milities ener-
zijds, en Kroatische en islamiti-
sche eenheden aan de andere
kant.

In Sarajevo vonden heftige
straatgevechten plaats tussen de
politie en Servische milities, zo
meldden de Kroatische en de
Bosnische radio. De bevolking is
de schuilkelders ingevlucht, en
vele gewonden zijn bij de plaat-

selijke ziekenhuizen afgeleverd

Het Mariabedevaartsoord Med-
jugorjein Bosnië-Hercegovina is
eveneens door de Joegoslavische
luchtmacht beschoten. Daarbij
■zijn verscheidene opvanghuizen
van pelgrims beschadigd, zo
hebben de Kroatische sectie van
Radio Vaticana en de christelijke
informatiedienst in Zagreb giste-
ren meegedeeld. De kerk van het
bedevaartsoord heeft geen scha-
de opgelopen.

Bij de aanvallen van de lucht-
macht zijn in verscheidene dor-
pen in de directe omgeving van
Medjugorje vijfburgers omgeko-
men, aldus het informatiecen-
trum.

binnen/buitenland

Bezuiniging van 1,5 miljard voorgesteld

PvdA: snijden in
budget defensie

DEN HAAG - De PvdA-fractie in
de Tweede Kamer wil vanaf 1993
structureel één a anderhalf miljard
extra bezuinigen op Defensie. Tege-
lijkertijd moeten de landbouwuitga-
ven in EG-verband worden bevro-
ren. De opbrengst wil de kleinste

regeringspartij ten goede laten ko-
men aan ontwikkelingssamenwer-
king en de hulp aan Oost-Europa.
Dat blijkt uit een notitie van de
PvdA-fractie die tot een 'trend-
breuk' moet leiden in de 'buitenlan-
duitgaven'.
Bij Defensie kan de onderzeedienst
kan geschrapt, evenals de marine-
luchtvaartdienst. De luchtmobiele
brigade kan goedkoper, het aantal
nieuw aan te schaffen transport-
vliegtuigen kan terug en dat geldt
ook voor het aantal parate
F-16-vliegtuigen.
Deze plannen gaan veel verder dan
de extra krimpplannen die PvdA-
minister Ter Beek vorige week aan-
kondigde. Ter Beek waarschuwde
toen dat de krijgsmacht wel kleiner,
maar niet per definitie goedkoper
zou worden. „We hebben een pri-
mair financiële invalshoek geko-
zen", zei financieel specialist Mel-
kert gisteren bij de presentatie van
de notitie. „Koel, maar niet zonder
harstocht", verduidelijktezyn colle-
ga Van Traa.
De PvdA wil vanaf 1994 een nieuwe
harde norm voor de ontwikkelings-
hulp die gehandhaafd wordt bij
'goed en slecht weer', aldus buiten-
landspecialist Van Traa.

Met uitspraken over wapenleveranties aan Turkije

Pronk riskeert weer
conflict met CDA

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Minister Pronk
(Ontwikkelingssamenwer-
king) riskeert opnieuw een
conflict met de CDA-fractie en
minister Van den Broek (Bui-
tenlandse Zaken). Pronk zei
voor de VARA-tv dat hij
meent dat Turkije geen wa-
pens meer mag krijgen uit
Nederland, omdat daarmee
mensenrechten worden ge-
schonden.
De meerderheid van deTweede Ka-
mer en minister Van den Broek
hebben vorige week juist uitgespro-
ken dat wapenleveranties niet wor-

den uitgesloten, omdat Turkije lid
van de NAVO is. Bovendien vindt
Van den Broek, samen met CDA en
WD dat Turkye terecht optreedt
tegen 'Koerdische terroristen.

CDA-woordvoerder De Hoop
Scheffer wilde gisteren nog niets
zeggen- over de uitlatingen van
Pronk. Vorige week zegde hy
Pronk dewacht aan in verband met
zijn uitspraken over de ontwikke-
lingsrelatie met Indonesië.

Met Turkije bestaat zon relatie niet
of nauwelijks. De PvdA'er Pronk
begeeft zich met zijn uitspraken dus
voluit op het terrein van zijn CDA-
collega Van den Broek. Daarmee
riskeert hij opnieuw een aanvaring
met het CDA.

Minister Pronk voelt overigens
niets voor een politieke integratie
van Buitenlandse Zaken en Ont-
wikkelingssamenwerking, als dat
betekent dat er één minister komt
met onder zich een 'zware' staatsse-
cretaris voor Ontwikkelingssamen-
werking. „Die keuze is niet de mij-
ne", zei Pronk gisteren in de Eerste
Kamer tijdens de behandeling van
zyn begroting.

Pronk zei op zich niet tegen een de-
partementale herindeling te zijn
maar de discussie daarover moet
een brede zijn en zich niet beperken
tot alleen de buitenlandsector.
Pronk sprak zich opnieuw uit als
voorstander voor een deskundige
Ryksdienst 'op afstand' voor ont-
wikkelingshulp.

puntuit
Samen

Ondanks verzet van vooral de
Nederlandse, lerse en Belgi-
sche leden heeft de christende-
mocratische fractie in het Eu-
ropees Parlement dinsdag toch
besloten samen te gaan met de
Britse conservatieven. Ook
twee Deense conservatieven
zullen in de fractie van de Eu-
ropese Volkspartij worden op-
genomen. De EVP-fractie gaat
na het opnemen van de 36 con-
servatieven 162 leden tellen,
niet veel minder meer dan de
socialistische, die met 181 le-
den de grootste fractie blyft.

Mengele
Josef Mengele, de gevreesde
nazi-arts uit het concentratiek-
map Auschwitz, is aantoonbaar
dood. Hij overleed in februari
1979 bij een ongeluk bij het
zwemmen in de buurt van Sao
Paulo in Brazilië. Dat heeft de
openbare aanklager in Frank-
furt gisteren meegedeeld. De
aanklager voerde als bewys
daarvoor aan een onderzoek
van Britse wetenschappers aan
die erfelijk materiaal van het
lijk van Mengele vergeleken
hebben met dat van zijn zoon
Rolf.

Toch opgepakt
Eén van de drie overvallers, die
Justitie in Rotterdam begin de-
ze week in verband met cellen-
tekort heeft moeten vrijlaten, is
gistermiddag al weer gearres-
teerd. De 25-jarige man had
drie andere mannen met een
pistool bedreigd. Volgens een
eerste verklaringvan de 25-jari-
ge Rotterdammer wilde hij by
iemand verhaal halen over een
door die man afgelegde verkla-
ring over een overval op een
juwelier. De Rotterdammer
wordt van die overval, waarbij
personeel en klanten met een
vuurwapen werden bedreigd,
verdacht.

Aanhoudingen
De politie heeft twee inwoners
van Den Bosch en een man uit
Dordrecht aangehouden. Ze
worden ervan verdacht in fe-
bruari twee 18-jarige jongens
uit Den Bosch te hebben ont-
voerd, gegijzeld en mishan-
deld. De twee slachtoffers
werden door één van de ver-
dachten beticht van een in-
braak in zijn eetcafé in Den
Bosch. Hij besloot de zaak zelf
op te lossen. Samen met de
twee andere verdachten pikte
hij de jongens van straat op en
nam ze mee naar het café. Daar
werden ze enige tijd vastgehou-
den en ernstig mishandeld.

Geen EG-lid
Staatssecretaris Dankert (Euro-
pese Zaken) ziet voor de landen
van het Gemenebest van Onaf-
hankelijke Staten (GOS) uit de
voormalige Sovjetunie de
eerstkomende jaren geen
plaats binnen de Europese Ge-
meenschap.

Referendum
Het college van B en W van
Amsterdam stelt de raad offi-
cieel voor de uitslag van het op
25 maart gehoudenreferendum
over een beperking van het
autoverkeer in de binnenstad,
over te nemen. De WD is daar-
tegen en neemt daarmee bin-
nen het college van vier par-
tijen (PvdA, D66, WD en
Groen Links) een minder-
heidsstandpunt in. Volgens het
college moet er nog voor de zo-
mer een plan van aanpak ko-
men waarin de meest verstrek-
kende variant gebiedsgewijs
wordt uitgewerkt. Het autolu-
we scenario moet zich in de
praktijk bewyzen.

Saddam
Scud-raketten had Saddam
Hoessein genoeg, maar het ont-
brak de Iraakse leider aan een
geschikt vliegtuig om mee te
ontsnappen indien de grond
hem te heet onder de voeten
zou worden. Daarvoor eigende
hij zich een vliegtuig toe uit de
boedel van Koeweit Airways.
Deze snelle zakenjet, een Bri-
tish Aerospace 125, is tot nog
toe ook een van de slechtstwee
vliegtuigen die Koeweit na de
oorlog heeft teruggevonden
van haar burgerluchtvloot.
Sinds kort is het vliegtuig, na
een uitvoerige reparatiebeurt
bij de Britse fabrikant, weer te-rug bij de rechtmatige eige-
naar.

Onderwijs dreigt met harde acties

" Met portretten van mi-
nister Ritzen van Onder-
wijs op zijn kaderleden
van de onderwijsbonden
op weg naar de landelij-
ke manifestatie 'Onder-
wijs geldft) nu' in het
Casino in Den Bosch.
Daar hoorden ze verte-
genwoordigers van de
bonden KOV, ABOP,
NGL en PCO dreigen met
harde acties. Die zijn
naar hun oordeel onver-
mijdelijk, omdat het ka-
binet onvoldoende tege-
moet komt aan een 700
miljoen gulden kostend
pakket van eisen om het
salaris en de arbeidsom-
standigheden van leer-
krachten te verbeteren.
Ook minister Ritzen was
een van de 600 deelne-
mers aan de manifesta-
tie. Volgens hem voeren
de leerkrachten, met een
gemiddelde salarisach-
terstand van 10 procent
ten opzichte van ambte-
naren, een gerechtvaar-
digde strijd. „Maar tien
jaar kaalslag maken we
in tien maanden niet on-
gedaan." Foto: ANP
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van de p ~? vertegenwoordiger
nisati. al?,st;ynse Bevrijdingsorga-
klaardV', Caïro' Said Kamal, ver-
leen Arafat een aantal kneu-
-oveverBphaaii de noodlanding heeft
e _ w|j"°uden, maar dat hy 'gezond

en ; s fn geheelin staat is te pra-en te lopen."
V_ige

h. Libische radio en Pales-
?«en.^onnen bij het ongeluk
«et Lihen °m het leven gekomen.
melddp T. Sche Persbureau JanavUegt,Lamsda8avond dat ArafatsWtHdL°m 2045 uur (Plaatselijkera darsoh_. een zandstorm van het»-nerm was verdwenen. Het

vliegtuig was op dat moment in het
zuidoosten van Libië in de buurt
van de grens met Soedan en Tsjaad.
Het toestel, een twee-motorige
turbo-prop Antonov-26, was op weg
van Khartoem naar Tunis.

Na een grootscheepse zoekactie
werd de PLO-leider gisterochtend
levend in de Sahara aangetroffen.

Een Libisch vliegtuig bracht hem
daarna naar Tripoli. Uit Palestijnse
bronnen is vernomen dat hij van-
daar waarschijnlijk naar Tunis zal
doorreizen.

Stabiliteit
Het twee-partijenstelsel bevordert
ook polarisatie. Hoewel Labour en
Conservatieven elkaar nu verdrin-
gen in het politieke midden, hing de
vlag er enkele jaren geleden wel an-
ders bij. In 1983 had het land de
keuze tussen een IJzeren Dame die
de vakbonden bij decreet wilde op-

’ achtergrond ]

heffen en een Labour-leider die her-
inneringen opriep aan Troelstra. De
verkiezing van Thatcher leidde tot
het exces van de poll tax, de ge-
meentelijke belasting die even hoog
is voor krot- en kasteelbewoners.
Een verkiezing van Michael Foot
zou het einde hebben betekend van
Engelands lidmaatschap van de
EG.

Wat economiën nodig hebben, is
politieke stabiliteit. Alleen een kies-
stelsel van evenredige vertegen-
woordiging, dat gematigde coalitie-
regeringen voortbrengt, garandeert
die stabiliteit. In welk modern land
kelderen de aandelenkoersen nog
als gevolg van een opiniepeiling,
zoals vorige week in Engeland ge-
beurde?

men die veranderingen in het kies-
stelsel moet aanbevelen. In die
commissie zullen ook leden van an-
dere partijen zitting hebben.
Het leidt weinig twijfel dat deze
commissie een hervorming van het
bestaande stelsel zal adviseren.
Maar dan moet het volk zich daar
nog over uitspreken. Hoe zal dat ge-
beuren? Labour meent dat er dan
nieuwe verkiezingen moeten wor-
den uitgeschreven, de Liberaal-
Democraten willeneen referendum.

Op het spel staat dus de toekomst
van het land. Kiest Groot-Brittannië
voor een prolongatie van de twee-
partijenstaat? Of zet het de deur
open naar evenredige vertegen-
woordiging?
De Labour Party heeft toegezegd
een regeringscommissie te benoe-

Veel, zo niet alles, zal afhangen van
de zetelverdeling. Als de Labour
Party als grootste partij van het
slagveld af komt, mag Kinnock het
rijtjeshuis op Downing Street 10 be-
trekken. Wanneer hij de absolute
meerderheid heeft, mag hij zijn ei-
gen gang gaan. Indien hij enkele
zetels te kort komt voor een absolu-
te meerderheid, kan hij steun zoe-
ken bij enkele kleine nationalisti-
sche partijtjes in Wales en Noord-
lerland. Komt hij meer zetels te
kort, dan moet hij aankloppen bij
de Liberaal-Democraten.

Kampen
De PLO-leider zou volgens zyn oor-
spronkelijke reisschema van plan
zijn geweest een bezoek te brengen
aan een Palestijns opleidingskamp
in al-Sarah, waar 1.500 toekomstige
Palestijnse strijders en hun gezin-
nen wonen. Maar het Libische pers-
bureau Jana sprak in alle toonaar-
den tegen dat Arafat Palestijnse
trainingskampen wilde bezoeken.

De PLO-leider maakte een directe
vlucht van de Soedanese hoofdstad
naar Tripoli, aldus Jana.

Palestijnen in vluchtelingenkam-
pen in Zuid-Libanon, die sinds het
nieuws over Arafats verdwijning
aan hun radio's gekluisterd zaten,
schoten uit blijdschap met machi-
negeweren in de lucht toen bekend
werd dat de PLO-leider weer te-
recht was. Mannen met posters van
Arafat dansten in de straten in de
Palestijnse wyken van Tyrus en Si-
don.
In het door Israël geannexeerde
Oost-Jeruzalem trokken honderden
Palestijnen op naar de Palestijnse
leider Faisal al-Husseini terwijl zij

riepen 'wij danken Allah ... Abu
Ammar (Arafats strijdnaam) leeft.'

Husseini zei in een reactie: „Zoals
iedere Palestijn voel ik vreugde en
opwinding. De verdwijing van Yas-
ser Arafat zou het vredesproces in
het Midden-Oosten op losse schroe-
ven hebben gezet omdat hij een
unieke rol speelt in de strijd van de
Palestijnen". Israël volgde woens-
dagochtend de zoektocht naar Ara-
fat aandachtig, aldus Ehud Gol, de
woordvoerder van de Israëlische
president. „Het minste wat wij over
Arafat kunnen zeggen is dat hij
geen vriend van Israël is. Integen-
deel. Zijn handen zijn bevlekt met
bloed", aldus Gol. Hij voegde daar
nog aan toe dat de Israëlische pre-
mier Yitzhak Shamir 'zich nooit in
positieve bewoordingen heeft uitge-
laten' over de Palestijnse leider.

Minister van Buitenlandse Zaken
Moshe Arens zei dat niemand in Is-
raël in derouw zou gaan als zou blij-
ken datArafat dood is.

Symbool
Arafat (62) symboliseert de lange
strijd van de Palestijnen voor een
eigen staat en als hij de noodlan-
ding in de woestijn niet overleefd
zou hebben zou hij een grote leegte
achtergelaten hebben in het hart
van de politiek van het Midden-
Oosten.

Hij is al sinds 1969 voorzitter van de
PLO, en heeft de Palestijnen vanuit
de achterhoede naar een plaats aan
de onderhandelingstafel met Israël
geleid, waarbij hy er steeds in ge-
slaagd is zijn in fracties verdeelde
organisatie in oorlogen en politi-
tieke stormen bij elkaar te houden.
De PLO mag niet meedoen aan de
vredesonderhandelingen over het

Midden-Oosten, omdat Israël haar
als een terroristische organisatie be-
schouwt.

Arafat is nooit politiek zwakker ge-
weest dan de afgelopen twee jaar,
nadat hij in de Golfoorlog de kant
koos van de Iraakse president Sad-
dam Hoessein. Daarmee ver-
vreemdde de PLO-leider de Golfs-
taten van zich die de meeste reke-
ningen van de organisatie betaal-
den. Op dit moment is er echter
geen duidelijke opvolger voor hem
en zeker niemand die in staat ge-
acht wordt de PLO bij elkaar te
houden.

binnen/buitenland

Britten maken vandaag keuze voor de toekomst

Een normaal land of
openlucht-museum

DOORCEES VAN ZWEEDEN

jonden - De strijd is ge-
beden. Vier weken langgjzelden John Major, Neil

en Paddy Ash-
jgwn de Britse media.
üilfnten verschenen dage-
Jks met verkiezingsbijla-es. televisiejournaals wer-
jen verlengd. De oorlog in
jj goslavië hield even op,e correspondenten in Mos-
?u zwegen. Het enigeueuWs k wam uit de mon_

d!nnder partijleiders. Zelfs
® Grand National, 's we-

r beroemdste paarden-
k£e, deed mee aan de zot-ny. Winnaar werd zater-
>p§ het paard genaamd

Öt?y Politics' (Partijpoli-

Van..
het g zwÜgen de politici en is
SchiiWi°°rd aan de kiezer. Ogen-
sPel Iy staat er weinig op het
de f V.nder teiding van Kinnock is
geev ï

OUr Party naar het midden
de °lueerd, John Major marcheer-
2elfd Ct Z^n Conservatieven in de-
tere e Achting. Beide leiders koes-
Hu a de Europese Gemeenschap
Brits i^Un borst' beiden willen de
den ® kernwapens behouden, bei-
tin_._. ,Ven precies hetzelfde begro-Qtekort na.
by en er meer op het spel dan
het c

e Vo°rgaande verkiezing. Op
sPel staat het kiesstelsel.

onservatieven winnen, ver-
sei \~**.** weinig. Het districtenstel-
det

IJft gehandhaafd en daarmee
een _ .^Partrjenstaat. Labour zal in
over ri?. s worden gedompeld, maar
p 0„: vUf jaar gewoon een nieuwe
Grong wagen. De toekomst van
lnc j.. Brittannië als grootste open-
de "^useum ter wereld, waarin
het%? il. ci e^kaar ter vermaak van
stem . uitschelden, zal veilig ge-

kar. h ( i Conservatieven verliezen,
een n VerenigdKoninkrijk alsnog
is gro[maal land worden. De kans
WorHt° at et districtenstelsel dan
t_em lngewisseld tegen een sys-
digjnVa£ evenredige vertegenwoor-
datE

g' Reinere partijen kunnen in
WerK een evenredig deel van de
t.oolt nuiszetels tegemoet zien, en
ge^^er zal het land worden op-
v°or ld met een regering waar-
*_rs /Rechts 40 procent van de kie-
pen i\- gestemd (zoals de afgelo-

-16 Jaar).

De Conservatieven weigeren het
districtenstelsel op de helling te zet-
ten, omdat het de grootste partij
sterk bevoordeelt. In theorie kan
een partij 49 procent van alle stem-
men in het land verwerven zonder
een Lagerhuiszetel te veroveren (als
die49 procent gelijkelijk is verdeeld
over allekiesdistricten en een ande-
re partij daar 51 procent krijgt). De
Liberaal-Democraten die vandaag
op 20 procentvan de stemmen kun-
nen rekenen, mogen al blij zijn met
3 procent van de zetels.

" De Britse premier
JohnMajor tuurt
tegen de
televisie-lampen
tijdens de
laatste
persconferentie
voor de
verkiezingen
van vandaag.

Foto: Reuter

Doden
verdeeld

LONDEN - De verkiezings-
strijd in Groot-Brittannië laat
zelfs de doden niet onberoerd.
De paragnost van het ultra-
rechtse Britse boulevardblad
The Sun heeft een opiniepei-
ling in het hiernamaals gehou-
den en 16 beroemdheden uit
de geschiedenis gevraagd op
wie zij vandaag zouden stem-
men.

Als zij nog leefden, zouden
Sovjetdictator Jozef Stalin,
Karl Marx, de Chinese leider
Mao Zedong en ex-Beatle John
Lennon zeker op Labour heb-
ben gestemd, meent het pro-
Conservatieve dagblad.

Daarentegen staan koningin
Victoria, oud-premier Winston
Churchill en Elvis Presley ach-
ter de Conservatieven.

Over de andere bovennatuur-
lijke voorkeuren is de krant
minder zeker.

De 12e eeuwse veroveraar
Dzjengis Khan antwoordde
desgevraagd ~'k weet niet",
terwijl Adolf Hitler helemaal
niets van verkiezingen moet
hebben: „Gott im Himmel!
Waarom zou ik daar mijn tijd
aan verdoen?"

Ontevreden
Dat Tsongas in New Vork zo veel
stemmen kreeg, was vooral te dan-
ken aan het feit, dat zoveel Demo-
cratische kiezers niet tevreden
waren over de kandidaten waaruit
New Vork aan enquêteurs zei Clin-
ton te weinig integer te vinden.

ze officieel konden kiezen, Clinton
en Brown dus.

Brown werd door veel mensen te
vreemd en te weinig rechtlijnig ge-
vonden, terwyl een meerderheid
van de Democratische kiezers in
In Kansas, Minnesota en Wisconsin
werd ook bij de Republikeinen ge-
stemd. Dat eindigde in alle gevallen
in een duidelijke overwinning voor
president Bush. In New Vork hoef-
den de Republikeinse kiezers niet
te stemmen, omdat alleen Bush
daar kandidaat was, en dus automa-
tisch alle gedelegeerden kreeg.

" Bill Clinton is weer ietsdichter bij de Democratische
kandidatuur voor het Ameri-
kaanse presidentschap. In de
staat New Vork kreeg hij 41
procent van de stemmen.

Foto: Reuter

Ontreddering
De president van Bosnië-
Hercegovina, Alija Izetbeg-
vic, zendt SOS-signalen uit.
Terwijl in Sarajavo straatge-
vechten' gaande zijn tussen
politie en door de 'federale'
(lees: Servische) strijdkrach-
ten gesteunde milities en
datzelfde 'volksleger' na da-
genlange strijd de stad Kv-
pres bezet, roept het staats-

hoofd de hulp in van VN, VS en Europese Gemeenschap. Rade-
loosheid aan alle zijden. Al enkele honderden mensen zijn om hel
leven gekomen. Niemand lijkt nog enige greep te hebben op de
turbulente gebeurtenissen. De aanvoerder van de Serviërs ver-
klaart zelfs dat er in de republiek geen sprake meer is van een
legale macht. *
Sneller dan destijds ten aanzien van Slovenië en Kroatië maar toch
nog rijkelijk laat, is de Europese Gemeenschap overgegaan tot
volkenrechtelijke erkenning van Bosnië-Hercegovina. Doorslagge-
vend argument voor die stap was de overweging dat internationa-
le erkenning van deze republiek met haar sterk gemêleerde bevol-
king een verdere escalatie van de gevechten ter plekke wellicht zou
kunnen voorkomen. Ook de Verenigde Staten die lange tijd haast
tegen beter weten in het standpunt hebben verdedigd dat de Joe-
goslavische eenheidsstaat moest blijven voortbestaan, hetgeen
dus een fictie is gebleken, zijn onder druk van de bizarre realiteit
bijgedraaid.

De hoop op snelle tempering van het geweld is inmiddels een ijde-
le gebleken. Dat is niet zo verwonderlijk. Nu de onafhankelijkheid
van Bosnië-Hercegovina een feit is, zijn de Serviërs er op uit de
republiek langs gewelddadige weg meer en meer te desintegreren
met het uiteindelijke doel hetveruit grootste gebiedsdeel bij de re-
publiek Servië in te lijven.

Op de ministersconferentie van afgelopen maandag in Luxemburg
hebben sommige EG-landen gemeend het besluit tot erkenning
van Bosnië-Hercegovina vergezeld te moeten laten gaan van een
'compensatiepresentje' voor Servië in de vorm van opheffing van
de economische sancties tegen deze republiek. Gegeven de ac-
tuele situatie in Sarajevo en elders in Bosnië was dat geen verstan-
dige beslissing. De Servische leider Slobodan Milosevic en de
Servische milities en extremisten zouden door uit deze tegemoetko-
ming zelfs moed kunnen putten om hun koppige verzet tegen de
bezegelde afscheiding van Bosnië-Hercegovina op dezelfde ma-
nier als tot dusver voort te zetten. De EG heeft het echteraan durf
ontbroken om de sancties, die toch al niet zoveel voorstelden,
vooralsnog onverkort te handhaven.

PvdA ’er Melkerthekelt regeringspartner:

’CDA remt coalitie’
DEN HAAG - PvdA-Kamerlid Mel-
kert meent dat het CDA in verwar-
ring is over de politieke koers van
de party. „Er gaat een remmend ef-
fect uit van het verdeelde CDA op
de samenwerking in de coalitie",
zegt Melkert in het weekblad Else-
vier.

Volgens Melkert, financieel specia-
list van de PvdA-fractie, gaat debij-
drage van het CDA aan de coalitie
'mank aan inconsequenties. Er
worden problemen gesignaleerd en
op de politieke agenda gezet, maar
het CDA neemt er niet de volle ver-
antwoordelijkheid voor. „Subsidies
worden bijvoorbeeld in een kwade
reuk gezet, maar de geldstroom
naar de CDA-cliëntele blijft buiten
beeld." Dat verlamt volgens Mel-
kert niet alleen het kabinet, maar is
ookvan invloed op de samenleving.
Burgers en bedryven willen dat de
coalitie zich kenmerkt door een ze-
kere betrouwbaarheid en voorspel-

baarheid.
Melkert verwijt CDA-politici als
Brinkman, Andriessen en De Vries
dat zij niet weten waar het zwaarte-
punt van het financieel-economi-
sche beleid moet komen te liggen.
„De verschillenvan opvatting in het
CDA over een thema als lastenver-
lichting laten hun sporen na in po-
gingen om de samenwerking in de
coalitie effectiever te maken."

Het CDA zou zich volgens Melkert
eens moeten afvragen waarom een
aantal grote problemen al 15 tot 20
jaar doormoddert. „Het wordt zicht-
baar gemaakt nu de PvdA deel-
neemt aan dit kabinet." Het CDA
moet zich realiseren dat de huidige
politieke problemen zich het beste
laten oplossen door een regerings-
combinatie van CDA en PvdA, al-
dus Melkert. „Tenzij het CDA op
korte termijn zyn meerderheidspo-
sitie wil prijsgeven in een coalitie
met D66 erbij."

Paul Tsongaszorgt voor verrassing

BillClintonwint
in New York

NEW VORK - De koploper bij de
Democratische kandidaten voor het
Witte Huis, gouverneur Bill Clinton,
heeft gisteren by voorverkiezingen
in de staten New Vork, Minnesota,
Kansas en Wisconsin gewonnen.

Maar alleen in Kansas won Clinton
echt overtuigend. De meeste felici-
taties gingen daarom gisteravond
niet naar hem, maar naar Paul
Tsongas, die officieel sinds drie we-
ken niet meer aan de verkiezingen
meedoet, maar niettemin overal on-
verwacht goed voor de dag kwam.
Dat was mogelijk, omdat Tsongas'
naam nog overal op de stembiljet-
ten voorkwam. Vooral in de staat
New Vork leidde dat tot een verras-
sende uitslag: Tsongas kreeg er 29
procent van de stemmen, tegen
Clinton 40 en Jerry Brown 26.

Dat was aanzienlijk meer dan ook
Tsongas zelf, die het afgelopen
weekeinde zei misschien weer aan
de race te zullen meedoen als hij
meer dan 15 procent zou halen, ooit
had kunnen denken.
Een opgetogen Tsongas zei dat hij
later deze week, vandaag of mor-
gen, zal beslissen of hij de draad
weer gaat oppakken en gaat mee-
doen aan de 20 voorverkiezingen
die tot begin juni nog worden ge-
houden.

’Arafat heeft slechts
enkele kneuzingen’

Tul. Vervol9 van pagina 1
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b Donderdag koopavond |
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Oud goud brengt meer op dan u denkt!
Wij kopen uw oud goud, sieraden, diamant.
DIREKT CONTANT GELD.

TIJDELIJK GELD NODIG?
Uw sieraden zijn de oplossing.
Wij kopen ook uw sieraden met het recht
van terugkoop.
Kom vrijblijvend voor inlichtingen.
Wij zijn geopend van 10-17 uur.

Grote Staat 44A (1e etage) Maastricht
043-258057 «ui

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

5.000 48 mnd 138.77 14,9 150.95 18,7
10000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366.84 16,1
30.000 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 erf {aarrente looptijd max. tarief looptijd

11000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35 000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

É Provincier lUVIMWI& Bureau Bibliotheek
I ïrvi _-_i i _*/l Postbus 5700
l_l ITID Uly 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

mededeling Rectificatie
m 122/15-92 in de bekendmaking c.g. uitnodiging voor de

openbare zitting op donderdag 9 april 1992 om
15.00 uur inzake de aanvraag van het Streek-
gewest Westelijke Mijnstreek om een vergun-
ning ingevolge de Afvalstoffenwet e.a. voor de
stortinrichting te Schinnen/Spaubeek is de lo-
katie van deze zitting foutief vermeld: dit moet
zijn: Gemeentehuis Schinnen, Skalahof 1.

HÉ * L
_Ki_rl o ,^E^ -

V # Verder is er nog de Aerodeck Estate, de meest sportieve station-
UAÊ ____fl_l ' >M\ " ___^^_B _» wagen er momenteel te koop is.

__T^^_______ _______ Daarnaast is deze Estate bijzonder kompleet en komfortabel
uitgerust. En met zijn f. 57.990,-** is hij zeer aantrekkelijk geprijsd.

<^km^mmW<\^mm^éWI Mm We vertellen u er graag alles over.

j^*S^^ _____É_St^» HP

-_-______
.__J_jÉßB_- ssx3&\ émmSß/A\ÈwkWÊ&^ Hn wat denkt u tenslotte van deze eveneens gloednieuwe en zeer JOi

„^—^^y»,! i "^^fMW^^^r A| s uop zQek bent naar een ruime gezinsau to is er de Honda geavanceerde Prelude? Een auto die net zo sportiefrijdt als hij eruitziet. W;

ÉggnaÉj tW^L\W^m W Niet in dc laatstt' P laats c,oor zi Jn 16-kleppen motor en zijn met ABS en airbag. Eventueel leverbaar met vierwielbesturing. -._

[&_/ geavanceerde PGM-H brandstofinjektiesysteem. Nu tijdelijk met gratis er
<*MmWAwWAWAWAmmWAAWKm^^ elektrisch te bedienen Hollandia VSR schuifdak*. 88"**'S»_ """*==:

Het eerste grote nieuws op onze Honda Voorjaarsshow is de _*"___^É_f "**»>*. Ce
nieuwe Honda Civic 3-deurs. De Honda Civic is al jaren een groot suk- _ I^^T^ji l

ses. Ook deze nieuwste Civic valt weer op door zijn fraaie uiterlijk. .^^S^fiPMK|L_. & \W % ___ÉP k
Verkrijpbaar met een aantal sportieve 16-kleppen motoren. Nu te S?' __r_____^_til___«-_ tHgpgS __*__*^^\*<£. inir^"" ■—n flor HUJM _B-___-^_ _. -**___. Vi-bewonderen in onze show rot mi. _______e^***__!!^=- .>£______■ '~'

JêËËM Übé!BjgSßß^ Ken bijzonder stijlvolle en komplete sedan is de Honda Accord. Al met al voldoende reden om eens bij ons langs te gaan. Voor

JÊ Standaard met stuurbekrachtiging en vele andere extra's. een proefrit of gewoon om al dat moois eens te j-r pj v,

yH| ■'♦i öjf*^ Bijzonder komfortabel door zijn doublé wishbone-wielophanging. bewonderen. Wil
>%mWKÊÊÊm/AW Nu met gratis elektrisch te bedienen Hollandia VSR schuifdak* op de En roept u gerust maar 000 en aaa. Wij V. Rl g

Een andere voorjaarsprimeur is de gloednieuwe Civic Sedan. Een Accord 2.0 en 2.0 EX. weten precies wat u bedoelt. HOND j
auto die zich direkt onderscheidt door zijn prachtige lijn. ]j

P^t_ut^^l^^l^'S2X_ Dc ooo's en aaa's bewaart u maar voor in onze showroom. |, i "[« aanbod geldtuitslmlefidm de pwiod. van 10l/m 25 april. " - Priis mcl. BTW. excl.kosten niklaar maken.
interieur en vlotte weggedrag. li

Garage Knops B.V. Crombag Auto's B.V. j
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434 Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260 .
AutobedrijfRotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900 Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880

_
1 —— - - I

IKOSTUUMIIVERKOOPI
Het gaat om 'n schitterende sortering (voor- en
najaar 19921hoogwaardige Import-kostuums

(normale prijs 200,- tot 600,- Duitse marken)
die wij gaan verkopen voor de ongelooflijk

lage prijs van;_H
tot 379,-

EEN UNIEKE KANS DIE U NIETHAS LATEN LOPEN!

DEZE KOSTUUM-VERKOOP VINDTPLAATS IN HETPAND
RAADHUISPLEIN 17(h___T__ wwn)

HEERLEN
I LET OP: alléén geopend op woensdag, donderdag,

vrijdag en zaterdag van 10.00tot 17.00 uur.
Donderdag koopavond tot 21.00uur

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

SIM
LOOPLAWAAI
Doe er iels aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, KJCfn
2600 AJ Delft. INCrO

lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

T?j m LimburgsDagblad J

"gpiccolos i
l^^y^ j.,i.i:J....i..7irr.___________ o

I UW BIJDRAGE

(T) nationale hartweek
\|/ nederlandse hartstichting

giro300, bank7D.70.70.600

Handige
boodschappenhulp
rlWh van Brand!

3 ST^IE Nu m°et u echt snei een krat Brand pi|s gaan koperl, Want u kri^gt dane 9 ItV^Üj van Brand, zolang de voorraad strekt, een aantrekkelijk kadootje:

|/ üy(J| ____. >\ \|HiIH_______HHHBHHHHHHHI ü^^
\\j \ Een leuk, plat, handzaam apparaatje van stevige kunststof. U kunt het
\y >Jb __P\ openklappen en u ziet dan een zeer komplete boodschappenlijst. Met behulp
x^ m SK van schuif-pijltjes kunt u dan precies aangeven welke boodschappen u moet

J K" * gaan inkopen. Het is dus eigenlijk een veredeld boodschappenlijstje, dat
È J3l jaren en jaren meegaat. Reuze handig, sterk van uitvoering en neemt bijna

fc \ 9een Plaats in- Boodschappen vergeten is er nu niet meer bij._____ ___■ \ u kr'J9t die hand'Qe boodschappenhulp kado van Brand. Bij aankoop van
*fj E. \ een krat Brand Pilsener. U moet dus wel even naar uw winkel of super gaan.

\ H _________ X Wacht daar niet te lang mee. Want het zou daarbest wel eens druk kunnen
*"_____ ____________PQV____E ______ x. worden...

H^^ ;,____l^^



beurs

Zwak
°P dl^kRDAM - De koersdalingen
en „;*t

eurs van New Vork dinsdag
Pleijf^erochtend hebben Beurs-stimuler^ gebrek aan belangryk,
gebrachi £ ,meuws in beweging
de hpi i- koersen moesten over
Ban__ i!, ü

T
nie terug. Ook de terug-

_r,onden en de daling in
dam n werkten door in Amster-

kcon£tns bleven handelaren vrij
deom.L°ver de verliezen, omdat
Waren met hoger dan normaal
sterdam gei? het slot van de Am-
VZ effectenbeurs stond de
viJftip r_ f op een min van ruim
De kQ punten.
207>5 naa?d9enX.Z,akte Sterk terug van
lndex hi ' Punten. De EOE-
Sisch ? indde onder de psycholo--302,6i 306-grens op'
Pümen v mm van Precies vier
jard om„« erd in totaal f i-85 mil"
599 nxih^ei waarvan de aandelen fmen n voor hun rekening na-

Al ■de vloer ochtendhandel verkeerde
ln de lon

'n een zwakke stemming.
1 d>? dag was er weinig

273 genntB te. bespeuren. Van dlh°rlfe^ fondsen moesten
„opteren «si

"oteringen verlies
?en in h

Slechts 25 stukken kon-
b°eken n slechte markt winst
°ntstonden0Hr g^brek aan affaire
de vloer t

e gekste geruchten op
d°ordeian

Panse beleggers zouden
Van Toki^ Pame krach °P de beursr^J?Un belangen in Neder-
ïetl> zo vl^, nemingen verminde-rt grafï^h !ard,e een handelaar,Strh eJ°nAs Bührmann-Tet-JaPansS-het slachtoffer' van de44-50 P_vk /n verloor f 1,60 op f
de somh d werd getroffen door_V<TT , v°oruitzichten enl'7o 06 b6leggerS f

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 46,20 45,90
ABNAmroA.inF. 79,30 79,20
ABN AmroObl.Gr.f. 176,90 177,00
AEGON 128,20 126,60
Ahold 87,40 86,80
Akzo 149,10 147,20
Alrenta 194,50 194,30
Amev eert 54,90 54,20
Bols eert. 46,90 46,50
Bührm.Tet.c. 46,10 44,40
CSM eert. 95,10 94,90
DAF 21,20 21,10
DordtschePetr. 136,50 135,50
DSM 109,50 108,40
Elseviercert. 113,00 111,50
Fokkercert. 34,70 34,10
Gist-Broc.cert. 35,20 34,50
Heineken 194,50 191,00
Hoogovens nrc 53,30 52,50
Hunter Douglas 69,50 70,00
Int.Müller 61,20 61,00
IntNed.Gr.c. 52,40 51,50
KLM 36,40 35,60
Kon.Ned.Papier 43,40 43,00
Kon. Olie 147,20 145,70
Nedlloyd 58,80 58,50
Océ-v.d.Gr. 78,30 76,60
Pakhoed eert. 43,70 42,00
Philips 36,70 36,40
Polygram 47,40 46,80
Robeco 96,10 94,70
Rodamco 50,50 50,20
Rolinco 93,10 91,60
Rorento 71,20 '71,20
Stork VMF 44,00 43,80
Unilever eert 183,20 181,40
Ver.BezitVNU 81,60 80,90
VOC nrc 42,40 42,10
Wessanen eert 93,80 93,30
Wolters-Kluwer 70,60 69,50

Avondkoersen Amsterdam
Akzo 146.70-147.00 (147.50)
Kon.Olie 145,50-146,00(146,00)
KLM 35,00 (35,60)
Philips 36,20-36.40(36,40)
Unilever 180,00180,30(181,40)
Ahold 86,30 (86,50)
DSM 107,00(107,40)
Hoogovens 52,30 (52,50)
KNP 42,70 (43,00)

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 58,50 57,00 dABNAmroHld.prf. 6,13 6,13
ABNAmroHld.div. 44,60 44.30
ACF-Holdingc. 32,00 31,60
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 129,50 129,50
AsdOptionsTr. 11,70 11,50
Asd. Rubber 3,90f 3,75
AntVertT.. 426,00
AtagHold. eert 121,50 121,50
Athlon Groep 50,80 49,80
Athlon Groep nrc 47,00 47,00

Aut.lnd.R'dam 91,00 90,00
BAM Groep 89,00 90,00
Batenburg 138,20 137,00.
Beers 126,00 126,00
Begemann Groep 115,00 115,00a
Belindo 306,50 300,50
Berkei's Patent 1,06 1,04
Blydenst-Will. 41,50 40,80
BoerDe, Kon. 240,00 240,00
BoerDeWinkelb. 69,30 68,50
BorsumyWehry 63,30 62,50
Boskalis Westm. 25,00 24,40
Boskalis pref. 26 50 26,00
BraatBeheer 34,00 34,00
Breevast 10,10 10,10
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1163,00 1155,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Clairamdo 295.50 295,00
Content Beheer 23,60 23,30
Credit LBN 27,50 e 27,40
Crownv.G.cert 115,50 114,00
CSM 95,10 e94,50
DAFeert. 17,70
Delft Instrum. 25,90 25,20
Desseaux 41,80 41,10
Dorp-Groep 44,90 44,90
Draka Holding 23,90 23,90
Econosto 29,40 28,80
EMBA 225.00 b
Eriks Holding 80,00 80,10
Flexovitlnt. 55,50 57,10
Frans Maas eert 80,70 80,80
FugroMcClelland 38,80 38,00
Gamma Holding 104,70 104,20
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,30 34,10
Geveke 38,80 38,40
Gevekediv'92 37,20 37,20
Giessen-deN. 99,00
Goudsmit 38,60 38,60
Grolsch 202.00 200,00
GTI-Holding 226,00 226,50
Hagemeyer 145,00 144,50
idem div'9l 141,80 140,80
HALTrustB 14,80 a 14,60
HAL TrustUnit 14,80 14,70
HBG 208,00 a 206,00 a
HCS Technology 0,85 0,70 e
Heineken Hold. 179,00 174,80
Hoek'sMach. 256,00 250,50
Holl.SeaS. 0,48 0,47
Holl. Kloos 453,00 453,00
HoopEff.ba_k 7,30 7,30
HunterD.pref. 2,70
IHCCaland 64,80 66,00
Kas-Associatie 34,00 33,40
Kempen & Co 9,30e 9,30
Kiene's Suiker. 1062,00 1062,00
KondorWessels 33,00 32,90
KBB 75.40 75,50
KNPdiv. 40,90 40,50
Kon. Sphinx 55,90 55,00
Koppelpoort 345,00 a 345,00 aKrasnapolsky 251,00 250,00
Landré&Gl. 49,50 47,80

Ned.Springst 7200,00
Norit 20,90 20,80
NutriciaGB 152,00 150,00
Nutricia VB 160,50 159,00
NutriciaVB div92 160,00
Nijv.-TenCate 105,70 108,50
OcévdGr.div92 76,90 ' 75,20
Omnium Europe 7,60
Orco Bank eert. 70,20 '0,20
OTRA 340,00 340,00
Palthe 62,00 62,00
Philips div.'92 36,60 36,30
PirelliTyre 233 22,90
Polynorm 158,30 158,00
Po.cel.Fles 135,00 135,00
Randstad 45,90 45,70
Ravast 25,80 25,80
Reesuik 75,90 75,70
Samas Groep 37,30 36,50
Sarakreek 14,80 14,80
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 48,60 48,50
Smit Intern. 43,00 43,00
Stßankiersc. 15,40 15,10
Stad Rotterdam c 41,50 40,90
TelegraafDe 85,30 84,30
Textielgi.Twente 92,00 92,00
Tulip Computers 24,20 23,50
Tw.Kabel Holding 124,20 124,00
Übbink 66,00 67,00
Union 74,10 74,20
Un.DutchGroup 3,00 2,90
Vereenigde Glas 522,00 515,00 a
Vertocert. 33,00 32,70
VolkerStevin 64,00 63,50
Volmac 28,40 28,00
Vredestein 14,90 15,10
VRG-Groep 48,80 47,60
Wegener 4,50 62,50
WestlnvestF. 15,50 15,50
Westlnv.F.wb 114,00 114,00
Wolters Kluwer 275,00 272,00
Wyers 30,70 30,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 80,50 79,50
ABNAmroAmer.F. 69,20 69,00
ABN AmroEur. F. 74,40 73,90
ABN AmroFar EF. 48,90 47,80
ABN AmroLiq.Gf. 163,00 163,10
ABN Amro Neth.F. 87,90 87,60
Aegon Aandelenf. 343 33,70
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
ABNBeleg.fonds 63,50 633
Albefo 48,40 48,40
AldoUarßFs 26,30 26,30
AlgFondsenbez. 233,00 233,00
AllianceFund 10,20 103
AmroNorthAm.F. 68,60 66,70
Amvabel 81,60 81,20
AsianTigersF. 63,80 62,80
Asian Select. F. 60,60 59,00
Austro Hung. F. 4,60 4,40
BemcoRentSel. 55,80 55,80
BeverBelegg. 2,90 2,90
CLN Obl. Div. F. 110,70 110,80
CLN Obl.Waardef. 114,40 114,50
Delta Lloyd Inv. 29,60 29,60

DP America Gr.F. 35,00 33,80
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 125,40 125,40
EMFRentefonds 69,30 69,30
Eng-Holl.Bel.Tl 10,40 10,40
Envir.GrowthF. 48,20 48,20
Esmeraldapart. 33,40 33,10
EurAss. Trust 6,70 6,70
EMS Growth Fund 104,10 104,20
EMS Income Fund 105,50 105,70
EMS Offsh. Fund 103,10 103,30
EOE Dutch SUF 325,00 320,00
EuroGrowth Fund 49,00
Euro Spain Fund 6,70 6,90
Far East SeiJ. 53,60 52,50
GimGlobal 51,70 d 50,90
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,20 72,50
Holl. Eur. Fund 47,70 47,10
Holl.ObLFonds 124,50 125,00
Holl.Pac. Fund 90,00 86,20
Holl. Sel.Fonds 84,40 84,40
Innovest 653 65,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt500 2830 27,00
Intereffekt wt 64,50 61,00
Investapart. 73,30 73,00
ISHimal.Funds 9,70
JadeFonds 141,00 137,10
JapanFund 16,50 16,30
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr.s 9,00
Mal.CapitalF.S 8,00 7,90
MeesObLDiv.F. 117,30 U1,70d
Mexico IncomeF. 22,00
MXIntVentures 10,50 10,50
Mondibel 773 77,20
Nat.Res.Fund 1180,00 1175,00
NedufoA 111,00 111,00
Nedufoß 117,00 117,00 ■NMB Dutch Fund 44,40 d44,40
NMB GeldmarktF. 54,70 54,71
NMB Global Fund 45,30 45,10
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 103,02 103,04
NMBRentegr.F. 118,20 118,30
NMB VastGoed F. 38,10 37,90
NewAsia Fund 5,40
NomuraWarr. F. 0,49 0,45
Obam, Belegg. 250,00 248,50
OAMFRentefonds 11,65 11,65
OrangeFund 21,70 21,70
Pac.Dimensions 90,00 88,80
Pac.Prop.Sec.F. 29,00 28,00
PiersonRente 113,50 113,70
Postb.Aand.f. 50,40 50,40
Postb.Belegg.f. 563 56,20
Postb.Verm.grf. 543 54,20
_rosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 151,30 151,30
RentotaalNV 35,50 35,50
RG America F. 105,00 103,70
RGDivirentF. 49,30 493
RG EuropeF. 97,30 97,00
RGFlorente 114,10 114,10
RG Pacific F. 88,80 87,00
RG SP Groen 54,50 54,40

RG SP Blauw 51,10 51,00
RG SP Geel 47,60 47,30
RodinProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,80 80,20
Schrod.lnt.Pr.F 293 29,20
Sc_Techs 13,00 13,00
SuezLiq.Grf. 181,90 182,00
TechnologyFund 19,20 1920
TokyoPacHold. 167,00 166,00
TransEur.Fund 82,80 81,00
Transpac.F.Yen 260,00 251,00
Uni-Invest 18,00 18,00
Unicolnv.Fund 77,80 77,50
UnifondsDM 31,80 31,60
Vaste Waard.Ned 65,40 65,20
Vast Ned 112,60 112,30
VIB NV 59,70 59,40
VSB Mix Fund 52,70 52,70
VSBRenteFonds 110,00 110,10
WBO Intern. 65,60 65,60
Wereldhave NV 112,00 112,00
Yen ValueFund 73,00 72,70
ZOM Florida F.s 34,50 33,50

Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,50
ABF 111,70 111,70
Berghuizer Papier 44,50 43,80
Besouw Van eert. 53,20 53,30
Biogrond Belegg. 11,10 10,80
Comm.Obl.F.l 99,00
Comm.Obl.F.2 99,00
Comm.Obl.F.3 98,10
DeDrie Electr. 13,30 13,00
DeltaLl.Dollarf. 65,50 65,80

Delta Lloyd ECU 63,50 63,60
Delta Lloyd Mix 61,30 61,30
Delta Lloyd Rent 59,10 59,20
Delta Lloyd Vast 56,10 56,10
Dico Intern. 86,00 86,00
DOCdata 6,20 6,20
Dutch TakeOv.T. 45,90 45,10
Ehco-KLM Kleding 39,60 40,00
E&LBelegg.l 71,00 69,40 d
E_LBelegg.2 74,90 71,90 d
E_LBelegg.3 106,50 106,50
E&LBelegg.4 77,70 73,90 d
E&LKap.RenteF. 105,40 105,40
FreeRecord Shop 32,00 e 32,00
GaiaHedgel 103,00
Geld. Papier c. 70,20 69,80
German City Est 38,50 37,80
GoudaVuurvast 70,20 70,20
Groenendijk 45,60 45,40
Grontmü 54,00 53,50
HCA Holding «,70 46,90
Heivoet Holding 39,00 39,00
Hes Beheer 46,50 46,30Homburgeert 0,80 0,80
Inter/ViewEur. 3,80 3,60
Kohne+Heit2 44,20 453LCI ComputGr. 4,30 4,30
Melle,van nrc 47,20 47,20
Nedcon Groep 52,80 54,00
Nedschroef 81,50 81,50
Neways Elec. 6,50 6,50
New Eur.Htls DM 18,00 a 18,00 a
NewtronHold. 1.95 1.85

Pan Pac. Winkel 10,70 10,20
PieMedical 5,70 5,60
Simac Techniek 12,90 12,90
Sligro Beheer 55,20 55,10
SuezGr.Fund 52,40 52,10
VHS Onr.Goed 1,50 1,45
Vilenzolnt. 38,50 38,50
Welna 285,00 282,50
Wereldhave 4,10
Weweler 40,80 40,50
Wall Street
alliedsignal 51% 50'/«
amer.brands 45% 44%
amer.tel.tel 42 40%
amococorp 44% 43 %
asarcoinc. 26% 25%
bethl.steel 13% 13%
boeing co 43% 43%can.pacific 13% 13%
chevron 65V. 64%
chiquita 28% 27%
chrysler 17% 16%
citicorp 15 15%
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 52 % 53%
dupont nemours 46% 47
eastmankodak 39 38%
exxoncorp 56% 57%
ford motor 39% 38%
gen. electric 74% 72%
gen. motors 38 37%
goodyear 67% 66%
hewlett-pack. 79% 77%
int. bus.mach. 82% . 84%
inttel.tel.. 64% 62%
kim airlines 19% 19
mcdonnell 58% 57%
merckco. 146%, 146V2
mobiloil 62 Va 62'/.
penncentral 21% 21%
philips 20 19%
primerica 38'/» 37
royal dutch 79% 79%
searsroebuck 44% 44%
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 59% 59
unitedtechn. ,SJ% 52%westinghouse 18% 17%whitman corp 13% 141/»
woolworth 28% 29
Advieskoersen
amerik.dollar 1,765 1,885
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,480 1,600
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitsemark (100) 110,00 114,00
engelse pond 3,07 3,32
finse mark(100) 39,50 42,00
franse frank (100) 31,55 34,30
gneksedr.lloo) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
ital._re (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 133,50 139,50
joeg.dm.t/ra 100 - -noorsekroon (100) 27,15 29,50

oostschill.(lOO) 15,75 163
portescudo(lOO) 1,20 1,38
spaanse pes.(100) 1,69 1,85
turksepond (100) 0,0250 0,0370
zweedsekr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 119,75 1243

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,82825-1.83075
antill.gulden 1,0075-1,0375
austr.dollar 1,3882-1,3982 .
belg.frank(loo) 5,4705-5,4755
canad.dollar 1,53775-1,54025
deensekroon (100) 28.985-29,035
duitsemark (100) 112,5750-112,6250
engelse pond 3,2010-3,2060
franse frank (100) 3330-33.270
grieksedr.(lOO) 0,9110-1,0110
hong_.doll_r(100) 23,5450-23,7950
ierse pond 2,9910-3,0010
itaUire(10.000) 14,895-14,945
jap.yen (10.000) 138.390-138,490
nwzeel.dollar(loo) 0,9879-0379
noorse kroon (100) 28,620-28,670
oostenr.sch.(loo) 15,9940-16,0040
port escudos(100) 1,2900-1300
spaanse pes. (100) 1,7685-1,7785 ■surin.gulden 1,0050-1,0450
zweedse kr. (100) 31,000-31,050
zwits.frankdOO) 122,595-122,645
e.e.u. 2,2980-2,3030

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9-3=100)
algemeen 207.50 205,30
idexcl.kon.ohe 203,30 201,00
internationals 208,30 206.50
lokale ondernem. 208,50 205,90
idfinancieel 147,10 145,20
id niet-financ. 267,80 264,50

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 295,50 292,40
idexcl.kon.ohe 273,50 270,40
internationals 309,10 306,40
lokale ondernem. 279,90 276,50
id financieel 216,80 214,20
id niet-financ. 3403 336,10

CBS-stemmingsindex (1990=100)

algemeen 125,60 124,00
intemation 141,00 139,60
lokaal 122,70 121,10
fin.instell 128,90 127,20
niet-financ 121,50 119,90
industrie 131,40 129,70
transp/opsl 130,70 128,40

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,620-20,220vorige
19,710-20,310,bewerkt 21,820 laten,
vorige 21,910 laten.

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

Dow Jones

Industrie 3181,36

- 32,19

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Akzo papr 145,00 234 0,30 a 0,60 ■amev pjul 55,00 190 3,00 a 2,80
daf papr 22,50 192 1,50 1,60 'dsm c apr 100,00 204 9,90 a 7,90
dsm c okt 115,00 200 1,50 1.10
dsm pjul 100,00 195 1,70 1,90 'dsm pjul 105,00 544 33 4,50
dsm pokt 115,00 364 10,50 12,40
coc c apr 290,00 210 17,00 13,00
coc c apr 300,00 486 7,80 43
coc capr 305,00 1379 3,40 1,50
coc c apr 310,00 261 1,10 0,40
coc cmei 300,00 294 6,30 4,40
coc c mei 305,00 1107 3,80 a 2,30
coc cmei 310,00 222 1,90 1,00
coc papr 295.00 251 0,30 a 0,50
coc papr 300.00 2365 0,50 1,30
coc papr 305,00 2108 1,40 3,50 .
coc papr 310,00 201 4,00 73b j
coc pmei 295,00 252 1,50a 2,50
coc pmei 300,00 676 2,80 4,80 "coc pmei 305,00 1198 5,00 7,80 b I
coc pjul 300,00 493 4,50 6,50 a
coc pjan 300,00 263 7,00 8,50
gist capr 35,00 598 0,50 0,30
hein pjul 170,00 203 0,90 150
hem pjul 180,00 193 1,90 3,30
hoog c apr 50,00 216 3,70 2,80
ing capr 50,00 314 2,50 170
ing cj94 47,80 244 7,30 63ing pokt 55,00 228 4,20 530 'kim cjul 40,00 295 1,10 0,90 !
knp papr 42,50 197 0,50 a 0,70 "nedl papr 65,00 235 6,00 6,60 'nedl pjul 65,00 191 6,50 b 7,50 !phil c apr 35,00 332 1,90 1,50 "Phil cjul 35,00 488 3,00 2,70 'phü c 093 30,00 749 9,60 9,20 !phil c 096 35,00 392 9,60 9,40
Phil papr 37,50 1635 0,70 b 13ohe c apr 145,00 662 2,90 210olie c okt 135,00 1% 13,80 123 bohe papr 145,00 191 0,70 1,00 |
ohe pokt 140,00 205 3,00 3.80 atops c mei 570,00 199 12,00 83tops papr 580,00 349 2,00 4.50 b
unil c apr 175,00 252 9,50 a 73
unil c apr 185,00 196 13 0,40
unil papr 180.00 329 0,40 1,10
unil papr 185.00 253 2,40 3,80

I a laten 9 bieden - ex-div

' b=bieden h laten " ei-diï
c ei claim k gedaan -h
d ei-dividend I gedaan - g
e gedaan " bieden uk slotkoers vorige dag
f gedaan . laten sk slotkoers gisteren

’Acties van bonden gaan voorlopig door’

Veertig supermarkten
dicht door manifestatie
UTRECHT - Ongeveer 500 perso-
neelsleden van supermarkten heb-
ben gisteren deelgenomen aan een
landelijke manifestatievan de Dien-
stenbond FNV in Utrecht. Volgens
een woordvoerder van de bond wa-
ren onder meer daardoor veertig
over het land verspreide super-
markten helemaal gesloten, terwijl

in enkele andere filialen acties
werden gevoerd.

De bond is al sinds eind maart met
estafette-acties bezig om de werk-
gevers te bewegen tot een forsere
loonsverhoging. De onderhandelin-
gen over de cao voor de 170.000
werknemers van de supermarkten
zijn half maart vastgelopen op de
looneis van de bonden. Zij willen
6,5 procent om een achterstand met
vergelijkbare bedrijfstakken in te
lopen, dewerkgevers boden 4,5 pro-

cent.
Voorzitter L. de Waal van de FNV-
bond zei op de manifestatie dat de
bond geen cao zal tekenen als de
loonachterstand niet goeddeeels
wordt weggewerkt. Hij voorspelde
een 'heel lange periode van actie.
Overigens riep hij de werkgevers
op, het cao-overleg op basis van de
vakbondseisen te heropenen.

De Dienstenbond FNV is van zijn
kant bereid het vervullen van som-
mige wensen over een wat langere
periode uit te smeren. Zo zou de ge-
vraagde toeslag voor werken op za-
terdagmorgen (nu wordt alleenvoor
de zaterdagmiddag extra betaald)
pas kunnen worden ingevoerd als
daarover in de hele detailhandel af-
spraken zijn gemaakt.

Frankrijk verlaagt
hoogste btw-tarief

ga j
JS - Aanstaande maandag

pj.ar,, ket hoogste btw-tarief in
Dit h Van 22 naar 18'6 Procent.
lan . eeft de nieuwe premiervan het
het erre Beregovoy, gisteren in
toe Parlement gezegd in zijn eerste

Praak als eerste minister.

al w *!ige tarief zou in januari toch
de h verlaagd in verband met
ven "armonisering van de btw-tarie-
vov 'j 1 de EG, maar volgens Berego-
btw ert de vervroeging van de
Vaj. "Verlaging extra koopkracht op
16. onSeveer vijf miljard frank (f
volt miljard)- De btw-verlaging zal
trie sns5ns de premier de auto-indus-

-160 goede komen en zo een sti-

mulans betekenen voor de Franse
economie.
De premier, die vier jaar minister
van Financiën is geweest, deed ver-
der de belofte dat hy in de periode
tot oktober banen, scholing of ge-
meenschapswerk zal vinden voor

de ongeveer 900.000 langdurig
werklozen in zijn land. Wie in
Frankrijk langer dan twaalf maan-
den geen werk heeft staat te boek
als langdurig werkloos. Eind fe-
bruari kwam het aantal werklozen
in Frankrijk uit op 2,88 miljoen, een

record. Dat aantal komt overeen
met 9,9 procent van de beroepsbe-
volking.

Beregovoy wil gaan praten met de
vakbonden over een combinatie
van beperkte loonstijging en banen-
programma's. De maatregel dat
bedrijven geen sociale premies hoe-
ven te betalen voor jong en onge-
schoold personeel blijft voorlopig
van kracht. De maatregel zou in mei
aflopen.De premier gaatverder ver-
korting van de werktijd stimuleren
voor mensen die tegen hun pen-
sioen aanzitten terwijl jongeren dan
worden opgeleid om de vrijkomen-
de banen in te nemen.

economie

Dramatische koersval na aankoop aandelen

Robeco in de fout
op Japanse beurs

Van onze redactie economie

ROTTERDAM _ De aandelen_
_kl

en R°t>eco en Rolincojebben in Tokio gewikt en
verkeerd gewogen.

AWee weken geleden bij de
P^sentatie van het jaarverslag
Raakte topman prof. dr. P.jorteweg bekend dat in de
j
agen daarvoor voor 180 mil-

w gulden Japanse aandelenwaren gekocht in de veronder-dlel!lng dat de koersbodem op«e beurs van Tokio toen onge-eer wel was bereikt waardoor
grote winstkansen waren.

cent^t was al met 40 pro"
Punt opzichte van haar hoogste
d. r !i Vorig Jaar gezakt naar net on-kni e 20-000. Maar de dramatische
md Val heeft zich voorl;gezet. °e
17 o

en^ staat nu op iets meer dan
Dm een verlies van nog eens 15
koon6nt' Dat betekent dat de aan-
alsn Van en Rolinco voor-n°g een 'miskoop' is geweest.

de r uVoerder drs- G- de Bruin van"ot,eco Groep erkent dat 'we er
honi.°u? in zÜn gesprongen. „Dit
We.t ■ het sPeL Absoluut zeker
dat h

het nooit- We dachten toen
rei. eLabsolute dieptepunt was be-
gew »

blijkt dus niet zo te zi->n
ker eest" De pakketten worden ze-
vol

n°S niet verkocht want er zit
Üik hem nog steeds een duide-
herc.P°tentieel voor een fors koers-
Pani tln Tokio- "we raken niet in
"Hopt "' Als Je geschoren wordt,
late lJe stil blijven zitten. Dus wen net kopje nog niet hangen."
aar?^ bet °P koerswinst gerichte

Rolinco heeft in to-
ToW*I*'1*' nogal wat aandelen via de
Jaar.°~beurs uitstaan. Volgens het
ryjjj^slag stond eind vorig jaar
van . Procent van de portefeuille
Bn h miUard gulden in Tokio uit.
Bob meer op dividend gerichte
Ce ec°-fonds was dat ruim 15 pro-
Sam Van de 9 niihard gulden.
2U R

n met de n'euwe beleggingen
(jfj- °beco en Rolinco voor bijna

in Japan. Die aandelen
een 'n de afgelopen twee weken
w-_ Paar honderd miljoen minderaard geworden.

Cao-overleg in
metaal hervat

UTRECHT - Het overleg over
een nieuwe cao voor de 280.000
werknemers in de metaalnijver-
heid wordt vandaag hervat. De
werkgevers hebben de industrie-
bonden van FNV en CNV enkele
uren voordat gisteren om twaalf
uur een ultimatum afliep uitge-
nodigd voor voortzetting van de
onderhandelingen. De bonden
gaan op die uitnodiging in.

De onderhandelingen liepen op
19 maart vast. Voornaamste
breekpunt was het voorstel van
de werkgevers, werknemers bij
ziekte maximaal vier vakantieda-
gen te laten inleveren en de ziek-

tewetuitkering met 10 procent te
verlagen.
De Federatie van Werkgeversor-
ganisaties in deMetaalnijverheid
(FWM) zegt nu in haar uitnodi-
ging dat ze op het gebied van
ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid nieuwe voorstellen
zal doen die 'in belangrijke mate'
tegemoet komen aan de bezwa-
ren van de bonden tegen haar
oorspronkelijke voorstellen.

Andere geschilpunten die in
maart tot het afbreken van de
onderhandelingen leidden, zijn
de vut-premie en -leeftijd en de
loonsverhoging. De werkgevers
boden in een tweejarige cao 3
procent per 1 juni 1992 en 1 juni
1993, 0,5 procent op 1 januari
1993 en 0,25 procent op 1 januari
1994.

De Industriebond FNV had al
een actiedraaiboek opgesteld. De
bond is vorige week al begonnen
met poort- en kantineacties om
het ultimatum kracht bij te zet-
ten.

Bij mogelijke fusie met Deutsche Aeropsace

Bonden eisen garanties
eigen identiteit Fokker

AMSTERDAM - De vakbonden ei-
sen garanties met betrekking tot
behoud van de eigen identiteit van
Fokker bij een fusie met (of overna-
me door) Deutsche Aerospace (DA-
SA). Fokker moet 'voldoende eigen
positie' krijgen binnen DASA. Dat
stellen vier vakverenigingen in een
briefaan de ministers van Economi-
sche Zaken en Financiën.
De bonden zijn wel positief over
een mogelijke samenwerking van
Fokker met de Duitsers. Die ver-
dient zelfs de voorkeur boven een
gescheiden, zelfstandig doorgaan
van de Nederlandse vliegtuigfabri-
kant.
De bonden zyn vooral bevreesd
voor een concurrentiestrijd op le-
ven en dood tussen Fokker en
DASA als de Duitsers met eigen
vliegtuigen op de markt komen.
DASA is mede in dat licht de meest
voor de hand liggende partner, al-
dus de vakorganisaties.
De bonden zullen echter niet toe-
staan dat de overheid en de directie
van Fokker uitverkoop houden aan
DASA. Zij willen daarom zekerhe-
den met betrekking tot het behoud
van de werkgelegenheid. Fokker
moet in ieder geval in zijn huidige
omvang in Nederland door blijven
gaan. De eigen identiteit van de
vliegtuigbouwer moet tot uiting ko-
men in de vliegtuigprogramma's.

De andere werkmaatschappijen van
Fokker zullen eveneens een vol-
waardige plek moeten krijgen in de
nieuwe onderneming.
De bonden hebben in hun brief kri-
tiek op de directie en de overheid,
die ongeveer een derde van de aan-
delen in handen heeft. Zo zouden
zij onvoldoende op de hoogte wor-
den gehouden van het verloop van
de onderhandelingen.

Personeel Verkade
schort staking op

UTRECHT - De 180 stakers bij
Verkade in Zaandam hebben beslo-
ten gisteren weer aan het werk te
gaan. Bij de Verkade-vestiging in
Den Bosch is de staking ook opge-
schort.
Volgens een woordvoerster van de
Voedingsbond FNV wil de Ver-
kade-directie niet ingaan op indivi-
dueel overlegover een cao met deze
FNV-bond. Maar het personeel
vindt verder staken voorlopig niet
zinvol.
Al eerder was over een principe-
akkoord voor de 14.000werknemers
in de suikerverwerkende industrie
overeenstemming bereikt tussen de
CNV-bond en de werkgeversorgani-
saties. De FNV-bond distantieerde
zich daarvan.

munt

Ubo failliet
De Utrechtse rechtbank heeft
gisteren het faillissement uitge-
sproken over Übo Holding,
Übo Rubber International en
Übo Tyres International. Vol-
gens de curator wordt nog ge-
probeerd voor een deel van de
onderneming een koper te vin-
den. Daarbij zal worden ge-
tracht de werkgelegenheid
voor een deel van de 180 perso-
neelsleden te redden.

Philips
Philips heeft haar belang in de
Amerikaanse videoverhuurke-
ten Blockbuster uitgebreid 'tot
4,5 procent. Tevens is een optie
verkregen op nog eens 5 mil-
joen aandelen Blockbuster,
waardoor het belang dit jaar tot
7,3 procent kan- worden opge-
voerd. Blockbuster is 's we-
relds grootste onderneming op
het gebiedvan videoverhuur.

Topman weg
J.A. Fentener van Vlissingen
treedt op 24 juni af als be-
stuursvoorzitter van het parti-
cipatiefonds Noro Nederland.
Daarmee is de ontvlechting
tussen aandeelhouder en direc-
teur Fentener van Vlissingen
een feit geworden. Hij wordt
opgevolgd door I.J.J. Heester-
beek.

Wavin
Kunststofproducent Wavin uit
Zwolle zal binnenkort met het
Zwitserse conglomeraat Von
Roll een overeenkomst onder-
tekenen voor de overneming
van de activiteiten in kunststof
buizen en fittingen van deze
onderneming. Verder verkrijgt
Wavin binnen enkele maanden
meerderheidsbelangen in joint
ventures in Hongarije en Tsje-
choslowakije.

Hoogovens
Wasmodelgieterij Cirex in Al-
melo, onderdeel van Hoogo-
vens, gaat samenwerken met
de Tsjechoslowaakse onderne-
ming Tatra in Koprivnice. Ta-
tra, die internationaal bekend-
heid geniet door haar vracht-
wagens, beschikt ook over een
eigen gieterijbedrijf met ver-
schillende technologieën.

Telefoonkaart
PTT-Telecom begint dit jaar
met het vervangen van alle
kaarttoestellen in de telefoon-
cellen. In 1994 moet iedereen
zowel met'de huidige telefoon-
kaarten als met allerlei credit-
cards in de cellen terecht kun-
nen. De PTT zelfkomt met een
nieuwe chip-kaart.

’Kassamoet rinkelen’

" Deelnemers aan de supermarkt-manifestatie van de Voedingsbond FNV in Utrecht wachten
met een kop koffie op de overige deelnemers. De bijeenkomst begon gisteren door de treinstaking
aanzienlijk later. Foto: ANP
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GELEEN: Kellerhuis Keukens,
Ringovenstraat 1 tel. 046-747905.

HEERLEN: Keukendesign Kellerhuis,
Woonboulevard tel. 045-754172.

MAASTRICHT/HEER: Remalux, Dorpstraat 84a tel. 043-617340.
MEERSSEN: Keukencentrum Zambon,

Kruisberg 46 tel. 043-642535.
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HEERLEN - Het platform dat de ac-,
ties in de gezondheidszorg in de
Oostelijke Mijnstreek gaat voorberei-
den is uitgebreid met de directeur van
de verpleegklinieken, W. Malherbe.
„Hier is geen sprake van ruzie tussen
werkgevers en werknemers, maar
van een gezamenlijk conflict met de
regering," aldus Malherbe, wiens
deelname aansluit bij het eerder ge-
nomen ingenomen standpunt van de
directie van psychiatrisch centrum
Welterhof.

Directies in
actiecomité

deelte aangebouwd. Tweehon-
derd meter over de grens in
Herzogenrath, bij Grundschule
Pannesheide, bestaan soortgelij-
ke bouwplannen. „Je kunt een
half jaar voorbij laten gaan zon-
der iets te doen. Dan is het te
laat. Ik stel daarom voor met
spoed overleg te plegen met Den
Haag en Herzogenrath", zegf

Het plan om tot een gezamenlij-
ke Nederlands-Duitse school te
komen is niet nieuw. In Kerkra-
de wonen veel Duitsers, wier
kinderen in Duitsland naar
school gaan. Op de gemeente is
daarom al vaker gesproken over
een tweetalige schoolwaar zowel
Duitse als Nederlandse kinderen
onderwijs kunnen volgen. Kerk-

rade gaat binnenkort een onder-
zoek starten naar de onderwijs-
behoefte in de gemeente. In de
enquête, diezich ook op de Duit-
se inwoners van de stad zal rich-
ten, zal ook gepeild worden hoe
groot de behoefte is aan een
tweetalige school.
Een concrete situatie als bij de
basisscholen op Bleijerheide en
het Duitse Pannesheide heeft
zich nog niet vootgedaan. Een
docent van basisschool Bleijer-
heide liet gisteren weten dat de
nieuwbouw van de school enige
maanden is uitgesteld om finan-
ciële redenen. Het voorstel uit de
welzijncommissie noemde hij
'interessant.

Bosch. Wethouder Hub Bogman
reageerde instemmend op het
voorstel. „We hebben over twee
weken een bijeenkomst met Her-
zogenrath. We zullen het idee
daarin meenemen", aldus de
wethouder. Bosch spoorde het
college tevens aan geld aan te
vragen bij de EG in Brussel voor
dit project.

Punt achter leningaffaire
Landgraaf draagt vordering van twee ton over aan aannemer

[g 9oman zat in het najaar van
lut

te Prutsen aan zijn eigen
lui?010 voor het bejaarden-
,.'s °ormig in Landgraaf. Eenn ac bewoners vond de hande-
t__fen van de Kerkradenaar der-'«e verdacht, dat hij de politie

Toen twee agen-
lr> uniform en een in burger"veerden, werd de knutselaar

Dat geweld uit de auto gesleurd.
Aa

, Yas voor hem reden om een*CenHht ln di6nen- m eiSte
teph LT gulden immateriële
Vern ergoeding" Gisteren
L klacht gegrond ver-
on. J hiJ kreeg echter nietjbedV" de helft van het geëiste

Van onze verslaggever

Paasfeest nadert

MAASTRICHT - De gemeentepolitie
van Maastricht speurt naar de daders
van een inbraak in een kledingwinkel
aan de Platielstraat in Maastricht, die
woensdagmorgen rond half zes
plaatsvond. Een bewoner werd ge-'
wekt door het geluidvan vallend glas.
Toen hij naar buiten keek zag hij dat
drie personen kleding uit de winkel
weghaalden en in de auto droegen.
Daarna reed de auto met grote snel-
heid in de richting van het Vrijthof.De
getuige noteerde het kenteken en
waarschuwde de politie.

Met kleding
aan de haal

EG-resolutieover Maaswater
PjAATSBURG - De CDA-Euro-
(n p fntsleden Ria Oomen-Ruij-r en Maxime Verhagen willen dat
'o.(i.Wallteit van het Maaswater
e Ul verbeterd. Zij doen namens
■acti nsten-democratische EVP-om_.een beroep op de Europese
e ve ISSie en de Maaslanden om
lel rvui^ng van het Maaswater zo
en' mogelijk aan te pakken.
rordtres°lutie van die strekking.m * vandaag in hetEuropees Par-
er), "'besproken. Een grote meer-
sSo], d van het parlement zal de
Wp le steunen.
'èrs hde beide Europarlementa-
ir . eeft de vervuiling van de
a n lnmiddels drastische vormen
iftge -men- Door de jaarlijkse lo-
et iv ls het zuurstofgehalte van~ enorm gedaald. De

ie
cSe ornmissie en de Maas-

or„ n worden verzocht ervoor te
kas dat de kwaliteit van het.darter en het winningsgebied
e n lg wordt verbeterd dat de vis-
l_n ' de Maas weer geschikt wor-
°enliik°r consumPtie en dat fat-
-Ogej1--i? drinkwaterwinning weer

Identiteit nog onbekend
Dode gevonden
bij flatgebouw

Van onze Haagse redacteur

ue m
sUni_

S 185 meter !ang en had
0o«el 'h* P^tuur. In zijn rechter
_!orbelW ï. hIJ twee gaatjes voordeCl?. de linkerborst heeft'

schor atouage in de vorm van

Van onze Haagse redacteur
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9rafschenners rommelen maar wat
! onder de doden; |
j zij kunnen |l het leven niet aan §

LANDGRAAF - De Land-
graafse lening-affaire is verle-
den tijd, wanneer de gemeen-
teraad er volgende week mee
instemt dat de vordering op
een ex-ambtenaar wordt over-
gedragen aan aannemer Jon.-
gen uit Landgraaf. De ge-
meente krijgt zo de 286.000
gulden terug die burgemees-
ter Hans Coenders het toen-
malige hoofd Financiën in
1989 onderhands leende. De
ambtenaar bleek later niet in
staat het geld terug te betalen.

KERKRADE - De politie van Kerkra-
de is op zoek naar twee mannen die
maandagavond op de Veldhofstraat
in Eygelshoven een 27-jarige Antil-
liaan hebben beschoten. Het slachtof-
fer is ernstig gewond, maar verkeert
buiten levensgevaar. Het signalement
van de eerste dader luidt: Afrikaans
type, tussen 1,80 en 1,90 meter, tus-
sen 25 en 30 jaar, slank postuur en
smal gezicht. De dader droeg een
korte beige jas en een pet met een
klep. De tweede dader is van Antil-
liaanse afkomst, ongeveer 1,70 meter
lang en. heeft kort kroes haar. Hij
droeg een kort zwart jacken een don-
kere trui. Getuigen en mensen die in-
lichtingenkunnen verschaffen worden
verzocht te bellen naar de politie in
Kerkrade.

Politie zoekt
twee schutters

De verzekeringsmaatschappij
Fraude-onderlinge van Gemeenten
(FOG) weigerde de door Landgraaf
geleden schade te vergoeden, maar
betaalt nu toch 107.000 gulden. Het
inmiddels door Landgraaf aan de
dijk gezette accountantsbureau Co-
oper & Lybrand Dijker van Dien
betaalt de gemeente ruim 47.000
gulden. Zowel FOG als de accoun-
tants nemen formeel geen verant-
woordelijkheid op zich, maar beta-
len een zogenoemde 'bijdrage uit
coulance.
Het beslag dat de gemeente liet leg-
gen op het loon van de betrokken
ambtenaar heeft ruim 34.000 gulden
opgeleverd. De resterende schuld
van bijna een ton heeft Landgraaf
nu verkocht aan aannemer Jongen.
Die bouwde destijds het huis, waar-
voor de ambtenaar het geld nodig
had.

OIRSBEEK - Nog deze maand zul-
len de resultaten bekend worden van
de watermonsters die zijn genomen
in groeve Boymans in Oirsbeek.
Voordat het storten van huishoudelijk
afval uit Zuid-Holland in die groeve
begon werden de monsters genomen
om achteraf geen problemen te krij-
gen over het leggen van de schuld-
vraag bij een eventuele bodemveront-
reiniging. De provincie gaf toch toe-
stemming voor het storten van het
afval voordat de resultaten van de
monsters bekend waren. De gemeen-
te Schinnen blijft intussen ontevreden
over de manier waarop zij (niet) wordt
ingelicht over de gang van zaken in
groeve Boymans.

Uitslag monsters
Oirsbeek bekend

.emf m Heerlen gevonden,
lis h oedeJi. k aan een overdo-

neroine overleden man.
Foto: Politie Heerlen.

Ook aannemer Jongen heeft voor-
deel bij de gekozen oplossing. Om-
dat de gemeente de schuld van de
ex-ambtenaar aan de aannemer had
overgenomen, maakte Jongen nau-
welijks kans daar iets van terug te
zien. Nu Jongen zelf schuldeiser
wordt, is die kans veel groter. „De
aannemer zal welzprgen dathij zyn
geld krijgt - op een zakelijker ma-'
nier dan een gemeente kan gebrui-
ken", zei Heinrichs veelbetekenend.
B en W hebben sinds maart vorig
jaar onderhandeld met de inmid-
dels ontslagen ambtenaar, aanne-
mer, accountent, verzekering en de'
betrokken bankier ABN/Amro. Al-
leen de laatste wijst elke verant-
woordelijkheid van de hand.

De fractievoorzitters in de Land-
graafse raad kregen gisteravond
opening van zaken van de wethou-
ders Thei Gybels en Wiel Heinrichs.
„Dit is voor de gemeente de beste
oplossing", aldus Heinrichs na af-
loop. „Als we via de rechter ons
geld hadden willen terugkrijgen,
waren we jaren kwijt."

# De kinderen van de ba-
sisschool Op 't Hwagveld in
Meerssen, samen met leden',
van de oudervereniging en
het parochieel ziekencomité,
zijn begonnen met de 'pro-
ductie' van 140 palmkrui-
sen, onder andere versierd
met fruit, voor zieken en be-
jaarden in de parochie
St Joseph Arbeider. Vrij-
dag worden de palmkruisen
gezegend en door de leerlin-
gen bezorgd.

Foto: FRITS WIDDERSHOVENichot V^N - Het stoffelijk over-vaar n ’en nog onbekende25 tot
!ev onde "man is zaterdagmorgen
'atl een pi

In een onderdoorgang
Seriën n aan de Muzenlaan in
>lar»ke 'nTe pohtie vermoedt dat de
>verdr._i: L

n 1S overleden aan een
*hter f', heroïne. Het is de politie
'e idem;. "u toe noS niet geluktomuentiteit te achterhalen.

Een besluit over mogelijke nieuw-
bouw zal in ieder geval op zijn
vroegst in 1994 vallen, laat Alders
weten. Zijn brief is ook onderte-
kend door de staatssecretarissen
Van Amelsvoort van Financien en
Van Rooy van Economische Zaken.

Verder wordt momenteel bezien ofhet rijk in de periode 1993-1997 geld
vrij kan maken voor 'de oplossing
van enkele urgente problemen die
samenhangen met nog resterend
achterstallig onderhoud van het ge-
bouw aan de Groene Boord',
schrijft de bewindsman. Dat onder-
komen lijkt dus op zijn minst nog
een reeks van jaren in gebruik te
blijven.

analyse' op voor Heerlen enKerkra-
de waarin de huisvesting van de
rijksdiensten in die steden en de
daarbij te verwachten ontwikkelin-
gen in beeld worden gebracht.
Daarbij blijft ook nieuwbouw voor
de belastingdienst tot de mogelijk-
heden behoren.

Nieuwbouw
fiscus lijkt

nog ver weg

DEN HAAG - Het kabinet zal op
zijn vroegst in 1994 een besluit ne-
men ofer nieuwbouwkomt voor de
belastingdienst in Heerlen. Het is
ook mogelijk dat belastingambtena-
ren in vrijkomende ruimte bij het
CBS in Heerlen worden gehuisvest.
Dat schrijft minister Hans Alders
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer in ant-
woord op vragen van het Tweede
Kamerlid Jos van Rey.
Aanleiding voor zijn vragen vormde
de gesprekken die zijn gevoerd tus-
sen de leiding van de belasting-
dienst in Heerlen en het gemeente-
bestuur van Heerlen over nieuw-
bouw. Het huidige kantoor aan de
Groene Boord voldoet niet en is teklein. In een eventueel nieuw kan-
toor zouden zowel debelastingamb-
tenaren uit Heerlen als Kerkrade
geplaatst moeten worden.

Volgens Van Rey is het echter voor
het Rijk veel goedkoper als belas-
tingpersoneel zou worden onderge-
bracht in al bestaande rijkskanto-
ren. Het Limburgse Kamerlid dacht
daarbij aan het gebouw van het
CBS in Heerlen, waar door de af-
slankingsoperatie bij de rijksover-
heid ruim honderd arbeidsplaatsen
wegvallen.
Volgens Alders wordt nu al onder-
zocht of het CBS-gebouw kan wor-
den gebruikt voor de huisvesting
van andere rijksdiensten, waaron-
der de fiscus. Momenteel stelt de
Rijksgebouwendienst een 'stads-

ra6e°n m,_.lS het publiek te8 n Wle de dodekent in Limburg (WOL), wordt daarbij
Roermond hoofdvestiging en moet
de Tuinbouwschool uit Venlo ver-
dwijnen.

Geen baat bij nietige dagvaarding

Een jaar cel voor
koffervol cocaïneOpnieuw deining rond

agrarisch onderwijs
t)eN^e" aS, gekleed in een donker-
"a sweat h br°ek en een paars/

MAASTRICHT - De rechtbank te
Maastricht heeft woensdag een
44-jarige inwoner van die stad ver-
oordeeld tot twaalfmaanden gevan-
genisstraf wegens het vervoeren
van een kilo cocaïne en het voor-
handen hebben van negentig gram
amfetamine in zijn woning. De offi-
cier van justitie had twee jaar ge-
vangenisstraf geëist.

le deze " ,
C°itact r> ent wordt verzochtmeenw!P, te nemen met de ge-«eerlen, afdeling Te-"-~^2^telefoon 045-731731.

Die opzet bestond al in 1990 en
werd gesteund door de minister. De
Medezeggenschapsraad van de
Tuinbouwschool in Venlo vocht de-
ze plannen echter met succes aan
bij zowel de geschillencommissie
als de rechter. 'Venlo' ging in juli
1991 toch akkoord met de fusie met
de andere scholen onder voorwaar-
de dat een onafhankelijke deskun-
dige het plan tot spreiding en situe-
ring van het agrarisch onderwijs in
Limburg nader zou bezien.

„Het is een gebed zonder end", ver-
zuchtte gisteren VVD-woordvoer-
der Jan Franssen tijdens een mon-
deling overleg over de AOC-vor-
ming in Nederland.De vorming van
het AOC-Limburg is al jarenlang
een zeer omstreden zaak.

Aanleiding voor dat verzoek van de
Kamerfracties is het feit dat de leer-
krachten van de Middelbare Tuin-
bouwschool in Venlo het officiële
plan voor de vorming van het AOC-
Limburg opnieuw, 'op persoonlijke
titel', hebben voorgelegd aan de lan-
delijke geschillencommissie.

Bukman voelt voorlopig maar wei-
nig voor het verzoek van PvdA en
WD.DEN HAAG - De fracties van

PvdA en VVD in de TweedeKamer
willen dat een onafhankelijke com-
missie zich gaat buigen over de pro-
blemen bij de totstandkoming van
een Agrarisch Opleidings Centrum
(AOC) in Limburg. Minister Piet

HASSELT - De nog ongeveer 2.300
actieve werknemers van deKempen-
se Steenkoolmijnen (KS) in Belgisch-
Limburg krijgen bij het stopzetten van
de kolenwinning op 30 september
aanstaande een extra premie van
25.000 frank (1.375 gulden). De pre-
mie wordt uitgekeerd als dank voor
de spontane samenwerking. Ten
overvloede krijgt het personeel, dat
na eind september nog in dienstblijft,
een loonsverhoging van twee pro-
cent.

Extra premie
ex-mijnwerkers

HASSELT - Jef Ulburghs, senator
van de groene partij in Vlaanderen,
Agalev, wil dat er een onderzoeks-
commissie komt die nagaat hoe de
100 miljard Belgische frank besteed
wordt die de Kempische Steenkool-
mijnen hebben gekregen voor de af-
wikkeling van de mijnsluitingen. Ul-
burghs gaat in de Vlaamse Raad ook
een motie indienen met de vraag om
de KS-gelden wederom onder contro-
le van de gemeenschap te plaatsen.
Volgens de senator heeft KS al miljar-
den verspild in allerlei onrendabele
projecten en initiatieven.

Afwikkeling
mijnsluiting

GENK - De interesse voor de vaca-
tures bij de Fordfabriek in Genk, waar
1.500 mensen gezocht worden voor
de weekend- en nachtploeg, is bijzon-
der groot. De eerste gelukkigen, die
een contract op zak hebben, kunnen
wellicht al aan het eind van deze-, of
tegen het begin van volgende maand
beginnen. Volgens een woordvoerder
van Ford zijn er momenteel, net een
maand na het begin van dewerving,
al een paar duizend schriftelijke solli-
citiaties bij de personeelsdienst bin-
nengekomen.

Grote interesse
werk bij Ford

De thans veroordeelde Maastricht-
enaar was de enige van vier ver-
dachten die op 26 februari tijdens
de zitting van de Maastrichtse

Het Openbaar Ministerie in Maas-
tricht heeft inmiddels bij het Ge-
rechtshof in Den Bosch beroep
aangetekend tegen nietigverklaring
door de rechtbank. Het Hof heeft
nog geen uitspraak gedaan.

rechtbank niet kon 'profiteren' van
een collectieve invrijheidsstelling
als gevolg van nietigverklaring van
de dagvaarding.
Op aandringen van raadsman mr
Th. Hiddema besloot de rechtbank
daartoe omdat niet nauwkeurig was
omschreven voor welke rechterlijke
instantie de verdachten zich moes-
ten verantwoorden. De Maastricht-
enaar had de weg naar de Maas-
trichtse rechtszaal wel gevonden en
leek door zyn verschijnen de nietig-
heid van de dagvaarding te 'dek-
ken.
Om die reden nam de rechtbank
zyn zaak op normale wijze in be-
handeling en werd hij niet uit voor-
arrest ontslagen. De drie andere
verdachten kunnen alsnog een 'vol-
ledige' dagvaarding tegemoetzien,
maar de twee Spanjaarden onder
hen zullen daar wel niet op reage-
ren.

Bij de politie waren tegen de Maas-
trichtenaar verdenkingen gerezen
op het terrein van de drughandel.
Na tijdens een autorit naar Den
Haag nauwlettend te zijn gescha-
duwd, werd de man bij terugkeer in
Maastricht aangehouden. In zijn di-
plomatenkoffer trof de politie een
kilo cocaïne aan. Bij huiszoeking
kwam ook negentig gram amfeta-
mine tevoorschijn. Voor de recht-
bank hield de man vol dat beide
hoeveelheden aan een ander moe-
ten hebben toebehoord.

Daarmee ontstond per 1 augustus
1991 al een AOC-Limburg, maar
nog zonder dat dit gevolgen had
voor de scholen. De onafhankelijke
deskundige, een hoogleraar aan de
Landbouwuniversiteit in Wagenin-
gen, adviseerde vervolgens eind
1991 toch in voor Venlo negatieve
zin: de school zou moeten verdwij-
nen, Roermond werd opnieuw als
hoofdvestiging aangewezen.

Zie verder pagina 13

" Venlosedocenten
zijnwoedend

In het AOC zijn de zes bestaande
scholen voor landbouwonderwijsin
Limburg in Roermond, Venlo,
Horst en Heerlen ondergebracht. In
de plannen van het bestuur, de Ver-
eniging van Voortgezet Onderwijs
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Van onze verslaggever

Plan voor tweetalige school
’Geen nieuwbouw Bleijerheideen Pannesheide’

KERKRADE - De gemeente
Kerkrade gaat onderzoeken of
de nieuwbouw van basisschool
Bleijerheide te combineren valt
met de bouwplannen van
Grundschule Pannesheide in
Herzogenrath. Hans Bosch van
de PvdA heeft dit voorstel in de
commissie welzijn geopperd. Hij
speelt daarmee in op de Kerk-
raadse gedachte aan een tweeta-
lige school.

Bjj basisschool Bleijerheide
wordt later dit jaareen nieuw ge-

’Radiodief’krijgt
schadevergoeding

Rf ERLEN - Een 31-jarige manC kerkrade heeft een aanklachtpgen de politie van Landgraaf
ft "jen beloond gezien met eenIW..devergoeding van vijfhon-
_ti_. gulden- Door de kanton-
*cnter in Heerlen werd deswneente Landgraaf - als werk-
bev an de P°litie - schuldigvonden aan een onrechtmati-se overheidsdaad.
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t
Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingenwaarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten en geheel vol overgave aan de
Heer, heeft na een leven van hard werken af-
scheid moeten nemen, mijn lieve man, onze
pappa, schoonzoon, broer, schoonbroer, oom en
neef

Sjef Meurer
echtgenootvan

Liesbeth Paluch
Hij overleed in leeftijd van 47 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Landgraaf: Liesbeth Meurer-Paluch
Nadine
Rulle
Familie Meurer
Familie Paluch

6373 BC Landgraaf, 7 april 1992
Oude Landgraaf 126
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den zaterdag 11 april a.s. om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-
Veldstraat, waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats aan de.Kleikoeleweg.
Bijeekomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledenevrijdag 10 april a.s. om 19.00 uur jnvoor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 uur tot
18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met droefheid geven wij kennis, dat geheel on-
verwacht van ons is heengegaan, mijn üeve
man, onze zorgzame vader, schoonvader en
grootvader

Karl Martin Johan
Adriolo
echtgenoot van

Gesiena Timmer
Hij overleed in de leeftijd van 64 jaar.

Landgraaf: G. Adriolo-Timmer
Kinderen en kleinkinderen
Familie Adriolo
Familie Timmer

6373 KD Landgraaf, 7 april 1992
Prins Hendrikstraat 45
De uitvaartdienst zal worden gehouden op za-
terdag 11 april om 11.00 uur in de Evangelisch-
Lutherse kerk, Meezenbroekerweg 78 te Heer-
len, waarna aansluitend crematie in het crema-
torium te Heerlen.
Er is geen condoleren.
Indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te
zenden, gelievedan deze aankondiging als zoda-
nig te beschouwen.

Met verbijstering namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van ons erelid

Karl Adriolo
Wij zullen zijn aanwezigheid en spontaniteit erg
missen, wat voor onze vereniging veel beteken-
de.
Wij wensen zijnvrouw, kinderen en kleinkinde-
ren veel sterkte toe.

Leden van PHV De Trouwe Vriend
te Nieuwenhagen

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is na een kort-
stondige ziekte, toch nog onverwacht, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, in de leeftijd
van 81 jaar van ons heengegaan, mijn lieve
vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Mien Curvers
echtgenotevan

Jeu Wolters
Sittard: P.M. Wolters
Sittard: Wim en Marijke

Wolters-Steegmans
Michelle
Luke
Roel
Kim

Sittard: Mia en Wim
Moreau-Wolters
Pasealle

Echt: Truus en Wim
Reijnen-Wolters
Edwin
Mare

Limbricht: Peter en Marlies
Wolters-Hendriks
Anouk t
Judith
Familie Curvers
Familie Wolters

6137 AR Sittard, 8 april 1992
Jan van Stevensweertstraat 11
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden za-
terdag 11 april om 11.00 uur in de Christus
Hemelvaartkerk te Vrangendael-Sittard, ge-
volgd door de crematie in het crematorium van
Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Avondwake vrijdagavond om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur.

Dankbetuiging
Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven bij het
overlijden en de begrafenis van onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder, tante en nicht

Catharina Timpen-Kist
willen wy u allen op deze wijze hartelijk dan-
ken. Een speciaal woord van dank aan het per-
soneel van de Regenboog.

R. Timpen
Kinderen en kleinkinderen

I t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons geweest is, delen wij u mede dat
God geheel onverwacht tot zich heeft genomen,
mijn inniggeliefde en zorgzame man, onze lieve
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Bert Simons
echtgenoot van

Maria Cransveld
In leven mentor ANWB-rij school

Hy overleed op 66-jarige leeftijd, voorzien van
de heilige sacramenten.

Vaals: Maria Simons-Cransveld
Vaals: Joke van der Meij-Simons

Jovan der Meij
Danny enRob

Vaals: Paul Simons
Marie-José Simons-Schijns
Patrick en Ramon

Nijswiller: Marlou Bergmans-Simons
Jo Bergmans
Linda en Sanne
Familie Simons
Familie Cransveld

7 april 1992
Wolfskuilenweg 39, 6291 EG Vaals
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 april om 12.30 uur in de St.-
Pauluskerk te Vaals, waarna aansluitend de be-
grafenis zal plaatsvinden op het kerkhof aan de
Seffenierstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Vrijdag 10 april om 19.30 uur wordt er voor de
zielerust van de overledene een h. mis opgedra-
gen in bovengenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel aan de Lindestraat.
Gelegenheid tot afscheidnemen vrijdag na de
avondmis.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven
deze advertentie als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid, maar dankbaar voor
hetgeen hij als lid voor ons betekend heeft, heb-
ben wij kennig genomen van het overlijden van
onze gewaardeerde collega en vriend, de heer

Bert Simons
Wij zullen hem in onze herinnering bewaren.
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kin-
deren.

Bestuur en leden
Belangenvereniging
Beroepsrijschool Ondernemers
BBRO

Geschokt hebben wij kennis genomen van het
overlijdenvan onze collega

Bert Simons
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en
kinderen.

Examinators CBR en
rijscholen kring Heerlen

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een leven van zorg en aandacht voor allen
die haar dierbaar waren, is tot onze grote droef-
heid, toch nog onverwacht van ons heengegaan,
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder,
oma, schoonzus, tante en nicht

Sophia Nij sten
echtgenote van

Joseph Joannes Ophelders
Voorzien van de laatste sacramenten overleed
zij in de leeftijd van 70 jaar.

Geleen: J.J. Ophelders
Geleen: Herman Ophelders

Flora Janssen
John

Geleen: Dré Ophelders
Miet Ophelders-Pijpers
Jos,Ron, Anja
Familie Nijsten
Familie Ophelders

Sittard, 7 april 1992
Op deKraonkel 21, 6161 TP Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 10 april a.s. om 11.30 uur in de
H. Augustinuskerk te Geleen, waarna aanslui-
tend de crematieplechtigheid zal plaatsvinden
in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Avondmis tot intentie van de overledene, van-
daag donderdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum van Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Bezoek, vandaag van 17.00 tot 17.45 uur.

Voor de vele büjken van belangstelling bij het
overlijden en de begrafenis van onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Maria Catharina (To)
Wolters

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april as. om 10.00 uur in de
parochiekerk te Klimmen.

Voor onze lieve zoon en broer.
Het is nu een jaar geleden,
een jaaruit ons gebroken leven,
een leven waarin wij jou
niet kunnen vergeten.
Alle liefde die we jou graag gaven.
Het zal nooit meer anders zijn,
jeblijft voor altijd in ons leven.

De plechtige eerste jaardienstvoor

Bennie Kleinen
zal worden gehouden op zaterdag 11 april om
19.00 uur in de Sint Jozefkerk te Stadbroek
Sittard.

Familie Kleinen-Dubois

r~ t IHeden overleed in haar eigen vertrouwde omgeving, voorzien van de
h. sacramenten, in de leeftijd van 81 jaar, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Marie Hubertine
Josephine Lejeune

weduwe van

Peter Jozef Scheren
Kerkrade: Wim en Magda Scheren-Beckers

Peter en Sabine
Toineen Angelique

Waldmichelbach(D): Jeanette en May Kloth-Scheren
Mark

Kerkrade: Henriëtte en HenkLauvenberg-Scheren
Rik, Jos
Familie Lejeune
Familie Scheren

6467 EL Kerkrade, 7 april 1992
Dr. Nolensstr. 7
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op zaterdag 11 april
om 12.15 uur in de parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen te
Kerkrade-Terwinselen, waarna om 13.30uur de crematieplechtigheid
zal plaatsvinden in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voorvervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren is.
Avondmis, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid
is van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
annonce als zodanig beschouwen.

I ~ ""
Op 4 april is geheel onverwacht van ons heengegaan, nog voorzien
van het h. oliesel, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Boy van Nieuwburg
echtgenootvan

Ans Emonts
op de leeftijd van 66 jaar.

Heerlen: A. van Nieuwburg-Emonts
Heerlen: JanWillenen Pink

Ivo en Lonneke
Heerlen: Maarten en Corina

Mart
St. Truiden.B: Anneke en Bert

Arme en Lieke
Einighausen: Marie-Josée

8 april 1992
A gen Giezen 43, 6418 BH Heerlen
Overeenkomstig zijn wens hebben de uitvaartdienst en de crematie
in besloten familiekring te Heerlen plaatsgevonden.

—'

t
Nooit klagend, nooit vragend
haar lasten in stilte dragend
haar handen hebben voor ons gewerkt
haar hart heeft voor ons geklopt r~*
haar ogen hebben ons tot het laatst gezochU

Diepbedroefd maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ''■""'gedurendehaar leven heeft omringd, gevenwij kennis dat heden vfl
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, mijn zorgzai^—
echtgenote, onze goede moeder, schoonmoeder, oma, schoont
tante en nicht

Anna Van de Berg
echtgenote van

Laurentius Neven
Ze overleed op de leeftijd van 70 jaar.

De diepbedroefde familie:
Übachsberg: Harrie )p>

Wijlre: Bertien en Jo
Rudy, Maurice We

Voerendaal: Marcel en Jeanne
Dominic, Dionne

Übachsberg: Hub en Marij Min
Freek Ch

Übachsberg: Mariet 0nAytmara, Maritzarda n<-
Voerendaal: Cor en Margo Tot

Vera, Richard
Breda: Marleen en Maarten

Voerendaal: Laurens en Kitty
Voerendaal: José en John
Amersfoort: Lucie enFrank j

ü
Familie Van deBerg ei

Familie Neven «mi
6367 HX Übachsberg, 7 april 1992 H <
Van Mulkenplein 8 fen.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaat
hebben op zaterdag 11 april as. om 11.00 uur in deparochiekerk v>
de H. Bemardus te Übachsberg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk cond
leren. °'g'
Vrijdagavond om 18.45 uur zal de rozenkrans gebeden worden' ■"
aansluitend zal een h. mis voor haar zielerust worden opgedragen e
de parochiekerk. "Vl

De overledene ligt opgebaard in een der rouwkamers van de Begral" lc
nisvereniging Voerendaal, Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar geleg«f'aa
heid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieV
deze annonce als zodanig te beschouwen. I0(j,

uit<_________________-__________-b^^^^^—i^^^oe.
Voor de zeer gewaardeerde blijkenvan deelneming, ondervondenM.la
het overlijden en de begrafenis van onze dierbare vader, schoonvad .aai
en opa Ur<

'uic

Pierre Tummers T
'Os

zeggen wy u hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen
Tummers

Schimmert, april 1992 3(|
Kampweg 1 Uir
De plechtige zeswekendienst zal plaatshebben Palmzondag 12 apll er
om 9.30 uur in de parochiekerk van de H. Remigius te Schimmert»^I -^tri

t
Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer
werd geroepen is rustig en stil, na een liefdevol-
le verzorging van bijna 5 jaar in huize Elvira
overleden

Petronella Clasina
Kaag

geboren te Hoorn, 28 januari 1901
begiftigd met de Pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia etPontifice

In dankbare herinnering:
Haar neven en nichten

Amstenrade, 7 april 1992
Corr.-adres: Schurenbergsweg 70
6432 PC Hoensbroek
De eucharistieviering wordt gehouden op vrij-
dag 10 april om 11.00 uur in de dekenale kerk
van de H. Dionysius te Schinnen, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van mede-
leven die wij mochten ontvangen bij het overlij-
den van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Gretha
Schiffelers-Cobben

betuigen wij u allen hiermee onze oprechte
dank.

Kinderen enkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 april as. om 19.00 uur in de
parochiekerk Verschijning van de Onbevlekte
Maagd te Heerlen-Molenberg.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van onze mede-
werker

Hub van Kessel
Gedurende meer dan twintig jaren was hij bij
ons bedrijf werkzaam.
Zijn nooit aflatende inzetvoor ons bedrijf zullen
wij niet vergeten.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel
sterkte toe dit verlies te kunnen dragen.

Directie en collega's
Aannemersbedrijf
Van Zandvoort b.v.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn dierba-
re echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Hub Cobben
zal plaatshebben op zondag 12 april a.s. om
10.00 uur in deparochiekerk van St. Laurentius
te Spaubeek.

L. Cobben-Consten
Kinderen enkleinkinderen

Spaubeek, april 1992

"" r I
Heden overleed tot onze diepe droefheid, voor-
zien van de h.h. sacramenten der zieken, in de
leeftijd van 76 jaar, mijn dierbare echtgenoot,
onze broer, zwager, oom en neef

Bernard Cordewener
echtgenoot van

Anna Beek
Heerlen: A. Cordewener-Beck

Familie Cordewener
Familie Beek

Heerlen, 7 april 1992
Corr.adres: Bekkerweg 17, 6411 EG Heerlen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op za-
terdag 11 april as. om 10.30 uur in het cremato-
rium Imstenrade te Heerlen.
Samenkomst in het crematorium waar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Bernard is opgebaard in de rouwkapel van het
De Weverziekenhuis. Gelegenheid tot afscheid-
nemen dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Tot ons leedwezen is overleden ons raadslid

Heinz Ritzen
Meer dan 10 jaren was hij lid van onze Raad,
waarvan ruim twee jaren als secretaris.
Zijn inzet voor de oecumene in het algemeen,
voor onze Raad en voor verwezenlijking van de
idealen van het Conciliair Proces, zullen wij ons
blijven herinneren.
Zijn echtgenote, die hem in alles terzijde stond,
wensen wij van harte veel sterkte.

Raad van Kerken in de
Oostelijke Mijnstreek

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedanken voor het bijzonder grote aantal blij-
ken van medeleven ons betoond bij het overlij-
den en de begrafenis van mijn dierbare vrouw
en onze goede moeder en oma

Virgenie Corten
echtgenote van

Frans Borghoms
willen wij op deze wijze onze dank uitspreken
aan u allen.
De plechtige zeswekendienst waartoe wij u al-
len uitnodigen, zal plaatsvinden op Palmzon-
dag, 12 april as. om 10.00 uur in de parochiekerk
van de H. Nicolaas te Guttecoven.

Frans Borghoms
Kinderen en kleinkinderen

Limbricht, april 1992
Bornerweg 29

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn echtge-
noot en vader

Boebie Mol
zal plaatshebben op zondag 12 april a.s. om
11.30 uur in de H. Geestkerk te Meezenbroek.

Mevr. R. Mol-Kneefel
Ger en Ans

I *
Na een langdurige ziekte overleed op 70-j*
leeftijd, voorzien van de h. sacramenten de<
ken, in het ziekenhuis te Sittard, mijn dier"
man, onze zorgzame vader en schoonvader
ve opa, broer, zwager, oom en neef

Piet Timmermans
echtgenoot van

Elisabeth Voorter
Wij vragen u voor hem te bidden.

De bedroefde familie: h_
Susteren: E. Timmermans-Voorter li
Susteren: Truus van den Berk-TimmernJ*\.r

Peter van den Berk Vr;
Sandra en Mario gr,
Angelique enRon n

Susteren: André Timmermans ap
Tilda Timmermans-van Nooy t.
Jolanda

Susteren: Harrie Timmermans t ,t
Familie Timmermans
Familie Voorter °'6114 GX Susteren, 8 april 1992

Amelbergahof 4 ,j

De plechtige eucharistieviering, gevolgd '!{
de begrafenis op het parochiekerkhof, I
gehouden op maandag 13 april 1992 om » >»
uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw O* 'vlekt Ontvangen te Mariaveld, Susteren. y*Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid& „
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur. h
Zaterdag 11 april om 19.00 uur wordt de otfjj
dene herdacht in de avondmis in voorno^'X
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijkslP
17.00 tot 17.45 uur in het uitvaartcentrum *fl
sen, Kloosterstraat 9 te Susteren.
Mochten wij, gezien de omstandigh^jfl
iemand vergeten zyn, gelieve deze advent^T!
als kennisgeving aan te nemen.

Daar het ons onmogelijk is iedereenpersoo»
te bedanken voor het medeleven bij het oV#
den en de begrafenisvan mijn man, onze Pa"

Terus Menten
willen wij u allen op deze wyze hartelijk *ken. Voor ons waren uw blijkenvan medele
in welke vorm dan ook, een grote troost.

Anna Menten-Berix
Kinderen enkleinkinderen

Sweikhuizen, april 1992
De zeswekendienst zal worden gehoudefl
zondag 12 april as. om 10.30 uur in de paro^
kerk van de H.'H. Dionysius en Odilia te S^ .
huizen. J

I -^
Op 14 april is het een jaar geleden dat
afscheid namen van hem, die ons zo " j

baar was, mijn lieve man, onze zorg2^
vader, schoonvader en opa

Sjér Wackers
De plechtige eerste jaardienst zal
gehouden op zondag 12 april as. om
uur in de parochiekerk van de H.H- "
cellinus en Petrus te Oud-Geleen.

Jessie Wackers-Denis i

Kinderen enkleinkind^
vervolg familieberichten zie pagii^



Van onze Haagse redacteur

Rokerig protestjENHAAG - De fracties van PvdA en WD in de
weede Kamer willen een mondeling overleg met
'mister Wim Kok van Financiën over het ABP.

hiervoor vormt de recente negatieve be-
chtgeving in de pers over het overheidspensioen-nds rond de samenwerking met Rodamco en een
°te. dreigende financiële strop in Engeland. MAASTRICHT - De vroegere

topman van Koninklijke Sphinx
NV, Bert Kaptein, voert deze da*
gen in Japan gesprekken met dr.
S. Okinaga, president van het Ja-
panse onderwijsbedrijf Teikyo,
over het overnemen van de lei-
ding van de Nederlandse vesti-
ging van Teikyo, in Maastricht.

Ex-topman
van Sphinx

gevraagd voor
leiding Teikyo

van PvdA enI j.u-Ad Melkert en Jos van Rey,en vandaag tijdens een proce-
van de Vaste
voor Financiëneen mondeling overleg vra-

Het laatste onderwerp van ge-
sprek vormt een dreigende strop
van ruim 200 miljoen gulden in
Engeland. Het ABP is daar groot-
aandeelhouder in een onroerend-
goedbedrijf, dat recentelijk uitstel
van betaling heeft gekregen na
een mislukte reddingsoperatie.

De huidige directeur Lambert
van Beers, door zijn medewer-
kers beticht van het creëren van
een 'onwerkbare situatie', wordt
waarschijnlijk een andere func-
tie binnen het concern aangebo-
den.

De ABP-aandelen in 'Randsworth
Trust' dreigen daardoor waarde-
loos te worden.

Informatie
L?ens Melkert gaat het vooral
iet K VerkriJgen van informatie.
fe v mer^d w^ niet in§aan °P
cri

f_a^ °^ ongerust is over de.4 h
'ng over het ABP'1.,.!1^ is niet zomaar iets omDorbij te laten gaan.

Kaptein is met de advocaat van
Teikyo, mr. F. Tripels, afgereisd
naar Japan om te onderhandelen
over de voorwaarden waaronder
hij de leiding op zich zou nemen.
Hij staat bekend als een 'keihar-
de' manager die zeker geen ge-
noegen zaü nemen met vage af-
spraken en beloftes zonder
schriftelijke garanties, zoals by
Teikyo gewoon was. Die manier
van ..aken doen is volgens velen
debet geweest aan de huidige
crisis.

De berichten over Kaptein wor-
den bevestigd door betrouwbare
bronnen. Een woordvoerder van
Teikyo zegt echter dat het nog
veel te vroeg is om te conclude-
ren dat het een en ander ook
werkelijk doorgang vindt: „De
gesprekken zijn nog niet afge-
rond." Van Beers zelf wilde geen
enkel commentaar geven.

Van onze verslaggever

Hoewel de eerste stakers gistermor-

Registratie
stukken vergde

twee dagen.Ute11}00 moet voor het ABP de
!_enn.fndse beleggingen gaan
Lj ' **et ABP neemt daartoe een
|aa £ m Rodamco, maar heeft
L/oor volgens een Zwitsers
k.,^au mogelijk zelfs 250 miljoen
*ntk te veel betaald. Het ABP
Ie ven. dit met kracht, evenals
}os?.erichten dat hoofddirecteur
ia]v ln*=s deze transactie er met
Ou k _.n onwaarheden door* lebben gedrukt.

ROERMOND - Twee bankem-
ployés van de Roermondse bank,
gewapend met typemachines, cou-

iverts, ontvangstbevestigingen en
paperclips, bezochten het bejaarde
paar in het tehuis. Daar bleken ze in
eerste instantie twee dagen nodig te
hebben om alle stukken te registre-
ren en in ontvangst te nemen.Bij de
bank bestaat de indriik dat er nog
meer eigendommen van de Roer-
mondenaren in de kluis liggen.

Vervolg van pagina 1

Strijdig
gisterKok heeft de Kamer ver-
arnp weten dat de beoogde
tri :?nwerking formeel eigelijk in
kis rYaS met de beleggingsre-
eg ', e bewindsman heeft die
>Qk s daarom achteraf aangepast.
\%. daarover willen WD en

QA met Kok praten.

„Maandelijks zal een medewerker
van de bank het echtpaar nu gaan
opzoeken om dit verder uit te zoe-
ken", laat men van ABN-AMRO-zij-
de weten. Daar weigert men uit
privacy-overwegingen verder ieder
commentaar op het voorval.

„We willen voorkomen dat dade-
lijk alsnog een aantal leraren
contractverlenging ontzegd
wordt," aldus een van de docen-
ten.

De docenten van het afgelopen
schooljaar weigeren het onlangs
aangeboden contract te tekenen,
omdat het niet getekend is door
de Japanse werkgever.

" Een ludieke actie van
stakende NS'ers in Sittard.
Met generatoren werd een
rookgordijn opgeworpen.
Ook werd het actiecentrum,
een café in de buurt van het
station, volgeplakt met
pamfletten. 'Wij laten onze
ideeën niet in rook opgaan.

Foto: PETER ROOZEN

Voor Teikyo begint de tijd in-
middels te dringen. Volgende
week vrijdag moet de volgende
groep Japanse meisjes van het
Junior College arriveren, maar
het instituut zit nog steeds zon-
der leraren.Limburgse NS’ers weer

aarzelend aan de slag
Vlaams Blok
tegen congresvan islamieten

De directeuren van de twee Roer-
mondse bejaardenhuizen zijn totaal
verrast door de mededeling. Direc-
teur Gisbertz van het 99 bedden tel-
lende centrum Roncalli kan zich
niet voorstellen dat de gelukkige
zich in zijn tehuis bevindt. Hy ver-
moedt eerder dat de rijkaard in het
Godshuis woont: „Daar had jevroe-
ger een speciale afdeling voor zeer
welgestelde mensen. De afdeling
bestaat niet meer, maar het type
mensen wel."

Pee|Sa
ELT ~ Het Vlaams Blok

Pinn. n1 n de Belgische minister van
kef andse Zaken Tobback eenr raaeHBestuurd waarin hem ge-.restn Wordt het islamitisch con-
In het P nioslimsin Europa, dat
april :^aasweekeinde van 18 en 19
MaatJ .?e Limburghal in Genkatsv,ndt, te verbieden.

Directeur Wintraken is echter ook
zeer verbaasd, maar zegt tegelijker-
tijd dat het best mogelijk is dat de
bezitter zich in een van de 178 ka-
mers bevindt. Het is onbekend of
het echtpaar het aandelenbezit
steeds keurig heeft gemeld bij de
fiscus en bij de sociale dienst waar
eventueel de eigen bijdrage voor
maandelijks woongenot in het te-
huis wordt vastgesteld.

*a_. d J
t
kt ons fundamenteel fout om

Uleen : s°ort bewegingen, die niet
*n bed rki Je en Noord-Afrika
letT»ocrateiging inhouden voor de
'loe_ ae' maar ook hier aan in-
!{lar_dif_ fnacht winnen, hand- en
'or mv_> r te verlenen in de
■<< OrTiTf taciliteiten, infrastructuur
.'Afscherming," stelt het
>ack lok ln brief aan Tob-

Mocht de fiscus er niets van gewe-
ten hebben, dan zijn de twee hoog-
bejaarden in ieder geval vermogen-
belasting over minstens de afgelo-
pen vijfjaarkwijt plus een aanzien-
lijke boete.

HEERLEN/MAASTRICHT/SIT-
TARD - 'Onder fel protest' zijn gis-
teren in de loop van de dag ook de
Limburgse NS'ers weer aan het
werk gegaan. Maar dat betekent
niet dat de staking voorbij is. Er is
slechts sprake van opschorting van
de acties. De bij de vakbonden
FNV, CNV en FSV aangesloten le-
den besloten nagenoeg unaniem dat
in Limburg opnieuw gestaakt
wordt als het cao-conflict niet wordt
opgelost. Mogelijk aanstaande
maandag al zullen de NS'ers er het
bijltje dan weer bij neergooien.

gen het werk hervatten, was het
treinverkeer de hele dag ontregeld.
Intercity's reden niet, alleen stop-
treinen. Het NS-personeel in Venlo
gaf als eerste gehoor aan de oproep
van de vakbonden de staking voor-
lopig te beëindigen. Vanuit Venlo
vertrokken rond tien uur weer trei-
nen in de richtingen Venray en
Swalmen. Maar NS'ers In Roer-
mond, Sittard, Heerlen en Maas-
tricht bleven aanvankelijk halsstar-
rig weigeren weer aan de slag te
gaan.

Om één uur kwam in Maastricht
een einde aan de wilde staking. Er
reden weer treinen naar Valken-
burg, Roermond en Luik. Om drie
uur volgden de Heerlense stakers.

Dat gebeurde na een bewogen ver-
gadering waar niet alleen de achter-
ban van FNV, maar ook van CNV
en FSV eenstemmig besloten op-
nieuw actie te voeren als er geen
nieuw cao-overleg komt. „Maandag
is dan niet langer wasdag, maar sta-
kingsdag," zei FNV-bestuurder
Henk Marinus.

De stakende NS'ers in Sittard en
Roermond gingen om vijf uur als
laatsten overstag. Daar wordt het
werk echter pas vanmorgen vroeg
hervat.

Vandaag vergaderen NS'ers in Ven-
lo, Roermond, Sittard, Heerlen en
Maastricht opnieuw over mogelijke
acties.

Schönemannen Kisters

betalen bedrijf 35 mille

Morele overwinning op verdachte Landgraafse’zakenlieden’

DOOR PETER BRUIJNS eens konden worden. Een rechter
kan in een kort geding namelijk
geen straf bepalen. Na een schor-
sing besloot Ultrasec dan maar het
verlies te nemen en een nieuw aan-
bod van mrLemmen te aanvaarden
om direct 35 mille uit te betalen. Na
ontvangst van het bedrag zal het
kort geding worden ingetrokken.
„Een verstandige beslissing", aldus
Broekhoven.

juridische touwtrekkerij waarbij
een deurwaarder en beveiligingsex-
perts werden ingeschakeld en eind
maart op het nippertje een juridi-
sche procedure werd ingetrokken,
kwam het gisteren dan toch tot een
zitting. Inmiddels had de nieuwe
advocaat van Ultrasec, mr Penders,
de rekening voor Kisters en Schö-
nemann opgevoerd tot 50.000 gul-
den, terwijl mrLemmen namens de
Landgraafse 'zakenlieden' een
schikking van 25.000 aanbood.

MAASTRICHT - Het Heerlense be-
veiligingsbedrijfje Ultrasec heeft
gisteren een morele overwinning
behaald op twee bedrijven van de
van oplichting verdachte Land-
graafse 'zakenlieden' Kisters en
Schönemann. Ultrasec trekt een
kort geding tegen Kisters en Schö-
nemann in, op voorwaarde dat de
Landgraafse 'zakenlieden' vandaag
35.000 gulden overmaken op de
bankrekening van het Heerlense
beveiligingsbedrijf.

De schikking kwam tot stand tij-
dens de behandeling van het kort
geding voor rechtbankpresident mr
P. Broekhoven in Maastricht. Kis-
ters en Schönemann weigerden het
afgelopen jaar aan Ultrasec ruim
40.000 gulden te betalen. Ultrasec
had voor dit geld zware beveiligin-
gen aangebracht in het zakenpand
en de galerie van Dealworth in
Landgraaf en in de Halloo-mode-
winkels in Sittard en Heerlen.

Kisters en Schönemann hebben
voor dezelfde rechter een maand
geledenaleen kort gedingtegen het
Limburgs Dagblad verloren. Deze
krant beschuldigde de twee man-
nen van oplichting omdat ze de af-
gelopen jaren onder het mom van
kredietbemiddeling honderden
mensen geld afhandig maakten. De
twee 'zakenlieden' worden inmid-
dels door de recherche, de Binnen-
landse Veiligheidsdienst en de Fis-
cale Opsporingsdienst nauwlettend
in de gaten gehouden.

De standpunten van de twee par-
tijen leken onwrikbaar, tot mr Lem-
men zich per ongeluk liet ontvallen
dat assuradeur Stad Rotterdam in-
middels reeds de verzekering van
de panden van Kisters en Schöne-
mann heeft opgezegd. Rechtbank-
president mr Broekhoven spitste de
oren en vroeg door. Daarop bleek
dat de verzekering niet is opgezegd
omdat de beveiliging niet zou deu-
gen, maar omdat Stad Rotterdam
Kisters en Schönemann niet meer
vertrouwt.

(ADVERTENTIE)

De medewerkers van alle JanLinders supermarkten
kozen uit hun midden de:

MEDEWERK(ST)ER VAN HET JAAR 1992
Gekozen zijn:
Arcen: Geerv.d. Munckhof
Beek: AnitaMartens <^<flBeeken Donk: Frits Sanders J[__T~_^v
Bergen: Jeanette Groenewoud MBlerick: Dieudonne Kersten <fcJ /-^ <L-tr
Boxmeer Hielke van der \feer / ff U
Brunssum: Basßerkhoff __ |^^_-jr-l I
Cuyk: Hanny Geven ° v« |^^_?| rg
Heerlerheide: Diana Nas - _.=>

o
-_,

H.-Parmingen: Marij Ghielen "*" * "Herkenbosch: SilviaToebosch-Zwijnenburg ■__■■
Horst Anja Roelofs-Bouten g{\
Ittervoort: Nancy Gubbels-Voorbij JÉJKerkrade: Meriamvan Bree
Liessel: Denny Mandeis
Sittard: Hugo Vleugels
Someren: Marina van Hoek " ___■
Stem: Hans Scheepers
Susteren: Wihin Hau -__^
Tfegelen: Gertie vanDuren
Henray: Geert Linders gm^
Deurne: Bart Scheepers
Gennep: Toos van Loon-de Kleijn hbh

Grave: Roehen Hollander %#
Groesbeek: Bea van deLogt
Grubbenvorst Marlee Kleuskens-Hendriks
Lindenheuvel: Diana Hoofwijk
Linne: TheiBroen
MUL Leon Kempen
Nederweert Harrie vanKeulen %AW
Bey-Echt Ron Vergpossen
Roermond: Lizette Schmitz
Roggel: Ton Sanders
Sevenum: GiovanKempen Qp
Velden: Wilma Haanen gA\
Venlo: Esther v.d. Broek-v.d. Boogaart
Venray: MienLoenen
Wanroy: HanitaDaverveld S
Weert- Miranda Blankers
Wijehen: BartReintjes

Janlinders
'tAllerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Met het oog op diverse dreigende
schadeclaims zijn Kisters en Schö-
nemann haastig bezig hun zaken te
reorganiseren. De kunst in de gale-
rij in Landgraaf wordt binnenkort
teruggestuurd naar Bulgarije en de
twee modewinkels in Heerlen en
Sittard zijn op dit ogenblik geslo-
ten.

De modewinkel van Kisters en Schönemann aan de Sarolea-
ioefieelte ,v,e!r7 n' , pand is vori9 Jaar beveiligd, maar (een
hinds kort o 1

rekenilla wordt nu Pas voldaan. Dc winkel is
P Stot- Foto: KLAUS TUMMERS

Volgens Kisters en Schönemann
deugde de beveiliging niet. Een ver-
zekeringsmaatschappij zou daar
geen genoegen mee nemen, betoog-
den ze. Voor Ultrasec dreigde een
enorme strop. Na een maandelange

Broekhoven liet vervolgens duide-
lijk blijken dat Ultrasec het geding
zou kunnen winnnen. Maar hij
waarschuwde dat nog een eindeloze
en kostbare bodemprocedure zou
volgen over het te vorderen bedrag,
als beide partyen het niet meteen

herplaatsen, indien daar meer
tijd voor wordt uitgetrokken
dan de drie jaar dieDSM in het
sociaal plan heeft vastgelegd.PvdA en VVD willen

overleg over ABP

Naar aanleiding negatieve berichten in pers
Limburg

Donderdag 9 april 1992" 11

HEERLEN - De kaderleden
van de Unie BLHP bij DSM
gaan nog niet akkoord met het
laatste cao-aanbod van het che-
miebedrijf. Ze willen eerst
meer zekerheden hebben over
een goede uitvoering van het
sociaal plan.

Als DSM zich beter inspant
voor kansen op het behoud
van werk voor 45-plussers, zit
een akkobrd met de nieuwe
cao er wel in, meent Hol.De Unie heeft de indruk dat

DSM vooral oudere werkne-
mers heel gemakkelijk aan de
kant schuift. Personeel van 45
jaar of ouder wordt volgens
Unie-bestuurder Frans Hol
heel snel boventallig ver-

De Unie neemt dan een loons-
verhoging van 'slechts' 4,25
procent op de koop toe. De
bond had aanvankelijk 5 pro-
cent geëist.

Volgens Hol zal DSM er beter
in slagen om boventalligen te

klaard. Bij vacatures worden
interne sollicitanten te makke-
lijk afgewezen, zo is de indruk.

Unie BLHP
nog niet

akkoord met
cao DSM

Hmburgs dagblad "J
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Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor devele blijken ondervon-
den by het overlijden van onze moeder

Jarmila
Hijnekamp-Fujan

danken wij u allen oprecht voor het door u be-
toonde medeleven.

Fam. Hijnekamp
Fam. Neervoort-Hijnekamp

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 april a.s. om 19.00 uur in de
ChristusKoning kerk te Heerlen Nieuw-Einde.

Dankbetuiging
Het is voor ons onmogelijk iedereen persoonlijk
te bedanken voor het hartelijk medeleven dat
wy ondervonden hebben by het plotseling over-
lijden van onze broer, zwager en oom

Huub van Eeghem
Bloemen, brieven, condoleances en troostende
woorden hebben ons echt getroffen. Een bijzon-
der woord van dank willen wij uitspreken aan
zyn grote vriendenschaar.

Broers, zusters,
zwagers, schoonzusters,
neven en nichten

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag
12 april as. om 11.30 uur in de dekenale kerk
van deH. Gregorius de Grote in Brunssum. Wij
nodigen u gaarne hiertoe uit.

De grote belangstelling, de vele troostrijke
brieven, bloemen en h.h. missen bij het heen-
gaan van mijn lieve man, onze vader, opa en
overgrootvader

W. Bukowski
hebben ons getroffen.
Al deze blyken van medeleven en de weten-
schap dat hij door zovelen werd geacht, heb-
ben ons gesterkt dit verlies te dragen.
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 12 april as. om 9.30 uur in
de Christus Koningkerk te Nieuw-Einde.

M. Bukowski-Bydolek
Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Daar het ons onmogelyk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor het bijzonder grote aantal
blijken van medeleven by het overlijden en de
crematie van

Han van den Bogaart
echtgenoot van

Agnes Weerts
willen wy op deze wijze onze dank uitspreken
voor de vele condoleances en bloemen.

M.A. van den Bogaart-Weerts
en kinderen

Kerkrade, april 1992
Bosstraat 18
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 11 april as. om 19.00 uur in de
Maria-Gorettikerk te Kerkrade-Nulland.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelyk is iedereenpersoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ondervonden
by het overlijdenvan myn lieve man, onze dier-
bare en zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom, peetoom en neef

Sjo Keijmis
willen wy u langs deze weg hartelyk danken
voor de zeer vele condoleances, h.h. missen en
bloemen, alsmede voor uw talrijke aanwezig-
heid bij de begeleiding naar zijn laatste rust-
plaats.

Mevrouw E.H. Keijmis-Lemmelijn
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april as. (Palmzondag) om 9.30
uur in de parochiekerk van H. Walburga te Am-
by.

Dankbetuiging
Hartverwarmend was uw medeleven bij het
overlijden van onze lieve moeder en oma

Johanna
Schepers-Köfeler

Daar het onmogelijk is voor ons, iedereen per-
soonlijkte bedanken, willen wij u allenhartelijk
dankzeggen voor uw medeleven.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 11 april a.s. om 19.00 uur in de parochie-
kerk van Amstenrade.

Dankbetuiging
Wy willen familie, vrienden en kennissen onze
oprechte dank betuigen voor het medeleven en
de belangstelling ondervonden by het plotse-
ling overlijden van mijn zoon, onze broer, zwa-
ger, oom en neef

Leo Peeters
Uit allernaam:
L. Peeters

Brunssum, april 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op paas-
zondag 19 april om 11.30 uur in de St. Vincen-
tiuskerk te Rumpen-Brunssum.

t Louis Storms, 74 jaar, weduwnaar van Lies
Daelmans, Burg. Minkenberglaan 8, 6109 AL

Ohé en Laak. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden vrijdag 10 april om 10.30 uur in de

i parochiekerk van O.L. Vrouw Geboorte te Ohé en
Laak.

Uwtroostende woorden, uw bloemen, h. missen
en andere blijken van medeleven bij het overlij-
den van onze lieve moeder en oma

Bertha
Scheyen-Nilwik

hebben ons goed gedaanen veel steun gegeven.
Wy danken u hiervoor van ganser harte.

Kinderen Scheyen
Valkenburg, april 1992
De plechtjge zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw van Altijdduren-
de Bijstand te Valkenburg a/d Geul.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van deelname by de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

Mathilde
Erkens-Meens

zeggen wy u allen heel hartelijk dank.
Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide.

tLena Wolters, 78 jaar, weduwe van SefVerbeek.
Corr.adres: Reutjesweg 49, 6077 NA St. Odiliën-

berg. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden vrydag 10 april om 11.00 uur in de basiliek
van de H.H. Wiro, Plechelmus en Otgerus te St.
Odiliënberg.

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke
dank voor devele blijken van medeleven en be-
langstelling die wij mochten ontvangen tijdens
de ziekte, het overlijden, alsmede uw aanwezig-
heid bij de uitvaart van myn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

Herman Hoedemaker
De brieven, h. missen, bloemen en troostvolle
woorden waren voor ons een grote steun.

Mia Hoedemaker-Schmetz
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april a.s. om 10.00 uur in de
H. Bavokerk te Nuth.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelyk is een ieder Pers*J
lyk te bedanken voor de vele blijken van me*
leven diewij mochten ontvangen bij het oven
den en de begrafenis van myn lieve man, o"
zorgzame vader, schoonvader en opa

Hub Breuls
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. S. Breuls-Kassteen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gel,°
den op zaterdag 11 april a.s. om 19.00 uur iD
St. Martinuskerk te Oud Urmond.

tFrancisca Nies-
kens, 88 jaar, wedu-

we van Lambertus
Munnecom. Corr.
adres: Kast. Mal-
borghstraat 6, 6043
HT Roermond. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 10
april om 11.00 uur in
de H. Hartkerk te
Roermond.

tMargaretha van de
Beek, 69 jaar, we-

duwe van Adrianus
van Moergastel en van
Petrus de Groot, Bre-
deweg 368, 6043 GH
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden
vrijdag 10 april om
14.00 uur in de H.
Hartkerk te Roer-
mond.

jfSk Modehuis Baks
__V/P7/_f____ t>w ac/res voor exclusieve damesmode \

ËJulljm
Onze collectie communie-
en feestkleding is binnen

r
Onze collectie bestaat o.a. uit: regenmantels, regenjacks, japonnen, c

deux piéces, mantelpakken, blazers, blouses en rokken etc. c

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.
Donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Sittard,Walstraat 37, tel. 046-580314
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806 ""_________________________________-_^^«^^^^^^^^"^^"^^^^"^^"«^^^^ r

tWim Uerlings, oud
77 jaar, echtgenoot

van Annie Bartels.
Maastricht, 6216 RS,
Steenmetsersdreef 12.
De uitvaartdienst zal
worden gehouden op
vrijdag 10 april om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Jozef te Belfort-Maa-
stricht. Schriftelijk
condoleren achter in
de kerk.

tMiaPieters, oud 77
jaar, weduwe van

Paul Hustinx. 6211
KG Maastricht, Nieu-
wenhofstraat 5. De
uitvaartdienst zal
plaatsvinden op zater-
dag 11 april om 11.00
uur in de basiliek van
St. Servaas, ingang
Vrijthof te Maastricht.
Condoleren in de ba-
siliekvan 10.40 uur.

tGuillaume Sweels-
sen, oud 57 jaar,

echtgenoot van Liza
Naus. 6219 BH Maas-
tricht, Meutestraat
II.K. De eucharistie-
viering zal gehouden
worden op vrijdag 10
april om 12.30 uur in
de parochiekerk van
de H. Hubertus te
Maastricht-Bosscher-
veld. Er is geen con-
doleren.

Rond de Pasen kunt u bij
Lundia sommige woonideeën ook lenen.

Normaal verkopen we alleen promenade | ffgn—,

Maar we wilden eens wat extra's doen. ~ ] Pp^-y V.* .jjy
Vooru.Envoor dekunstDaaromkunt || I Ll_iimliajl |
u van io april t/m 9 mei sommige ______3B_________s raadhuis —' i___GA.s_r---J '-woonideeën ook lenen. Dan hebben

«.^„«^^„^n^u.-^^—-*---, M_n *fl ■*! I f
we het niet over ons uitgekiende | .. .... :iim -. va»\ I ~~t^^ l^Bs

Besteedt uvoor minimaal fl. 500,-, #_» I__*__»■! V/'ï\ ' /^SMv-X'Y 1 1"| ~~__J
dan krijgt u 3 maanden lang een Eg ICC" f ///j*V^Vy^A fY II fitfffr.l*- JPfIFwP HEERLEN (6411 HA), Akerstraat 20.

we deze aktie samen met deFederatie j f{'{*/([(»/W\ j|A' I K.OOD __E_j__llW_iW_-__<l_^^ Jn

Om u alvasteen idee te geven van ..;' iL_______L *W__kl_Bt: flHs.» ***m?3F*> w -—r"ïii
„,. , . 1

_ 1 „ v üliii 11 m i_i_i__i____ii_i_j .I -_ .-#! '® ICCU r . E3H kW /; f markt \ \ 1onze filialen wat kunstwerken verza- =i
" O^N-_—___. Jf» JU \ \ \______-------\J

Kom gerust langs. Dan ziet u dat I ■ ''ttfc | """' '""T^ Tel.: 043-255306.
Lundia perfekte woonideeën kom- ■= I HÉlfc
bineert met een verrassende kijk op "S-B ,_.;___lWWH " " , 1
kunst. U bent van harte welkom. Jl tfi ICOOD .

De kunstuitleen-aktie loopt van 10april t/m 9 mei (tijdens de Paasdagen zijnwe gesloten). __^

t Willy Hoeberechts, oud 76 jaar, echtgenoot van
Yvonne Hamers. 6224 KZ Maastricht, Oranje-

plein 266. De eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 11 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.Hart van Jezus (koepelkerk) te
Maastricht. In de kerk gelegenheid tot condoleren
vanaf 10.40 uur

tAnny Eikenboom, 48 jaar, echtgenote van Jef
Haagmans. 6222 CE Maastricht, Jerichostraat 8.

De eucharistieviering zal gehouden worden op za-
terdag 11 april om 10.30 uur in deparochiekerk van
St. Jan de Doper te Maastricht - Limmel. Gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren in de kerk.

Voor 'n autoliefhebber is
het altijd lente.

fff _É___fl________t____k%l

èrn^J ' /Sm. w"4 v 1
___________ii ; J i^________t» ______■! 1 'i <M_______—-___■ ' i' . mm/Am -_H______Ï^^_____l ■ __l

■ ftSöH pr

Een autoliefhebber maakt het niet uit ofapril wortelnotehout doet de man ofvrouw achter
doetwathijwil.Bijdeßoverdealerstaatname- het stuur stralen. Kortom, het voorjaar lacht
lijk de Rover 200. Die loopt als een zonnetje u toe in de Rover 200. Rover 200 vanaf
met zn lichtmetalen motoriek. Die zit als een En metzonprijs iser ook AC%Tm

vorst met al zn comfort. En het glimmende geen wolkje aan delucht. jU«^yjj"

■HEERLEN: Autobedrijf Balt 8.V., Kasteellaan l,Tel. 045-72 15 41
MAASTRICHT: Autobedrijf Gebr. Bollen 8.V., Calvariestraat 20-22,
Tel. 043-25 41 01

SUSTEREN: Firma Moorthaemer, Oude Rijksweg Noord 16,Tel. 04499-15 49

1

Professioneel en functioneel

aRi '"'■■■■ ______ ____F **" iH. ÜS _■ 1 _____k___^___P^''' -*' __■ "^Ï&ï- ilEfc

-:> É.. Professionele buro programma's met
'^y ■.. optimale kombinatie mogelijkheden
*& Wy. voor hobby en werk.

■.. Leverbaar in diverse uitvoeringen en

berden ■4ÈÈ
MEUBELEN
GEGARANDEERD T GOEDKOOPSTE INKWALITEITS MEUBELEN Jk

J^______________-____________mm_________________mi_-______i 2e 3e 4e VERDIEPING IN SCHUNCK ______-_B_B-HHH^iHHi^^^HHHHii^^^^
VENLO-BLERICK, LA PLAZA - HEERLEN, PROMENADE 12
ROERMOND, WILLEM II SINGEL 25 - VENRAY, GROTE MARKT 12



markt is er gewoon te klein voor.
Dat geldt nog meer voor de televi-
sie; voor zon duur medium is er
gewoon te weinig publiek. Hetzelf-
de kan gezegdworden van de uitge-
verijen. Als boeken niet in het hele
Nederlands taalgebied uitgebracht
kunnen worden, zullen zij in de toe-
komst niet meer te financieren
zijn."

„Door het opengaanvan de grenzen
ontstaat er steeds meer behoefte het
Nederlands als cultuur overeind te
houden. En we kunnen dat beter
doen met 21 miljoen mensen in het
Europa van morgen dan met 6 mil-
joen Vlamingen en 15 miljoen Ne-
derlanders in gescheiden circuits.
In Vlaanderen is het nu al bijna niet
meer mogelijk om een krant van
enige allure in stand te houden. De

Tobback had zijn twijfels of een re-
activering van het Taalunieverdrag
tussen Nederland en Vlaanderen
wel van harte wordt ondersteund
door de noordelijke Nederlanders.
„Ik betreur dat op korte termijn
omdat het nu een goede zaak voor
Vlaanderen zou zijn en op langere
termijn ook voor Nederland."
De Belgische minister juichte het
ontstaan van Euregio's toe. „Nu de
kunstmatige grenzen verdwijnen,
kunnen we weer economische be-
langen met elkaar koppelen en hoe-
ven de staten niet meer onderling te
concurreren in allerlei financiële
voordelen. Wat je in concurrentie
investeert is verloren tijd. Dat zal in
de Euregio's minder sterk naar vo-
ren treden."

HEERLEN - De Belgische minis-
ter van Binnenlandse Zaken (en
Vluchtelingenbeleid) heeft gisteren
in het zaaltje van de openbare bi-
bliotheek in Heerlen sterk gepleit
voor een sterker samengaan van de
Nederlandse en Vlaamse cultuur.

Tobback bepleit
meer culturele
samenwerking

Venlosedocenten
zijn woedend

yLODROP - Wil deLimburg-se bouw in de toekomst de
concurrentie met de omrin-gde landen aankunnen, dan"»oet er binnen deze sector
"teer aandacht komen voor in-
°vatie. De vernieuwingen in

|je bouw lopen achter bij an-ere sectoren en dat moet ver-
deren. Dat is de mening van
> ? Stichting BouwinnovatieLimburg (SBIL).

relri cr.eativiteit van de bouwwe-
ggtte stimuleren, organiseerde de
l li- gisteren in een hotel in de
,j_Ss,en by Vlodrop een zogenoem-
jj technologiedag'. Zon kleine
chit Limburgse aannemers, ar-
„ ..tecten, investeerders en andere
relri .fesseerden uit de bouwwe-
aant , gen een Presentatie van een"tal nieuwe technieken en toe-
it_.

Skngen uit de industrie. Daarna
pochten zij het hoofd breken over
cl- ge'ijke nieuwe toepassingen van
<j Betoonde technieken, onder an-
Sn ? een waterstraal die met een
chj van drie keer het geluid,wars door beton zaagt.

bijv Uw kent, in tegenstelling totJvoorbeeld de industrie, geen in-
d^at_ecultuur. Verschillende be-
Vari n werken samen aan de bouw
ied een project, maar gaan daarna
j er weer hun eigen weg," legt Ir
55'gjj htenberg, adviseur van de
te L-- Ut- "Men is niet gewend om
syst en lloe Je samen bepaalde
ni. kunt verbeteren of ver-
cw Wen' Juist daar ligt ons doeL
Pen s^chting is in het leven geroe-

<?7lvernieuwingen in de bouw-
e'd in Limburg te stimuleren."

Cultuur

ken was dat het ontwerp-rapport
eerst zou worden voorgelegd aan al-
levoormalige Medezeggenschapsra-
den van de zes scholen en een klei-
ne delegatie van het bestuur, zegt
de secretaris. „Er mocht dan op
worden geschoten en dat is ook ge-
beurd."

DEN HAAG - Het bestuur nam de-
ze optie over, tot woede van Venlo.
De docenten wijzen erop dat de Wa-
geningse hoogleraar in een ont-
werp-rapport stelde dat de Tuin-
bouwschool in ieder geval moest
blijven, zo mogelijk zelfs als hoofd-
vestiging. Volgens de leerkrachten
is het ontwerp-rapport onder druk
van het bestuur herschreven.

Vervolg van pagina 9

Zy willen daarom weer naar de ge-
schillencommissie. Als de geschil-
lencommissie de Venlose docenten
niet toegankelijk acht (de procedu-
re is eigenlijk alleen voor Medezeg-
genschapsraden), zullen zy naar de
rechter stappen. 'Venlo' heeft de
Vaste kamercommissie van Land-
bouw en het ministerie van Land-
bouw over dit alles een brief ge-
schreven.

WD en PvdA willen nu dat een on-
afhankelijke commissie zich over
de kwestie buigt, het CDA voelt
daar echter weinig voor. Volgens
CDA-woordvoerder Reitsma moet
het schoolbestuur een goede oplos-
singvinden. Bukman wil de norma-
le proceture doorlopen en afwach-
ten hoe de Medezeggenschapsraad
van het AOC over het plan van het
bestuur denkt. De bewindsman
kende de brief van de Venlose leer-
krachten niet.

Franssen (WD) en Servaes Huys
(PvdA) toonden zich gisteren tij-
dens een mondeling overleg in de
Kamer in ieder geval zeer veron-
trust over de gang van zaken in
Limburg. WD, PvdA en ook CDA
stonden in het verleden positief te-
genover een voortbestaan van Ven-
lo.

De secretaris van het bestuur, J.
van Pol erkent dat de Wageningse
professor zijn ontwerp-rapport
heeft bijgesteld ten nadelevan Ven-
lo, maar dat zou niet onder druk
van WOL zyn gebeurd. Afgespro-

Toch beperking
geldigheidsduur

geluidzones
tegen nachtelijk vlieglawaai be
schermd blijven.DOOR THEO SNIEKERS

EN ERIC VAN DORST

" Ton Versteegh
en Peter Haane:
'We stropen
de mouwen op
en kunnen
het ook
zonder Den Haag
wel redden.

Foto: STUDIOPRESS

’Den Haag zorgt alleen
voor verdeling ellende’

Voorzitter opent zelfKamer van Koophandel
Initiatief

burg tichting Bouwinnovatie Lim-
LimK een i^tiatief van de afdeling
bond Urg Van het Nederlands Ver-
stri. v. Van Ondernemers, de indu-
Wj lnk LIOF en de overheid,
Van Zlch tot het ontwikkelen
Men.pr°Jectvoorstellen en het sa-
ger„ rengen van vertegenwoordi-
>,De st*n Verschillende bedrijven.
der<!t tlchting geeft een eerste on-
°«twfki!llng' Daarna is de Produkt-
van J L^ng geheel voor rekening

4 ac bedryven zelf."
Van onze redactie economie

zeven miljoen gulden is bij-
voorbeeld zonder een cent
subsidie gebouwd," zegt hij
trots."

Dat blijkt uit het definitieve wets-
voorstel dat ze deze week ter goed-
keuring aan de Tweede Kamer
heeft voorgelegd.

HEERLEN - Minister May-Weggen
van Verkeer en Waterstaat heeft
zich een belangrijk deel van de kri-
tiek van de Raad van State op haar
concept-Luchtvaarwet aangetrok-
ken.

Die situatie kan na een definitief
besluit over de Oost-westbaan
hooguit tien jaar büjven voortbe-
staan, want dat is de uiterste geldig-
heidstermijn van de tijdelijke ge-
luidzones die Maij-Weggen alsnog
in haar wetsvoorstel heeft opgeno-
men. Wim Willems, de voorzitter
van de Vereniging geen uitbreiding
Beek, liet zich eerder ontvallen tij-
delijke zones 'met eeuwigheids-
duur' als een 'pure oorlogsverkla-
ring' te beschouwen.Protesten tegen

ERC-project
I bUre armen die in Belgisch-Lim-

tin.gln gevolgen van de mijnslui-
I Overaf moeten opvangen, valt nietI lrl goede aarde. Honderden
i ingerij nebben een bezwaarschrift

ginE nd- vooral tegen een wijzi-
Genk n het gewestplan Hasselt-
len are meeste tegenstanders ha-
de beriUmenten aan in verband metwoonwï"fJg4,ng van de nabijgelegen

Texas, het te verwachten
Project ?"etigend effect van het
Waarrv,' concurrentievervalsing
kenen t 6' "Middenstand af te re-
fter, .^ygt en de verkeersproble-
vl°eien C Ult het initiatief voort-

„Van Den Haag heb je voortaan
alleennog maar verdeling van el-
lende te verwachten. Je ziet dat
aan het stopzetten van de PNL-
subsidiesen de inkrimpingen bij
ABP en CBS. De bron is op.

De Kamer van Koophandel pro-
beert al een jaar of zeven zoveel
mogelijk zaken op eigen kracht
te regelen. „Daar zijn we mee be-
gonnen toen duidelijk werd dat
de subsidiekranenvoor Limburg
langzaam maar zeker zouden
worden dichtgedraaid", aldus
Kamer-secretaris Peter Haane.

Justitie ontkent
procedurefout in

kwestie ’Morgante’

Het nieuwe open, glazen en be-
tonnen gebouw van de Kamer

„Dat is maar schyn", waar-
schuwt Haane. „Het kleine be-
drijfsleven ijlt altijd een paar jaar
na. Dat krijgt nog een harde
klap."

Ook bij DSM, NedCar, KNP en
diverseandere grote bedryven in
Limburg wordt momenteel flink
afgeslankt. Maar het midden- en
kleinbedrijf doet het nog goed.

Fusie

Naarmate je verder weg zit van
Den Haag, wordt de ellendenaar
je toegeschoven. Het kabinet
geeft nu eenmaal voorrang aan
de ontwikkeling van de Rand-
stad."

„We staan aan de vooravond van
een nieuwe automatiseringsgolf,
waarbij bedryven het handelsre-
gister via hun eigen computer
gaan raadplegen." Dat houdt
grote aanpassingen voor de orga-
nisatie in. Hetzelfde geldt voor
de fusiebesprekingen die mo-
menteel worden gevoerd met de
Kamer van Koophandel voor de
Mijnstreek. Dat die fusie door-
gaat, is zo goed als zeker. Ver-
steegh: „Er is in feite geen weg
terug." Maar er wordt nog onder-
handeld over de vragen waar de
hoofdvestiging komt en wie
voorzitter, respectievelijk secre-
taris worden. Een strijd die, ge-
zien de gedrevenheid van beide
partijen, nog lang niet is beslist.

van Koophandel symboliseert
een mijlpaal, meent Versteegh.

MAASTRICHT - Voorzit-
ter Ton Versteegh van de
Maastrichtse Kamer van
Koophandel verricht vrij-
dag zelf de officiële ope-
ningshandeling van het
nieuwe Kamergebouw aan
de Maas. Daar hoeven wat
hem betreft geen 'Haagse
coryfeeën' voor naar Maas-
tricht af te zakken. „We
staan hier zelfwel ons man-
netje, want uit Den Haag
mag je niet veel meer ver-
wachten. Dit gebouw van

Het 'voordeel' van tijdelijke geluid-
zones is immers dat een groot aan-
tal woningen rond de bestaande
Noord-zuidbaan niet geïsoleerd
hoeft te worden. De minister wil dat
ook liever niet. Die geldverslinden-
de isolatie (geraamde kosten 300
miljoen) zou toch overbodig wor-
den door de nog deze eeuw door
haar verwachte ingebruikname van
de Oost-westbaan.

In haar concept-tekst was geen li-
miet gesteld aan de geldigheids-
duur van tijdelijke geluidszones.
Dat was onder meer van groot (fi-
nancieel) belang voor de uitbrei-
ding van Luchthaven Maastricht.

Tegenstanders van de baan vrezen
echter dat als de aanleg niet door-
gaat, de Noord-zuidbaan tot in leng-
te van dagen met tijdelijke zones
geëxploiteerd zal worden, en de
mensen daaromheen onvoldoende

De Raad van State was ook gekant
tegen bepalingen in de concept-wet
over de termijnen, waarbinnen defi-
nitieve geluidzones door de minis-
ter moesten worden vastgesteld.
Die vaststelling voor bijvoorbeeld
'Beek' moet volgens dehuidige wet
plaatsvinden binnen zes maanden
na advies van een speciale commis-
sie. Die termyn is byna verstreken,
maar volgens het nieuwe wetsvoor-
stel kan Maij-Weggen onbepaald
veel tyd nemen voor een definitief
besluit. De 'uitstel'-bepalingen zijn
in het voorstel aan de Tweede Ka-
mer onverkort overeind gebleven.
Daardoor is het goed mogelijk, dat
een groot aantal omwonenden van
de Noord-zuidbaan veel langer dan
tien jaar in de herrie blijft zitten,
uiteraard mits op 'Beek' nacht-
vluchten uitgevoerd worden.

DOORROB PETERS gedaan. Die uitspraak kwam op
18 maart en het Openbaar Minis-
terie heeft conform de regels op
2 april de verlenging van de ge-
vangenhouding gevraagd. De
raadkamer was op dezelfde da-
tum echter van mening dat die
verlenging niet meer kon wor-
den bevolen en ging daarmee uit
van een andere wetsuitleg", al-
dus mr Smalburg over de mach-
teloosheid van het Openbaar
Ministerie in 'zijn verweer.

MAASTRICHT - Officier van
justitie mr Smalburg in Maas-
tricht wil er nietaan dat Antonio
Morgante dank zij een procedu-
refout bij justitieop vrije voeten
is en niet kan worden uitgele-
verd aan België. Zoals het Lim-
burgs Dagblad afgelopen dins-
dag meldde kon Morgante zijn
cel plotseling en onverwacht ver-
laten en hoefde hij niet meer zijn
cassatieverzoek tegen de uitleve-
ring af te wachten.

Volgens mr Smalburg is het
Openbaar Ministerie 'slachtoffer'
van een verschil in opvatting
tussen twee colleges van de
rechtbank in Maastricht te weten
de meervoudige kamer die het
uitleveringsverzoek heeft behan-
deld (en toegestaan) en de raad-
kamer die over de gevangenhou-
dingeen oordeel moest geven.

Volgens de notulen van de raad-
kamer had die verlenging echter
duidelijk eerder moeten plaats-
vinden. De raadkamer vond dat
'gelet op artikel 37 lid 1 van de
Uitleveringswet het bevel tot ge-
vangenhoudingvan 5 februari na
dertig dagen zijn kracht heeft
verloren, tenzij voor het verstrij-
ken van die termijn de verlening
daarvan zou hebben plaats ge-
vonden en daarom de officier in
zijn vordering tot verlenging niet
kan worden ontvangen.

(ADVERTENTIE)

Team van het jaar!
Na 3zwareronden is gekozen tot

Beste JanLinders supermarkt van het jaar

JANLINDERS ITTERVOORT
Alle 1300 medewerkersvan JanLinders

feliciteren hun collega's in Ittervoort
met deze geweldige prestatie.

Alsbeste team
in hygiëne is gekozen: JanLinders Helden-Parmingen
Alsbeste slagerij: Jai} Linders Weert
Alsbeste afdeling vleeswaren/kaas: JanLinders Susteren
ALs beste afdeling groenteen fruit: JanLinders Gennep
Alsbeste afdeling bakkerij: JanLinders Groesbeek
Als besteafdeling zelfbediening: JanLinders Bergen
Als beste afdelingmagazijn: JanLinders Roggel
Als beste kassa-groep: JanLinders Heerlen

Met deere-titel "Superwinkel 1992" zijn beloond:
JanLinders Tienray, JanLinders Kerkrade,

JanLinders Beek, JanLinders Beek enDonk,
JanLinders Echt en JanLinders Velden. f\

Allemaal van harte proficiat,

fm
_

M
_ ' JJ.LINDERS

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

„Ik was daarmee geheelafhanke-
lijk van de raadkamer en had
geen keus meer", zegt mr Smal-
burg.

„De meervoudige kamer heeft
op 5 februari de gevangenhou-
ding bevolen. Op 4 maart heeft
het Openbaar Ministerie de ver-
lening daarvan gevorderd. Die
vordering is afgewezen door de
meervoudige kamer omdat de
gevangenhouding zou door blij-
ven lopen totdat door de recht-
bank een einduitspraak zou zijn

De Belgische justitie die nog een
rekening van drie jaar met Mor-
gante wilde vereffenen, heeft te-
leurgesteld gereageerd.

off'ciële mededelingen
MAASBRACHT

R|a«lh?_ie_?_ er en wethouders van
maken het volgende

Vanafi naanvr_,a^aprÜ 1992 ugt ter inzage deciteiS \anJe NV- EPZ (electri-
land) atschaPPÜ Zuid Neder-
°nttreki/_.een vergunning voor het
dem Du van water aan de bo-k°eldopL aier wordt gebruikt voorden en als Proces- enHet b t

dlngswater.
d°eldfn!!. ?!n, aanvrage als be-4 hd l van de grond-

?^X_?e_Ugt Vanaf 10 aPril !992i*et VoornLr maand ter in^ge in
N_? ge gemeentehuis van

'üngstiir. UWe Markt teLinne. Ope-
l2-00 uUr

dagel«ks van 09.00 uur tot
raad) (vragen naar dhr. Rullen-Tiidnen^cWtlTW van inzage kun-
e^aak, h^_ bezwaren wordenw°rden ciT bezwaarschrift moet
Va« Burf! UUrd naar het College
Postbus l(?ftrnefster en Wethouders°P 14 me?0,!6,050,^ Maasbracht.

n hoor. itt
2 Z£Ü er om 093° uur

[n heT"ng worden gehouden
£racht (rf»,meen,t<.huis van Maas-TiJdens dads£aal le verdieping).
<*« zün vil hoorzitting kan ieder-geven over de vergun-tnaS^age- U kunt °°k iemand
d°en. om dat namens u te

3 april 1992
r en Wethouders van

JR.PC
kwS deburgemeester'Kleefman P.J. Vaes

(ADVERTENTIE)

Icj d I »J|
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

Donderdag 9 april 1992 "13
Hmburgs dagblad

Van onze verslaggeefster

Op eigen kracht

Innovatie moet concurrentiepositie vergroten

Vernieuwingen in de
bouw zijn hoognodig

Limburg



" Sfeer op de akker bij Eys, maar de realiteit van alledag voor de landbouwers in het Mergelland is minder roos-
kleurig, Toto: FRITS WIDDERSHOVEN

Het is niet leuk
meer boer te zijn

Woud van regels maakt het agrariërs steeds moeilijker bioscopen
HEERLEN

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en W

21 uur. Babar, het olifantje, wo \f
14 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur.r
Maxim: Deceived, dag. 18.45 en fa
21 uur. H5: The last boyscout, QJ
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Fred- EK
dy's dead, dag. 14.15 19.15 en U
21.15 uur. Bugsy, dag. 14 18.30 F
en 21 uur. The prince of tides, M
dag. 18.30 en 21 uur, do ook 14 Q
uur. The Addams Family, wo 14■
uur. Don't teil Mom the babysit- U
ter 's dead, dag. 18.30 en 21 uur, m
do ook 14 uur. Fievel in het Wil- H
de Westen, wo 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, wo en do 21 y
uur, wo ook 14.30 uur. De John- p|
sons, wo en do 21 uur. Babar, woLJ
14.30 uur. Bugsy, wo en do 21 W
uur, wo ook 14.30 uur. JFK, dag- J.20 uur, wo ook 14 uur. Ciné-K: r
Frankie & Johnny, dag. 21 uur. ■
Cinema-Palace: The last boys- LJcout, dag. 19 en 21.30 uur, wo §H
ook 14 uur. The prince of tides, M
dag. 18.15 en 21.15 uur. Dead &-\
again, dag. 19 en 21.30 uur.Don't U
teil Mom the babysitter 's dead,P
wo 14 uur. Fievel in het Wilde ■Westen, wo 14 uur.Lumière: Pa-fj
ris is burning, dag. beh. ma 20 H
uur. La Stazione, dag. 20.30 uur. Ld
Merci la vie, dag. 22 uur. f]

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

SITTARD
Forum: JFK, dag. 20.30 uur. jÉ
Dead Again, dag. 20.30 uur. Ba- LJ
bar het olifantje, wo 14 uur. H
Filmhuis Sittard: Oh boy, wo jd
20.30 uur. f_

ROERMOND
Royal: Dead again, dag. 20.30r
uur. De Notekraker, wo 14.30 £8,
uur. Royaline: The Addams Fa- O
mily, wo ook 14.30 uur. De John- Wi
sons, wo en do 20.30 uur. Film- W
huis Roermond: Oh boy, do -*]
20.30 uur. n

VENLO
Perron 55: Oh boy, di 20.30 uur. ,»£

£

duizend gulden per ha. Met 20
hectare betekent dat dus wel
twintig mille minder inkom-
sten", rekent Leon Schuurman
voor.

in de theaters
HEERLEN

- vr. 10/4, za. 11/4en zo. 12/4: 'Loeênde
Klokken', dialectspel door Het Heerlen»
Streektheater.
- za. 11/4: cabaretprogramma 'Over "e
Grenzen' van Miei Cools (20.30 uur).- zo. 12/4: de acteur Teele speelt 'na
mag in de krant', toneel voor kindere"
van 6-12 jaar (14.30 uur).- di. 14/4: uitlegavond Lucia di LaB1'

mermoor(19.30 uur).
- wo. 15/4: 'Hoog Tijd', komedie ti&
Mary Dresselhuys en John KraaykamP-

woord: „Neen! Dat plan ver-
dwijnt nu dan wel in een kast of
bureaula, maar het gaat straks
wel een eigen leven leiden. On-
derdelen ervan komen gegaran-
deerd terug in andere plannen
waarvoor wel geld beschikbaar

KERKRADE
- do. 9/4: Limburgs Symphonie OrW'
met de solist Boris Berman, piano. ,- za. 11/4: 'Die Czórdésfürstin', Hoofd-
stad Operette. ,
- zo. 12/4: Jazzdance-center Spirit (J*
uur en 18.30 uur). ,
- wo. 15/4: Limburgs Jeugdtone6'
speelt 'Assepoester', voor kinderen va"'
af 4 jaar (14.30 uur).

„Of boeren nog leuk is? Als jeer
echt van moet leven niet meer.
En als je ook nog een opvolger
voor het bedrijfhebt, al helemaal
niet meer. Want dan moetje blij-
ven meegaan, blijven investeren.
Als zelfstandig boerenbedrijf het
hoofd boven water houden in de-
ze tijd, dat is echt een hele klus",
zegt Leon eerlijk.

„Vroeger kreeg je vijftig cent
voor tarwe. Nu iets meer dan de
helft. Dat scheelt per jaar zon

Veehouders concluderen na
maandenlang rekenen dat het
beter is om van de ene op de an-
dere dag de pijp aan Maarten te
geven dan een nieuwe stal te
bouwen die tonnen kost. Land-
bouwers hebben jarenlang geïn-
vesteerd, maar zien met lede
ogen dat de opbrengsten be-
paald niet de hoogte bereiken
die bijvoorbeeld ook de banken
als muziek in de oren klinkt.

„Jarenlang zijn we gestimuleerd
om uit te breiden, meer te produ-
ceren, groter te worden. Jawel,
onder impuls van de overheid.
Groot worden, jarenlang waren
dat toverwoorden. En nu moeten
we terug, voldoen aan alle eisen.
Tot nu toe zijn de boeren best
bereid gebleken daaraan mee te
werken. Maar al die nieuwe re-
gels moeten ook uitvoerbaar
zijn, je moet wél in staat zyn al
die nieuwe ontwikkelingen in je
bedrijf te verwerken."

DOOR JEF BRAUERS
WITTEM - De verstedelijking
van het platteland, de snelleont-
wikkelingen in de landbouw en
de opkomst van de recreatie
hebben Zuid- Limburg zonder
meer veranderd. Wat goed is
voor de landbouw, hoeft nog niet
goed te zijn voor landschap, na-
tuur en recreatie. En andersom.

Tegenstrijdige belangen dus. En
in zon geval dient er gepraat te
worden. Dat deden de diverse
overheden en landbouworgani-
saties in de afgelopen jaren dan
ook veel en vaak. En al dat over-
leg heeft uiteindelijk geleid tot
heel wat goede afspraken.
Desondanks botsen die tegen-
strijdige belangen nog regelma-
tig met elkaar. „En dat is ook
byna onvermijdelijk in het Mer-
gelland dat van oudsher zéér
agrarisch is ingesteld, maar tege-
lijkertijd geldt als een toeristisch
aantrekkelijk gebied", zegt Jean
van der Linden, boer uit Eys-
Wittem en actief betrokken bij
diverse landbouwinstanties.

Volgens Van derLinden hebben
de boeren wel degelijk oog voor
natuur en milieu. „In het Mergel-
land werkt dertig procent van
alle boeren mee aan een natuur-
vriendelijk beheer. Ruim negen-
tig procent respecteert en werkt
mee aan de instandhouding van
kleine landschapselementen.
Maar by al deze zaken waren de
boeren zélf betrokken by het
maken van de afspraken."

Dat laatste is niet het geval ge-
weest by de landschapsbeleids-
plannen die nu in vrijwel alle
Mergelland-gemeenten worden
vastgesteld.
De Wet Ruimtelijke Ordening
geeft de gemeentennadrukkelijk
de opdracht om te zorgen voor
het landschappelijk schoon bin-
nen de eigen grenzen. Waarbij

behoud en verbetering van het
groen voorop staan. In Eijsden,
Wittem, Vaals, Gulpen, Valken-
burg en Margraten ging men
fluks aan de slag.

De plannen zijn inmiddels ge-
presenteerd en de boeren heb-
ben ze met groeiende verontrus-
ting bestudeerd. „Al die plannen
gaan namelijk beduidend verder
dan de tot nu toe gemaakte af-
spraken. Je zou verwachten dat
zon landschapsbeleidsplan vol-
ledig in overeenstemming is met
wat er op dat gebied al bestaat.
Maar dat is dus nietzo", zegt Van
der Linden.
Hij wijst op slechts een aspect
uit de Wittemse nota. „Wittem
heeft eerder al een groot aantal
natuurterreinen precies in kaart
gebracht. In het landschapsbe-
leidsplan zyn de grenzen van die
terreinen echter veel ruimer. De
boeren zijn terecht bevreesd dat
dit plan in de toekomst leidt tot
nieuwe beperkingen. Alle ge-
meenten spreken over het be-
lang van een duurzame land-
bouw. Maar dan moet je de
mensen wel de ruimte bieden
om dat in harmonie met natuur
en landschap te realiseren. De
boeren worden intussen stapel-
gek van de beleidsvoornemens
die elk jaar worden gepresen-
teerd."

Wantrouwen
De boeren koesteren een inge-
bakken wantrouwen tegen al die
plannen. De wetenschap dat de
landschapsbeleidsplannen geen
bindende kracht hebben, neemt
dat wantrouwen niet weg. Even-
min als het feit dat geen enkele
gemeente momenteel het geld
heeft, om ook maar een deel van
al dieplannen te verwezenlijken.
Maken de boeren zich dan wel-
licht te ongerust? Middelgrote
boer Leon Schuurman van hoe-
ve De Bek tussen Gulpen en
Partij is resoluut in zijn ant-

Een aantal boeren in het Mergel-
land loopt er mismoedig bij.
Bijna murw geslagen door het in
de loop der jaren opgebouwde
woud van regels. Dat bovendien
geleid heeft tot vele (verplichte)
financiële inspanningen. Is boeren eigenlijk nog wel leuk?

- do. 9/4 en 10/4: 'Frühling in Wie"''
theaterconcert André Rieu met het 1°"
hann Strauss Orkest.
- zo. 12/4: pianorecital Ivo Pogorelienj
op het programma staan werken va"
Mozart, Beethoven en Brahms.
- ma. 13/4: 'Losse nummers', solopl,o-
-gramma Freek de Jonge. .- di. 14/4: 'Het begeren onder dej"
men', toneelstuk van Het Zuidelijk ï"-
neel. .- wo. 15/4: 'De Optocht', theaterconcer1
Flairck.

MAASTRICHT

Eerste steen Postmaschool
Jazzdance-galavan ’Spirit’
KERKRADE - Driehonderd
deelnemers aan de dans- en fit-
nessactiviteiten van Jazzdance-
center Spirit in Kerkrade verzor-
gen zondag (14 en 18.30 uur)
twee voorstellingen in het Wyn-
grachttheater.
In een prachtig decor worden
door de 300 medewerkers in 25
choreografieën de verschillende
facetten en stylen in de jazzdan-
ce belicht. ,

JABEEK

" Fanfare St.-Caecilia verzorgt
zondag om 16 uur het voorjaars-
concert in het Ontmoetingscen-
trum. Medewerking verlenen de
drumband van St.-Caecilia, de
fanfares St.-Joseph Merkelbeek
en Eendracht Dicteren.

" In het gemeenschapshuis aan
de Nijmegenstraat 1 houdt de
vereniging Flos Carmeli Schaes-
bergerveld zondag van 10 tot 15
uur het jaarlijkse frühschoppen.
Tevens vindt de trekking van de
Paas-tombola plaats.

HEERLEN
SITTARD

- vr. 10/4:Limburgs Symphonie OrkeSj
onder leiding van Salvador Mas Con<*
met de solist Boris Berman, piano.- za. 11/4: 'Die Fledermaus', opereW^
van Carl Millocker door Stichting O?
pheus. .- di. 14/4: 'Cinderella', familievoorste 1'
ling door het Koninklyk Ballet va-
Vlaanderen (19 uur)." Spaarvereniging 't Schutters-

huuske houdt zaterdag van 1(J
tot 15 uur de jaarlijkserommel-
markt in de zaal van het Schut-
terspark. Wie nog spullen ter
beschikking wil stellen, kan bel-
len: ® 045-252872.

BRUNSSUM

" In Grand Café Charles, Kerk-
plein 67, wordt zondag vanaf 13
uur een astrologisch café gehou.
den door de ATMA. Voor infor-
matie: Roel van de Neut, Rijks-
hogeschool Heerlen, ®
045-734999.’Open zangdag’

bij Eendracht

ROERMOND
- do. 9/4: 'Wachten op Godot', van S£muel Beckett door Het Nationale V
neel. .
- vr. 10/4: moderne dans met 'De R°
terdamse Dansgroep. h- zo. 12/4: Matthaus Passion van B.aC\L.
uitgevoerd door Toonkunst OratoriuiA
koor Roermond en Jeugdkoor van »'
Kreisgymnasium Heinsberg onder 'e
ding van Jan Hupperts (19 uur). .
- ma. 13/4: The Georgian State Dan*
Company, ensemble uit Tbilisi.

RIMBURG - Zangvereniging
Eendracht houdt op zondag 12
april vanaf 15 uur een 'open
zangdag' in verenigingslokaal dr
Eek in Rimburg. Deze middag,
die deel uitmaakt van het activi-
teitenprogramma in het kader
van het 115-jarig bestaan van het
koor, is bedoeld om bij het pu-
bliek belangstelling op te wek-
-ken voor de koorzang.
Na het openingswoord zingt het
koor 0.1.v. Jan Zaad twee wer-
ken. Daarna is een demonstratie
stemvorming en koorscholing en
er wordt een nieuw werk inge-
studeerd. Het koor sluit de 'open
zangdag' tegen 17 uur af meteen
tweetal werken. Bezoekers wor-
den getracteerd op een drankje,
koffie en gebak.

Inloophuis zoekt
vrijwilligers
HEERLEN - De Stichting
Noodhulp zoekt vrijwilligers die
een a twee keer per maand hun
vrije tyd ter beschikking willen
stellen voor de bezoekers van
het Inloophuis in Heerlen. Dak-
en thuislozen kunnen daar 's
avonds van zes tot tien terecht
voor koffie en wat gezelligheid.
Inlichtingen: ®045-719577.

Bogersnieuwe
voorzitter TOG
HEERLEN - Tydens de onlangs
gehouden algemene ledenverga-
dering van muziekvereniging
TOG Weiten nam Frans Habets
na 21 jaarafscheid als voorzitter.
Voor zyn vele verdiensten voor
de vereniging werd hij benoemd
tot ere-voorzitter. Tot nieuwe
voorzitter werd drs. Harry Bo-
gers gekozen.

" De Oude-styl Jazzclub is zon-
dag vanaf 21 uur in hotel Brons-
heim met live-muziek van The
Louisiana Rythm King." Het Open Huis houdt zater-

dag om 19 uur de maandelijkse
kienavond. Zondag staat vanaf
12.30 uur een wandeling over de
Brunssummerheide op het pro-
gramma. In mei wordt de jaar-
lijkse rommelmarkt gehouden.
Wie spulletjes wil afstaan, kan
deze afgeven by Open Huis,
Gasthuisstraat 19 of ®
045-717535.

" Onder de naam 'Torencon-
cert' geeft de fanfare St.-Cecilia
zondag om 11 uur het jaarlykse
voorjaarsconcert in zaal Coerver.
Medewerking verlenen ook de
harmonie Eendracht Maakt
Macht Wessem en de trombonist
Jilt Jansma.

BOCHOLTZ

WEERT
- vr. 10/4: 'De Optocht',een nieuw the*
terconcert van ïlairck (20.15 uur. ht- di. 14/4: 'Een man alleen is in s'e?fl.gezelschap', gespeeld door Dirk V*
Dyck, Ryszard Turbiasz en Johan V
hollander (20.15 uur). ,- wo. 15/4: het Daniël Strijkkwarf
(20.15 uur).

" De Clara Feyschool (speciaal
onderwys) zet vrydag van 14 tot
15.15 uur de deuren open voor
alle mensen die de school eens
van dichtbij willen bekijken. De
bezoekers kunnen kennismaken
met het onderwijsprogramma en
het personeel.

SIMPELVELD" HetKreativiteitscentrum start
vrydag 10 april met een cursus
voor mensen die willen gaan
werken bij een lokale omroep.
De lessen worden op vrydag van
19 tot 22 uur gegeven en op za-
terdag van 10 tot 16 uur. Voor
info: 0 045-718072.

AKEN
- do. 9/4 en vr. 10/4: Wiener Blut, J£hann Strauss (donderdag om 19.30u""
vrijdag om 20 uur). „- za. 11/4 en wo. 15/4: Tosca, Giaco*0
Puccini (19.30 uur)- za. 11/4:Riemannoper,Torn Johnso"_- zo. 12/4:Greek, Mark-AnthonyTui"*
ge (19.30 uur).
- ma. 13/4:Kammermusik-Abend. n- di. 14/4: Wo die ZUronen blom"
(19.30 uur).

Tenzü anders aangegeven beginnen *"voorstellingen om 20 uur.

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontple'
11. Boris Birger, de psychologie val
het licht. T/m 26/4, open di t/m z
14-17uur.

VENLO
Museum Van Bommel - Van na?g
Deken van Oppensingel 6. Homrnas
aan Sef Moonen. T/m 3/5, open d»j
10-16.30 uur, za en zo 14-17 uur, »
dicht.

" In de Sionskerk, het witte
kerkje aan de Kampstraat te
Heerlerheide, wordt vrydag van
14-17 uur een braderie met rom-
melmarkt gehouden.

" Landscommanderij Alden
Biesen in België staat vanavond
centraal bij een lezing van de
heer Salden in zaal Dackus aan
de Irmstraat. Aanvang 20 uur.

HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuis?^19. De Collectie, keuze uit de kunS)i
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open a

t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 u»£Galerie de Konfrontatie, Putgraaf "£Expositie van fotografe Dominia"
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en z
14-17 uur.

expositieLANDGRAAF
"In het Streeperkruis te
Schaesberg wordt zondagvan 11
tot 17 uur de expositie: 'Wat
heeft de Nederlander tegen
kunst?' gehouden. Er worden
tweehonderd schilderyen ten-
toongesteld. De entree is gratis
en de werken zijn te koop.

" 'Milieuzorg thuis' is de titel
van een avondvullend program-
ma dat mevrouw Brinkman van-
avond om 19.30 uur verzorgt
voor het IVN Heerlen. De bijeen-
komst vindt plaats in het scou-
tinggebouw aan de Benzenrader-
weg.

" De eerste steen van de nieuwbouw van de
Frans Postmaschool aan de Merwedestraat
wordt vandaag gelegd. De 'oude' school
aan de Beersdalweg in Heerlen werd in
1977met opheffing bedreigd vanwege een te
laag leerlingenaantal. Fusie met de Minis-
ter De Visserschool kon dit voorkomen. Met
de komst van vele jongegezinnen in de wij-
ken Beersdal en Zeswegen steeg ook het
scholierenaanbod. De kinderen werden ech-
ter verdeeld over twee gebouwen. In 1990

gaf het ministerie de goedkeuring aan de
nieuwbouw, echter op een omstreden loka-
tie. De school was gepland langs de drukke
verkeersader Beersdalweg. Een protestactie
van de school met handtekeningen hebben
tot gevolg gehad dat de nieuwe Frans Post-
maschool uiteindelijk aan derustige en vei-
lige Merwedestraat gebouwd wordt. Met
ingang van het nieuwe schooljaar starten
groep een tot en met acht in het nieuwe ge-
bouw. Foto: FRANS RADE

"De Katholieke Bond van
Ouderen te Mariarade viert vrij-
dag het 40-jarig bestaansfeest
met een receptie, die van 19 tot
20 uur gehouden wordt in ge-
meenschapshuis Mariarade, Wei-
jenberg 11 te Hoensbroek.

HOENSBROEK

" In het Grand Theater te Wau-
bach wordt vrydag om 20.30 uur
de HaFaKo-avond verzorgd door
het gemengd koor St.-Jan Abdis-
senbosch en De Trommelacre
van Herle. Entree vrij. Zaterdag
om 14 uur speelt Rubens Pop-
pentheater. De entree is fl 3,50.
Vanaf 21 uur is er een optreden
van de dialectpopgroep Choco
Basta. Entree fl 5,-.

AMSTENRADE

" De Duitse countryband Ala-
mo treedt zondag vanaf 15 uur
op in zaal Jan van Cep.

Bewegingslesvoor ouderen
VOERENDAAL - In de gymzaal van sportcom-
plex De Joffer in Voerendaal vinden elke dinsdag-
middag qm 14.30 uur spel- en sportlessen plaats
voor iedereen van 55 jaaren ouder.
De activiteiten worden georganiseerd door het
Provinciaal Steunpunt Bewegingsactiviteiten Ge-
zondheidszorg in Sittard.

De lessen bestaan uit gymnastiek-en spelvormen
die gericht zijn op plezier en niet op prestatie. De
bedoeling is om het verouderingsproces te vertra-
gen en om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te
laten functioneren en de maatschappij.
De lessen worden gesubsidieerd door de overheid
in het kader van de actie MeerI'Bewegen voor
Ouderen. De deelnamekosten bedragen 6 gulden
per persoon. Voor meer informatie: 0046-596290.
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Limburg

De boeren in het Mergelland worden steeds
ongeruster. De maatregelen die deverschillende
overheden opleggen, hebben drastische gevolgen
voor de huidigewerkwijze van deboeren. Kort
geledenverenigden zich dertig boeren uit het

Mergelland al in een actiegroep. Tóén ging het vooral
om een gezamenlijk protest tegen de thans wettelijk
voorgeschreven wijze waarop men moetomspringen
met het injecteren van mest. Nü richt de onvrede van
de boeren zich op de landschapsbeleidsplannen van

een aantal Mergelland-gemeenten. Plannen die
volgens deboeren simpelweg véél te ver gaan.

in het nieuws

streeksgewijs
kort



narerf v, u ~ Zeker 17000 Heerle-
een h„

net|ben het afgelopen jaar
teüju ro?P gedaan op het gemeen-
R aadh. ,rmatiecentrum aan het
staat h Plein' De afvalverwerking
"^eest aan de toP tien van de
v*el gestelde vragen. Ook willen
2amelinnSen informatie over de in-
Parkerp g van oud Papier en textiel,
Plann^t ' verkeer en bestemmings-en van de gemeente.

De ruimte in het gebouw van de
Openbare Bibliotheek blijkt door
het open karakter zeer geschikt als
lokatie voor het informatiecentrum.

Nuthtrekt 41 mille uit voor aanleg

Urnenmuren op
vier kerkhoven

BRUNSSUM - Het Bruns-
sums college is verdeeld over
wat er met het Unitasgebouw
aan deKerkstraat moet gebeu-
ren. Deze week konden burge-
meester en wethouders het
tijdens het collegeberaad niet
eens worden over de toekomst
van het verenigingsgebouw.
Nu enkele verenigingen die
gebruik maken van het Unita-
spand te kennen hebben gege-
ven tegen sloop van hun on-
derkomen en tegen verhuizen
naar Dr Brikke Oave te zijn,
beraadt het college van B en
W zich opnieuw over de toe-
komst van het gemeenschaps-
huis.

„Signalen van clubs die graag in het
Unitasgebouw willen blijven, kun
je niet zomaar naast jeneer leggen",
zegt wethouder Toon Pierik. „Dat
betekent echter nadrukkelijk niet
dat de gemeente nu opeens tegen-
stander is van sloop", voegt hij er
aan toe. „Als we aan dat besluit
vasthouden, zal er op zijn minst een
nadere onderbouwing moeten vol-
gen van onze zijde", stelt Pierik.

Volgens de in het verleden gemaak-
te plannen gaat het pand tegen de
vlakte om plaats te maken voor wo-
ningbouw.De verenigingen kunnen
terecht in het gemeentelijk ontmoe-
tingscentrum Dr Brikke Oave, re-
deneert de gemeente. Het stich-
tingsbestuur van Unitas zou dan het
bestuur van Dr Brikke Oave moe-
ten overnemen.

Nederland viert ’week van de winkel’

Definitief uitsluitsel kan Nedu ech-
ter nog niet geven. „Die beslissing
is aan het bestuur van de Stichting
Bejaardenhuisvesting en de uit-
spraak van de Huurcommissie is
pas net binnen. Daarover moet het
bestuur nog een beslissing nemen."

Jongen (10)
komt onder
vrachtwagen

WoI!_PELVELD - Nagenoeg alle in-
str

"e
t
rs van de drukbereden Stamp-

Pmt te Simpelveld eisen in een_e l*stbrief aan Ben W doeltreffen-
ten"Jaatregelen tegen automobilis-
SirisTv te hard ri.den Buurtvereni-

k
r StamP die het protest met

lakt geleidende handtekeninge-
m._.e_coördineert, vindt de maatg** dan vol.
ge Duurtvereniging eist regelmati-
Wor . snelheidscontroles. Verder
re»v, aa ngedrongen op snelheids-m»*ende maatregelen.

’Speeltuin moet
geholpenworden’

Kzff v^ADE - De speeltuin aan de
ft jet

ebergstraat in Chevremont mag_en een financieel tekort wor-
raa^Pgezadeld, zo vinden deKerk-
Bur

Se fracties van Groen Links en
het g^ Belangen (BB)- z« vroegen
gade ge gisteren tijdens de ver-
de <.ring van de commissie welzijn
Hub r ltuin te helpen. Wethouder
fract heeft de zorg van de
tnen les voor kennisgeving aangeno-

fersSpeeltuin dreigt in de rode cij-
ri 00l belanden, omdat er geen
Het i ansluiting in de speelweide is.
in j en van de aanwezige beerput
den VUln gaat ongeveer 1500 gul-
lUinv en dat heeft de speel-
Werd ereniging niet' In het verleden
gem en de faecaliën gratis door de
meetur6,. opgezogen- Nu de ge-
schre kolkenzuiger is afge-
het g^en' heeft de speeltuin slechts
t>edri'*-ernatief een particulier zuig-
denis mte schakelen. Wiel Eij-
suK„ an Groen Links deed de
van ", de speeltuin op het riool
Ch. „> aangrenzende voetbalclubevremont aan te sluiten.

ERKRADE - Een 10-jarige jon-
m. "u deKerkraadse wijk Chevre-
half 1S dinsdagmiddag omstreeks
ge] Vler gewond geraakt bij een on-
Woo ?P de St- Pieterstraat in zijn
hoootP s' De J°ngen sloeg ter
Plot i-

van de Lückerheidekliniek
van ng links af' De bestuurder
r^gJfen vrachtwagen kon hem niet
het ontwiJken- Een botsing was
__oofrieVolg' De J°nSen is met een

awond ter observatie opgeno-«i in het ziekenhuis.

Buurteist aanpak
snelheid

Bloem voor winkeljuf " Waamemend bedrijfsleider
Jef Ronden van V&D Heerlen
verrast één van de winkelbe-
dienden met een bloem en dat
allemaal ter gelegenheid van
de 'dag van het winkelperso-
neel' die gisteren gevierd
werd. Foto: CHRISTA HALBESMA

Voorzitter J. Renet van het stich-
tingsbestuur van het Unitasgebouw
wilde gisteren niet reageren op de
kwestie omdat de onderhandelin-
gen met de gemeente niet zijn afge-
rond. Duidelijk is inmiddels wel
inmiddels dat de veertien vereni-
gingen die van het pand gebruik
maken verschillend denken over
het verhuizen naar Dr Brikke Oave.

Informatiecentrum
trok 17.000 mensen

HEERLEN - Niet elke dag wordt
het winkelpersoneel in de bloeme-
tjes gezet, maar gisteren gebeurde
dat heel bewust. Het was namelijk
de 'dag van het winkelpersoneel.
Het was de bedoeling, dat werk-
gevers in de detailhandel hunwerk-
nemers zouden verwennen met een
cadeautje, een bos bloemen, iets
lekkers. En dat gebeurde ook.

De 'dag van het winkelpersoneel'
maakt deel uit van de 'week van de
winkel' die nog tot en met zaterdag
duurt. In deze week staat de winkel
centraal. De detailhandel kan best
wat reclame gebruiken, omdat er
goed en gekwalificeerd personeel
nodig is voor de winkels. Het be-
roep van winkelbediende moet wat
meer in de belangstelling komen te
staan. Dat zou het beste via een uit-
stekende salariëring kunnen, maar
met een 'week van de winkel' is het

ook te proberen.
In het centrum van Heerlen zijn al-
lerhande activiteiten op touw gezet.
Er zijn modeshows, scholenrichten
etalages in, er staan tenten waar in-
formatie gegeven wordt over het
vak en muziekgezelschappen stap-
pen rond in het centrum. Zaterdag
gaan leden van het Heerlense colle-
ge achter de toonbank staan, even-
als voetballers van Roda JC. Alle-
maal promotie, allemaal voor het
vak van winkelbediende.

Wie dat vak al uitoefent had giste-
ren een prettige werkdag. De werk-
nemers van V&D in Heerlen bij-
voorbeeld begonnen de dag met een
groots ontbijt waarvan meer dan
honderd werknemers genoten. Aan
het eind van de dag kreeg een aan-
tal winkelbedienden nog bloemen.
Vandaag staat dat ook de rest van
het personeel nog te wachten.

Onder meer schutterij St. Gregorius
de Grote wil het liefst in de eigen
parochie blijven. „Sedert 1559 zit de
schutterij in de H. Gregoriusparo-
chie. Gezien die emotionele band
voelen we er niets voor om hierweg
te gaan. Ook al verkeert het pand
niet in een al te beste staat. Nieuw-
bouw op de huidige plek zou het
meest ideale zijn", luidt het stand-
punt van de schutte. Unitas is ei-
gendom van het kerkbestuur van de
H. Gregoriusparochie. Daarvan was
gisteren niemand bereikbaar.

" Over een heel andere zaak
gaat het in Klimmen. Daar zijn
twee honden de afgelopen da-
gen vergiftigd. De dieren wa-
ren uitgelaten op een veld tus-
sen Houten en Termaar. De
politie van Voerendaal waar-
schuwt hondenbezitters hun
viervoeters daar niet meer uit
te laten. „En als mensen daar
in de buurt iets verdachts vin-
den, of iets dat op gif lijkt, dan
horen wij dat heel graag," zei
de politieman die ons op het
voorval attent maakte.

Mei

Parkeerbon (2)
" Helaas. ,JDe kassier is eten",
meldt de portier. Op defolder-
tekst gewezen, horen we 'dat
politiemensen net als winke-
liers ook moeten eten. Die mel-
den dat dan op een briefje aan
de deur, maar vooruit. We do-
den de tijd met het lezen van de
folder. ,Als u gewoon parkeer-
geld betaalt, merkt u niets van
de veranderingen", lezen we.
Daar komen we voor, dus niets
kan ons gebeuren. Opnieuw he-
laas. Als de kassier terugkeert,
constateert die dat wij een gele
parkeerbon hebben. ,J£n hier
kunt u alleen blauwe bonnen
betalen." Wat dan? „Gewoon de
acceptgiro afwachten, meneer."
En voortaan nemen we de
fiets...

Vergif

Parkeerbon
" Niemand is zonder zonden en
zo parkeerden wij een dezer da-
genonze auto op een plek waar
dat niet mocht, in het centrum
van Heerlen. Tien minuten
voor onze terugkeer blijkt de
parkeerpolitie te hebben toege-
slagen: vijftig gulden boete.
Aangeslagen maar berustend
tijgen we meteen naar het poli-
tiebureau om de boete te vol-
doen. Bij de ingang vinden we
een folder over de - sinds 1 ja-
nuari vernieuwde - gang van
zaken qua parkeerbonnen. Be-
talen kan van maandag tot
vrijdag tussen negen en half
vijf, aldus defolder. Het liep te-
gen enen, dus wij naar de kas-
sier.

# „Oei, dat is even onduide-
lijk", zegt de ambtenaar van de
gemeente Heerlen als hij ge-
vraagd wordt hoe de vork in de
steel zit. „Dat heb ik nog niet
eerder gehoord. Ik zal het even
opzoeken." Even later ant-
woordt hij: ,Ja, ik heb het. Er is
een fout gemaakt bij de muta-
tieverwerking." De ambtenaar
voegt eraan toe dat de rekening
wel degelijk betaald moet wor-
den. Hoe komt Duitsland in het
bestand van Heerlen? „We ver-
sturen aanslagen over de hele
wereld. Dat betreft mensen die
in het buitenland wonen en in
Heerlen onroerend goed bezit-
ten."

Aanslag (2)

" Een inwoonster van Heerlen
heeft deze week een aanslagbil-
jet voor onroerend-goedbelas-
ting ontvangen van de gemeen-
te Heerlen. Alleen mensen diein
Heerlen wonen krijgen zon
aanslag. En omdat inwoners
van Heerlen automatisch in Ne-
derland wonen, krijgen dus al-
leen inwoners van Nederland
een biljet. Fout! De bovenge-
noemde dame vond een envelop
in de bus die was geadresseerd
met de juistestraat en postcode.
Zelfs de plaats, Heerlen, klopte
nog, maar daarachter las zij:
Bondsrepubliek Duitsland, ls
dit een foutje of 'wishfull thin-
king' in het kader van de eure-
gionalisering?

Aanslag

EYGELSHOVEN - Een bromfiet-
ser heeft dinsdagavond een gebro-
ken sleutelbeen opgelopen bij een
ongeluk in Eygelshoven. De brom-
fietser werd niet opgemerkt door
een automobilist dierechts af sloeg.
Het ongeluk gebeurde op de Toren-
straat ter hoogte van Terbruggen.
De politie van Kerkrade denkt dat
dit ongeluk te wijten is aan de laag-
staande zon, waardoor bestuurders
verblind worden. De politie advi-
seert weggebruikersbij laagstaande
zon overdag dimlicht te voeren.

Bromfietser
tegen auto

HEERLEN - Het Bernardinus-
Pancratiuskoor uit Heerlen doet
mee aan Korenslag op 16 mei in het
Olypisch Stadion in Amsterdam.
Zon 80.000 zangers komen dan sa-
men in het stadion om 'de koren-
slagvaardigheidscantate'ten gehore
te brengen. Nooit eerder werd er
zon groot koor op de been ge-
bracht. De uitvoering zal dan ook
naar verwachting het Guinness
Book ofRecords halen.

Heerlens koor
bij Korenslag

Uit vrywel alle delen van het land
nemen koren aan deze manifestatie
deel. Uit Heerlen gaat het Bernardi-
nus-Pancratiuskoor er naar toe. Op
25 april is in Maastricht de eerste
repetitie voor de deelnemers uit het
zuiden.

" Een weer andere zaak meldt
de politie van Kerkrade. In een
persbericht lezen wij dat op 6
mei van dit jaar een man ge-
wond is geraakt bij een schiet-
partij. Het is zeer handig om
dit soort dingen een maand
van tevoren te weten. Dan weet
jeals politie zeker dat je op tijd
ter plekke bent met de boeien.

Verwarming
"De steuncommissie van de
parochie O.L. Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand in Spek-
holzerheidelHeilust in Kerkra-
de durft het bijna niet te vra-
gen. Toch moet er voor augus-
tus van dit jaar 97.000 gulden
opgehaald zijn voor de aan-
schaf van een nieuwe verwar-
mingsketel van de parochie-
kerk. ,fiet woord bezuinigen
wordt aan de lopende band ge-
bruikt, bedelen wordt steeds
moeilijker. We kunnen het ons
echter niet veroorloven dat we
ons cultureel bezit en levensbe-
schouwelijke waarden verloren
laten gaan", stelt de steuncom-
missie.

en Heerlen-centrum troffen elkaar gister-
middag op het HBS-terrein op de Heerler-
baan. Tijd om adem te halen was er nauwe-
lijks want binnen vier uur moesten de
voetbaüertjes een vijftal wedstrijden af-werken. De beste Heerlense regio-winnaars
treffen elkaar vrijdag weer op het Groene
Ster-terrein voor het spelen van de Heerlen-
se finale. De allerbeste scholen nemen ver-
volgens aan het Limburgs kampioenschap.
Maar overeind blijft de Olympische ge-
dachte: deelnemen is belangrijker dan win-
nen.

Foto: FRANS RADE

" Wekenlang hebben vele honderden leer-
lingen van de basisscholen toegeleefd naar
die ene dag: de voorronde van het School-
voetbalkampioenschap. Eindelijk eens
strijd leveren tegen je beste vriendje of
vriendinnetje die op een andere school zit.
Of je speelt voor het eerst in één elftal sa-
men met een klasgenootje die lid is van een
andere voetbalclub. Kortom, reden genoeg
om er een gezellige en sportieve middag
van te maken. De kleine Mareo's en Ria's
(veel voetballende meisjes zien de Limburg-
se Ria Vestjens in Oranje als hun idool)van
Weiten, Benzenrade, Aarveld, Bekkerveld

**—______j^°n onze versloggever
NUTH _

T.een kr*,.; Te raad van Nuth heeft
Schikba«r Van 41000 gulden be-
Van urn

a
n

gesteld voor de aanleg
ke begrS 1"6"°P de gemeentelij-fpl|a_sen Nuth, Wij-ber^ rade ' Schimmert en Huls-
R*_i
Ug iS!tl{ït,btariu' n estaat uit twin-
plaats I.^. ten en biedt normaliter
g* gevatio Wmt_g urnen"ln sommi-Bevallen is het echter mogelijk

dat de urn van een overleden echt-
paar in één nisruimte komt.

Het recht om een urn in een nis-
ruimte van het columbarium te
plaatsen kost 1205 gulden voor een
periode van twintig jaar.

De gemeente hoopt nog dit jaar de
aanleg van de urnenmuren te reali-
seren. Het kerkhof van Vaesrade
valt buiten het raadsbesluit omdat
deze begraafplaats eigendom is van
het kerkbestuur van de parochie St.
Servatius.

VOERENDAAL - De herinrichting van het
door erosie geplaagde Ransdalerveld in Voe-
rendaal, wordt voorlopig één jaar uitgesteld.
Het omstreden plan wordt niet dit jaar, maar
pas in 1993 door Gedeputeerde Staten inge-
diend bij het ministerie van Landbouw.

Huurcommissiestelt
bejaarden in gelijk

Donderdag 9 april 1992 "15

het gereedkomen van het bestemmingsplan
krijgen wy een duidelijk beeld van hetgeen
er dient te gebeuren met het Ransdalerveld",
aldus PGR-raadslid Winthagen tijdens die
discussie.

Wethouder W. Uitterhoeve van Voerendaal
verklaarde gisteren dat de herinrichting
waarschijnlijk wel in 1993 aan bod komt.

Herinrichting
Ransdalerveld
jaar uitgesteldDe vertraging is een direkt gevolg van de be-

zuinigingen bij het ministerie volgens GS.
Ook zijn er bij de overheid twijfels gerezen
over de haalbaarheid van de omvangrijke
herinrichting van het Ransdalerveld. GS wil-
len daarom eerst het nieuwe bestemmings-
plan voor het Voerendaals buitengebied
afwachten.

In eerdere debatten over de omstreden her-
inrichting deden oppositiepartijen in de
gemeenteraad, het Algemeen Gemeenschaps
Belang (AGB) en de Politieke Groepering
Ransdaal (PGR), dezelfde suggestie. „Pas na

„Het Interprovinciaal Overleg (IPO) doet
binnenkort een voorstel aan het rijk waarin
gepleit wordt komend jaar met het Ransda-
lerveld aan de slag te gaan. Dit jaar hebben
wij dan de tyd om het bestemmingsplan te
maken."

Heroverweging na tegenstand clubs Brunssum

B en W verdeeld
over Unitaspand

Een woordvoerder van Nedu BV
verwacht echter niet dat de Stich-
ting Bejaardenhuisvesting dat zal
doen. „De constatering dat er bij-
voorbeeld houtrot in de kozijnen
zat, was terecht. De opdrachten om
het herstel uit te voeren, zijn inmid-
dels geplaatst."

JJAASTRICHT/HEERLEN - De"fwoners van zestien bejaardenwo-
lerh Cn m de Heerlense wijk Heer-
v,

°a_ann hoeven de huurverhoging«n 1991 niet te betalen. Dat blijkt
1 een uitspraak van de Huurcom-"ssie m Maastricht,

jaarbeW°ners protesteerden vorig
p door de Socialistiese
een u' °*e Huurcommissie tegen
ma h"Urverhoging van A28.25 per

Keh* i ' **vn huizenzouden ernstige
der! "

n vertonen- terwijl verhuur-
en. lchting Bejaardenhuisvesting« oeheerder Nedu BV klachten on-"^antwoord lieten.

|De Huurcommissie stelde de pro-
ltesterende bewoners vorigeweek in
het gelijk en 'bepaalde dat zij de
huurverhoging van 1 juli vorig jaar
niet hoeven te betalen. De Stichting
Bejaardenhuisvesting en de Nedu
hebben twee maanden de tijd om
tegen de uitspraak beroep aan te te-
kenen bij de kantonrechter.

van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Strijd tegen jebeste vriendje

Het gemeentelijk informatiecen-
trum aan het Raadhuisplein is ge-
opend op werkdagen van 9.30 -
17.15 uur.

91 hun van Heerlen kunnen met
8611 terecht bij het infor-

septernK m' Slnds de opening in
«ich S** 199°- heeft het centrum
Wikkelri tns de medewerkers 'ont-
Punt v_T„ Lv et centrale aanspreek-an de gemeente Heerlen.

Heerlenaren durven ook daadwer-
kelijk binnen te stappen. Gemid-
deld maken nu dagelijks 69 mensen
gebruik van de gemeentelijke
dienst. Dit is een styging van twin-
tig procent ten opzichte van de eer-
ste drie maanden na de oprichting.

oostelijke mijnstreekiimburgs dagblad i
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Fortunakrabbelt overeind
Ploeg heeft na overwinning toekomst weer in eigen hand

DOOR FRED SOCHACK

Angst
In de Baandert fluiten alle dooievo-
geltjes weer. Van euforie bij de spe-
lers was echter geen sprake. Het

teÏÏf^ ~ "Tijd- Scheidsrechter, tijd." Koekie Voorn smeek-
Verlr> echter Van Vliet om het laa*ste fluitsignaal. Om de
tartt Hlng en de kostbare 1"° winst voor zijn ploeg. Van Vliet
sein thuisploeg nog een minuutje en gaf vervolgens het
We V°m feest te vieren. Fortuna had in wat in de Baandert degebr? i_an de waarheid wordt genoemd de tweedeoverwinning
«iet lvVrHet wachten is nu op zaterdagavond. Als "Han Berger

öW/Dordrecht zijn opwachting in de Baandert maakt.

het
en moeilijke wedstrijd," luidde

K es ,Understatement van George
er. d fr- "We mochten niet verliezen
den. megen een moeiliJk te bestrij-
b]ij tal- Dat wij verschrikkelijk

hJ!^ met die overwinning, mag
prii „ ,UldeliJk zijn. De schoonheids-
ten nben wiJ niet' maar diePun_neemt niemand ons meer af."

SittaM elfvertr°uwen dat Fortuna
Sedaa voorbije wedstryden op-
.errfn heeft moet met de reeds

_
m fn

ar'*e Punten voldoende zijn
;jl oe nde eredivisie te blijven. De
ive(_°. neeft de directe toekomstm eigen handen.

;<f£.nelle openingstreffer, die Geor-
.taan ._er op zijn wensenlijst had
tree i.' Weef uit. Daarvoor in ruil..en °,de Fortuna-coach een elftal te
jn Hat de tegenstander beheerste
Aikstp. ,yeruil; de meeste en gevaar-
iatip kansen creëerde. Van degra-
ien *n?st was in de Sittardse be-
ie ai lm 6 te bespeuren; wel stak
laUwtmaanden durende productie-
vaarrT Weer de kop op. Het gemak
erdaiï de ploeg Jongstleden za-
:o eu >?°S in Venlo scoorde was
3e nV et name bÜ Jos Mordang.overste Fortunees kwam twee

keer in de gelegenheid om zijn
ploeg een plezier te doen. RKC-
doelmanHerman Teeuwen was bei-
de keren op zijn post. Dat was de
keeper niet toen hij vyf minuten
voor rust op avontuur ging en hal-
verwege de bal verloor. Marcel
Brands, op de hoogte van
Teeuwens riskante activiteiten,
was net op tijd op de doellijn om
het schot van Etienne Barmentloo
te onderscheppen. Aanvallend
kwam RKC niet verder dan een
schot van Beerens dat Ruud Hesp
keurig langs het doel liet vliegen.

Counter

Na depauze was Fortuna lange tyd
de greep op het spel kwijt. Welis-
waar gaf de thuisploeg geen kansen
weg, maar de druk verplaatste zich
meer en meer naar het doel van
Ruud Hesp. Tot de eerste serieuze
counter. RKC-verdediger Richard-
son moest redden ten koste van een
corner. Die hoekschop van Fuat Us-
ta werd door Joszef Szalma steen-
hard in de bovenhoek van het
RKC-doel gekopt. Een juweel dat
de Baandert deed schudden.

Fortuna Sittard-RKC 1-0 - 69. Szalma
1-0. Scheidsrechter: Van Vliet. Toe-
schouwers: 3000. Gele kaart: Maesseri
(Fortuna), Nascimento (RKC).
Fortuna Sittard: Hesp, Maessen, Sa-
muel, Driessen, Szalma, Usta, Mordang
Barmentloo, Deckers, Boogers, Jansser
(85. Sneekes),
RKC: Teeuwen, Hutten, Nascimento
Brands, Richardson, Maas, Beerend!
(81. Joore), Van Hintum, Van Hoogda
lem,Hoekstra, Peelen (73. Van Herpen).

karwei is nog niét afgerond. De
doorlopende angst die het degrada-
tiespook de laatste weken in de
benen joeg, heeft echter plaats ge-
maakt. Net op tyd om Han Berger
c.s. een warme ontvangst te bezor-
gen aanstaande zaterdag.

Kessler technisch directeur

Szalma:’We
redden het’

Daarna kreeg elke rechtgeaarde
Fortuna-aanhanger de twintig moei-
lijkste minuten van deze competi-
tie. Leo van Veen bracht nog meer
lengte en druk binnen zijn ploeg,
waardoor Fortuna regelmatig in
ademnood kwam. Vooral de vrije

Vanonze verslaggever

SITTARD - Fortuna Sittard-coach
George Kessler heeft de leiding van
de club laten weten volgend seizoen
niet meer als veldtrainer actief te
willen zyn. Kessler, die medio dit
seizoen als opvolger van Han Ber-
ger werd aangetrokken, had een
principe-overeenkomst voor ko-
mend voetbaljaar als veldtrainer.
Kessler wil van die mondelinge
overeenkomst af en denkt in De
Baandert beter tot zijn recht te ko-
men in een functie van technisch

directeur/adviseur. De leiding van
de eredivisieclub is inmiddels naar-stig op zoek naar een nieuwe coach.
Belangrijkste kandidaat voor de op-
volging van Kessler is Chris Dek-
ker.
„We zullen hem hoe dan ook voorde club proberen te behouden," al-
dus manager Jacques Opgenoord.
„Kessler zelf wenst bij de club bc-,
trokken te blijven in een technische
adviesfunctie. Wij maken graag ge-
bruik van zijn wens. Intussen bera-
den wij ons intern over de ontstane
situatie. Er zal volgend seizoen in

elk geval een trainer worden aange-
steld met de vereiste papieren. Een
zogenaamde stroman-constructie
keuren wij af."

Dat de eerste gedachte daarbij uit-
gaat naar Eindhoven-trainer wordt
weliswaar niet door de Fortuna-
manager bevestigd maar ligt voor
de hand. Fortuna Sittard wil de ko-
mende jarenterug naar herkenbaar
voetbal. „Vanaf de jeugd tot en met
het eerste elftal hetzelfde voetbal.
Net zoals dat bij Ajax het geval is."
Herkenbaar voetbal zoals dat doorDOOR BENNIE CEULEN

na dA^D -DeFortunezen konden
hün

e I_o overwinning tegen RKC
S2alJ^euSde niet op. Ook Joszef
H0 a Was door het doUe heen- De
Wer(faarse linkervleugelverdediger
2°nn r matchwinnaar extra in het

gezet- De interna-
aanda ?enoot zichtbaar van al die
doelr. ' "Myn eerste competitie-

-1 voor Fortuna Sittard,"
lan<_s a^ma in gebrekkig Neder-
ste Dp Pc Hongaar deed zijn uiter-
„lk st zich verstaanbaar te maken.
(lerland sinds kort een cursus Ne-
W "- Twee avonden in de

*" Het is een moeilijke taal."

ble
S
s\ef Szalma, die een lichte enkel-

dat hFe oplieP- maakte duidelijk
acclir>^ en moeilijke periode van
öe'rnatisering achter de rug heeft.

heel ml6vi Jf maanden heb ik het
se c "eillJk gehad. De Nederland-
dan h &etitie is van hoger niveau
Ik heh onëaarse- Veel harder ook.
over „g

het moeilijk gehad met die
gaatk tB inds een aantal weken

VStukken beter- °ok de conv
lers.» met de trainer en de spe-

gescÜ^f Jtak zi->n trots over de hem
der «♦ , Wlnnende treffer niet on-
lang lo\yen of banken. „Het heeft
Soud „ uurd- Maar dit doelpunt is
Van de

a k stond niet te kiJken
Wa nt ri f^f nier waarop ik scoorde,

" **** °P tFaining

p,°S
u Szalma voor Fortuna

dat hü i
g

<_
j er zeker niet vanuit,

2°U e__ blttard degradatievoetbal
liJd swLS?el,en- -Hoewel we lange
'k stepri " hebben gepresteerd, ben
ven pTf' n iyfsbehoud blijven gelo-
heb'ben na degradeert niet. We
reddpn inoS drie punten nodig. Dat
re ide u. i beslist wel in de reste-oe wedstrijden."

Hien& Ruud Hesp is dezelfde
drie vL, gedaan. „Twee van de
*eek htkL lJ in deze cruciale
Ms we ,_. et\ we alvast gewonnen.
sluiten wle?ag ook SVV verslaan,

ze* \L e serie van drie duels
ïoed." punten af en zitten we zeker

8^ was wellichtde aller-
ier gafgt e fortunees. De aanvoer-iaalf' toe dat hÜ zich op een be-
lad neerali1eni „bij een gelijkspel
itr'Jd z_tg le,?d' Maessen: „De wed-
'^g ik rl oUedi« °P slot. Daarom
ic°orde f V^n één punt uit- plots
'^de di.SZef Szalma dat schitte-
Vedstriiri PUnt Ja- toen was denjdweer helemaal open."

le°t JuktpMaeSsen heeft Fortuna opfeslagf Jf m°ment de juiste weg in-
'°etbal rv," e sPelen geen mooihepft^aar werken wel keihard.
Vls we J? vruchten afgeworpen.
;taan we

Za f/,dag SW verslaan,
lebben «., .J de van onderen. WeJl? Wee wedstrijden achter
iatheth^°nnen op een moment
*n wl7 d"od'g is- Zaterdag pak-ndeeere°dtgS-FortUnab^td-

" Tumultueuze ontknoping. Abdoesjaparov finisht als eerste, maar het protest van Cipollini (tweede van
links) wordt gehonoreerd. Ludwig, De Wilde, Capiot, Museeuw, Van Poppel, Fidanza, Nijdam en Verhoeven
(v.1.n.r.) behoren tot de verslagenen. Foto: dries linssen

Rodeo in Gent-Wevelgem
DOOR WIEL VERHEESEN Vorig jaar, op dezelfde plaats, gin-

gen de twee sprinters ook al met
elkaar in de clinch. Het verschil
was, dat in de editie van 1991 Ab-
doesjaparov zijn opponent naar de
dranghekken drukte, zonder dat het
consequenties had voor de uitslag.

„Het is altijd hetzelfde met die
twee", foeterde Johan Capiot. De
Belg uit de TVM-ploeg van Priem
keek daarbij vooral met een boze
blik richting Abdoesjaparov. „Hij
trok zich op gang door zich aan mij
af te duwen. Als ik in tweede, stel-
ling over de streep was gekomen,
zou ik geprotesteerd hebben, maar
wat koop ik hiervoor in de gegeven

omstandigheden. Ik werd derde en
zou hooguit één plaats opschuiven."
Capiot werd uiteindelijk toch twee-
de, maar dat was een gevolg van het
protest dat Cipollini's ploegleider
Roger de Vlaeminck had ingediend
tegen het optreden van Abdoesjapa-
rov. Een schuchtere poging uit het
TVM-kamp om voor Capiot alsnog
méér uit het vuur te slepen werd
door de jury weggewuifd. „Dadelijk
komt iedereen roepen, dat hij ge-
hinderd is,"
Abdoesjaparov liet via Italiaanse
journalisten weten, dat hij wel ge-
dwongen was om handtastelyk te
worden tegen Cipollini, omdat hy
anders tegen de afrastering terecht-

Zie verder pagina 19

" Schifting opKemmelberg
blijft weerachterwege

WEVELGEM - Het was gistermiddag tijdens de laatste me-
ters van Gent-Wevelgem gooi- en smijtwerk in het peloton.
Djamolidin Abdoesjaparov, de 28-jarige renner uit de vroegere
Sovjetrepubliek Oezbekistan in Centraal-Azië, speelde de du-
bieuze hoofdrol. Hij flitste weliswaar als eerste van de ruim
honderd man over de eindstreep, maar zijn zegehonger was zó
groot geweest, dat hij de regels van het spel had overtreden.
Mario Cipollini, de 25-jarige Italiaan die het kamikazewerk
overigens net zo min schuwt, promoveerde drie kwartier na
afloop alsnog van de tweede naar de eerste plaats. Voor 'Ab-
doe' restte verwijdering uit de uitslag en een boete van dui-
zend Zwitserse francs oftewel bijna dertienhonderd gulden.

trap op derand van het strafschop-
gebied, een minuut voor tijd, zorgde
voor een overdosis adrenaline bij de
vierduizend toeschouwers. RKC
bleef ook in die situatie zonder echt
gevaar.
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" De buit is binnen.
Opluchting bij
Szalma en
Maessen.
Foto:
PETER ROOZEN

eredivisie
Fortuna Sittard-RKC 1-0
Twente-Utrecht 2-0

PSV 30 21 8 1 50 66-24
Ajax 30 21 5 447 69-21
Feyenoord 29 17 8 442 45-17
Vitesse 30 14 8 83643- 29
Groningen 29 13 8 834 40-31
Roda JC 30 12 10 834 38-33
RKC 30 10 12 832 48-40
FC Twente 30 12 8 10 32 50-45
FC Utrecht 31 9 13 9 3135-35
Sparta 30 9 1110 29 41-50
MW 29 9 10 10 28 30-38
Willem II 29 10 7 12 27 40-38
Volendam 31 10 7 14 27 33-43
SWDordr 30 8 5 17 2136-58
Fortuna S 30 5 10 15 20 31-’l6
Den Haag 31 5 10 16 20 27-55
Graafschap 30 5 8 17 18 25 -50
VW 29 2 621 10 27-71
Zaterdag 19.30uur:
Graafschap-Volendam
Fortuna Sittard-SW Dordrecht
PSV-Willem II
Zondag 14.30 uur:
RKC-MW
Groningen-Feyenoord
Utrecht-Vitesse
Twente-VW
Sparta-Roda JC
Ajax-Den Haag

eerste divisie
Heracles-Wageningen 1-1
GA Eagles-Helmond Sport 1-0

CambuurL 34 21 7 649 63-37
RBC 33 15 11 741 57-38
NAC 33 15 10 840 56-38
Heerenveen 34 17 6 11 40 71-45
Den Bosch 34 15 10 940 49-39
Heracles 35 14 11 10 39 57-48-
GA Eagles 35 16 6 13 38 57 -53
NEC 34 15 7 12 37 61-47
Wageningen 34 13 11 10 37 35-30
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
Helmond Sp 35 11 10 14 32 47-61
Eindhoven 34 10 11 13 31 41-44
Emmen 34 8 12 14 28 33-48
Excelsior 35 11 6 18 28 54-73
FC 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, GA Eagles, Eind
ven en NAC periodekampioenen
en NAC periodekampioenen.

Zaterdag 19.30 uur:
Wageningen-AZ
NEC-Haarlem
RBC-Zwolle
Emmen-Heracles
Cambuur-Heerenveen
Zeeland-Veendam
Telstar-TOP
GA Eagles-Eindhoven
BW Den Bosch-NAC
Zondag 14.30 uur:
Excelsior-Helmond Sport

knvb-beker
Halve finale
Feyenoord-Sparta n.v. 1-1
Feyenoord w.n.s.

Finale:
Feyenoord-Roda JC

scoreverloop
Feyenoord-Sparta 1-1 n.v. - Feyenoord
wint na strafschoppen 6-4. 14. Van der
Gaag 0-1, 43. Witschge 1-1. Strafschop-
pen: Metgod 2-1, Vurens 2-2, Kiprich
3-2, Valke 3-3, Fraser 4-3, Faber mist,
Witschge 5-3, Dennis de Nooijer 5-4,
Bosz 6-4. Scheidsrechter: Blankenstein.
Toeschouwers: 32.365. Gele kaart: Snoei
en Metgod (Sparta).
Feyenoord: De Goey, Van Gobbel, Met-
god, Fraser, Heus, Scholten, Bosz, Wit-
schge, Taument (111. Griga), Kiprich,
Blinker.
Sparta: Metgod, Veldman, Faber, Van
der Gaag, Snoei, Sandel, Valke, Van
den Berg, Vurens, Dennis de Nooijer,
De Getrouwe (57. Gerard de Nooijer).

Twente-Utrecht 2-0 - 73. Mulder 1-0,
90. De Boer 2-0. Scheidsrechter: Bak-
ker. Toeschouwers: 4550. Gele kaart:
Van der Meer (Utrecht).
Twente: De Koning, Zwijnenberg,
Paus, Karnebeek, Van Halst, Gaasbeek
(57. Mrkela), Trustfull, Numan,De Boer,
Mulder, Neijenhuis.
Utrecht: Van Ede, Verrips (21. Ooster-
huis), De Koek, Liesdek, Van der Meer
(75. Cooke), Roest, Van der Net, Bijl,
Plugboer, Van der Ark, Smolarek.
Heracles-Wageningen 1-1 - 21. Van der
Weert 0-1, 49. Steinmann 1-1. Scheids-
rechter: Bettinger. Toeschouwers: 1200.
Gele kaart: Waslander (Heracles), Vonk,
Vink (beiden Wageningen).

GA Eagles-Helmond Sport 1-0 - 37.
Buisman 1-0.Scheidsrechter: Van Haaf-
ten. Toeschouwers: 1750.

buitenland
DUITSLAND
Halve finale beker
Hannover'96-Werder Bremen n.v. 1-1
Hannover w.n.s.

BELGIË
Kwartfinales beker, returns
Standard-Eendracht Aalst 5-1 (1-0)
KV Mechelen-SK Beveren 2-1 (0-0)
Sint Niklaas-Gent 0-2 (1-2)

Standard Luik, KV Mechelen en AA
Gent naar halve finales. FC Antwerp-
Lommel wordt op 18 april gespeeld.

ENGELAND
Coventry-Sheffiel Wednesday 0-0
Liverpool-Wimbledon 2-3
Norwich-Arsenal 1-3
Southampton-Nottingham 0-1

Stand aan kop: 1. Manchester United
36-71, 2. Leeds United 37-69, 3. SheffieldWednesday 37-64, 4. Arsenal 37-61, 5. Li-
verpool 36-58, 6. Manchester City 37-58.

hoofdklassec
SVN-EHC i_2

Meerssen 2112 4 528 35-17
Halsteren 20 11 5 427 40-20TSC 20 11 4 526 33-19J-HC 21 11 4 626 38-21
LONGA 20 10 4 624 31-15Geldrop 21 8 8 524 30-27SVN 21 8 7 623 30-32Venray 20 7 7 6 2121-20
Margriet 20 8 4 820 34-37
Parmingen 20 6 6 8 18 18-17Baronie 21 7 3 11 17 34-40Wilhelm.oB 20 5 4 1114 27-43
UDI'I9 20 4 3 13 11 14-36
DESK 21 2 3 16 7 20-61

lotto
Duitse Mittwochslotto van gisteren.
Trekking A: 5-11-24-27-28-40. Reserve-
getal: 30. Trekking B: 16-32-34-37-43-46.
Reservegetal: 2. Spiel 77: 1635696.

Chris Dekker en Tiny Ruys in de
gelederen van de Fortuna-jeugd is
gebracht en waarop de club de ko-
mende jaren wil voortborduren.

De financiële consequenties die
vastzitten aan de wens van George
Kessler zijn volgens manager Opge-
noord te overzien. „Ik denk dat we
daar wel uit komen, want op een of
andere manier heeft Kessler iets
met Sittard. Hij is er geboren en wil
graag de komende jaren nog wat
voor de club doen. Ik heb bewonde-
ring voor zijn aanpak en sta versteld
van de ideeën waarmee hij op de
proppen komt. Ik denk dat Fortuna
in Kessler een man met een goede
voetbalvisie voor de toekomst
heeft."

gekomen zou zijn. Commentaar van
de Italiaan, die in de voorbije we-
ken al enkele etappes in Parys-Nice
alsmede een rit in de Driedaagse
van De Panne buitmaakte: „Ab-
doesjaparov is een gek. Ik rukte op
naar de leiding en ging inderdaad
iets naar rechts toen ik hem voelde
naderen, maar zon reactie hoort bij
iedere sprint. Er was rechts naast
mij voldoende ruimte om voorbij te
gaan. Abdoesjaparov greep mij
evenwel beet. Hy deed het niet uit
lijfsbehoud, maar om zijn snelheid
te vergroten, zoals hij dat iets eerder
ook al eens flikte, waardoor ik als
het ware opnieuw moest beginnen."
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limburysDugbluJ«gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zi|n mogelijk. Prij6 per millimeter hoogte per
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
Maandagfm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CabucoSommo Scanrwr) 079

Personeel aanbod
Vrouw biedt zich aan als
KINDEROPPAS voor over-
dag. Tel. 045-324077.

Communie
Te koop KOMMUNIEJURK
van Chatelaine, ’ 175,-. Tel.
045-257213.

Personeel gevraagd

Aannemersbedrijf van Ham BV
Zoekt met spoed!

* Timmerman
voor de machinale houtbewerking in onze fabriek.

* Timmerlieden voor de onderhouds- cq renovatiesector.

Gezien het gespecialiseerde karakter van onze werkzaam-
heden is de nodige ervaring en vakkennis vereist.

Tevens dient u te beschikken over het rijbewijs B/E

Sollicitaties te richten aan:
Postbus 32070, 6370 JBLANDGRAAF.

DELMACH Machine- en staalbouw Nederland BV
vraagt voor diverse projekten:

* bankwerkers
* verwarmingsmonteurs

* pijpfitters
* loodgieters

Sollicitaties na telef. afspraak met dhr. J. Vries.
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt

Stroopmaker m/v
voor een drankenfabriek in Sittard. Het werk bestaat uit het
doseren van suikerstroop, suiker oplossen, tanks reinigen,
biertankwagens binnenloodsen, vaten aansluiten en het
proces begeleiden. U werkt in 2-ploegendienst en later in
3-ploegendienst. U hebt een VAPRO-A procestechniek- of
MBO-levensmiddelen techniek- of KMLOopleiding. Hebt
u interesse? Neem dan contact met ons op.

Informatie: 046-514222, Marianne Janssen
SITTARD, Rosmolenstraat 4

Hotel Wilhelmina. Valkenburg heeft nog plaats voor
Schoonmaker m/v

Baliemedewerker m/v en serveerster/buffethulp.
Full-time of part-time. Inl. 04406-13998/12039.

Levensmiddelenproducent zoekt wegens uitbreiding van
haar activiteiten meerdere

magazijn- en
productiemedewerkers

Het betreft afwisselend werk voor jongensvan 16 tot 18 jr.
Telefonisch aanmelden op werkdagen van 8.00-17.00 uur.

045-413407 t.a.v. Dhr. Hermans.
Gevr. nette TAXI-CHAUF-
FEUR m/v voor dag- en
nachtdienst, part-time.
Wao-ers geen probleem.
Julianastr. 6, Brunssum.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Gevr. voor bakkerszaak,
vriendelijke zelfst. VER-
KOOPSTER, enige erv. ge-
wenst. Geboden wordt leuk,
afwisselend werk in een van
onze winkels te Vaals of
Simpelveld. Soll. na tel. af-
spr. 045-441470.
Nieuw Escort en Privé,
vraagt MEISJES. Intern
mog. 045-225333.
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,- Mt)., (hpt.ber. mögl.
n. Einarb.) Tel. 045-452265,
12.00-18.00 uur.
Gevraagd HULP in de huis-
houding 2 x 2 uur per week.
Tel. 045-224413.
Hotel de Guasco, Valken-
burg vraagt KAMER/WERK-
MEISJE 38 uur per week.
Tel. 04406-13204.
Gevr. METSELAARS voor
Ned. en Duitsl., Ned. voorz.
alsmede voor Ned. meew.
uitvoerder. B.E.M. BV, Gul-
pen. Tel. 04450-4565.
Gevr. BEDIENEND pers. en
kamerm. Hotel Rest. "De
Oude Geul", Gulpen. Tel.
04450-1254.
Gevraagd voor 2 a 3 avon-
den per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. vooral voor
maandag, disndag en
woensdag. 045-213451.
Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Super van Oppen Kerkrade
vraagt voor direkt MEDE-
WERKER^) 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 sollicite-
ren. Tel. 046-339177.
Gevraagd nationale
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger (dagritten).
Ervaring noodzakelijk. Frans
Beiten Transport bv, tel.
043-631888.
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Tel. 045-
-726764 of 045-229037.
Leuke, vlotte en nette vrou-
welijke HULP voor snackbar
gevr., leeftijd tot 35 jaar,
voor woensdag en donder-
dag van ca. 15.30-20.00 uur
zaterdag en zondag van ca.
15.00-21.00 uur. Tel.
04404-1253.
Op zoek naar gezellige col-
lega's en vast werk. St.Gez.
üch. zoekt nog een MEDE-
WERKSTER Ift. plm. 17-20
jr. Tel, soll. 045-352044.
Met spoed gevr. 2 ervaren
METSELAARS, hoog loon!
Ned. verz. Tel na 18 uur
045-443173.

Suppers vervoer vraagt
CHAUFFEUR met groot rij-
bewijs voor vervoer van
kranten. Voornamelijk
's nachts. Inl. 04405-3682.
FRITUREHULP gevr. Tel.
045-274337/324800.
USVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
Tel. 045-253004.

Te huur gevraagd
Acad. paar zoekt WOON-
RUIMTE omg. Heerlen, Ifst
met tuin en garage. Tel.
043-256342 na 19.00 uur.
J.vrouw alleenst. zkt.
DRINGEND tijdelijk 2e ver-
blijfsruimte (wegens ge-
luidsoverlast etc.) (Discr.
verz.) Br.o.nr. B-1272 LD.,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.

OG te huur
Te h. aangeb. te HEERLEN
centrum, ruime zolderver-
dieping met apart slaapver-
trek, gebr. van keuken en
badk. en berging, cv., v.w.,
huur ’ 350,-. GWE en serv.

’ 130,-. Bez. na tel. afspr.
043-213411 tussen 10.00
en 18.00 uur.
Mooi gel. APPARTEMENT
aan de rand van Brunssum.
Te bevr. 045-715294.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Onroerend Goed
Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046-750 000 !
Peters & Partners Geleen
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

Vochtige
muren

DOE ERWAT AAN!

__2f__NP #^^* *

____ÏV wk
Gratis informatieblad

door NICO LARDENOUE
Beëd. vochtdeskundige
Maastricht, 043-436162.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Door de enorme verkopen
dringend woningen te koop
gevraagd (alle prijsklassen!)
N.W.M. QUADEN & Zn,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen. Tel.
046-519644, lid NVM.
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.
MUNSTERGELEEN, te
koop bungalow met prachtig
blijvend vrij uitzicht. Grond-
oppervlakte 735 m2. Achter
de voorgevel vindt u opti-
maal woongenot. Indeling:
ruime hal met aparte garde-
robe en toilet. Woonkamer
ca 50 m2met natuurstenen
vloer en een in marmer ko-
lom geplaatste (open)haard,
grote schuifpui naar een ter-
ras van ca. 80 m2met vijver
en volledige privacy. Keu-
ken ca. 20 m2met appara-
tuur w.o. vaatwasser, turbo-
oven etc. In de badkamer
een marmeren vloer, toilet,
bidet, ligbad, aparte douche
en dubbele wastafel. Twee
slaapkamers, waarvan een
met 2 vaste wastafels. Ach-
ter de inpandige garage be-
vinden zich een ruime provi-
siekast, waskelder, een bar,
annex fesst/kantoorruimte
van ca 40 m2alsmede een
wijnkeldertje. In de achter-
tuin een aparte berging.
Dubbele beglazing c.g. rol-
luiken. Prijs ’395.000,- k.k.
Bezichtiging uitsluitend na
tel. afspraak: 046-519492.
Aanvaarding in overleg.

Kamers
Studente aan Sigma-colle-
ge, afd. toerisme, zoekt
woonruimte in MAAS-
TRICHT e.o. 08330-22206.
KAMER in centr. Heerlen
(studentenhuis) ’ 345,- all-
in p.mnd. Tel. 045-421524.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines

Paasshow bij Kerp
Karcher 355 hogedrukreiniger. nu compleet met vuilfrees

220 Volt, werkdruk met vuilfrees 80 Bar, mcl. pistool, lans
en 7,5 mtr. slang.

Paasprijs ’ 498,- mcl. BTW
Do.-vr. van 10.00-19.30 uur en zat. van 10.00-16.00 uur.

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

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

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

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Voor al uw WERKKLEDING,
broeken ’39,50 mnd april.
P. Raeven. Tel. 045-322741
MURATORI rotorkopeggen
en frezen, div. uitvoeringen
extra voordelig uit voorraad
leverbaar door eigen import.
Gebr. Lely rotorlopegge,
werkbr. 3.50 mtr. Nieuwe en
gebr. ploegen 2-3-4 schaar.
Gebr. stijftandcultivatoren
11-13 tands. Gebr. zaad-
bedcombinaties en triltand-
cultivatoren. Nieuwe kippers
in 10 versch. uitvoeringen
voor superlage prijzen. Col-
lé, Prinsenbaan 155, Ko-
ningsbosch. 04743-1205.

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. 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.
Te k. houten KOZIJNEN met
deuren en ramen en dubbel
glas. Tel. 045-225751.

FELLA maaiers, harken en
schudders uit voorraad le-
verbaar. Gebr. hooimachi-
nes o.a. PZ Strela, PZ
HS36O, Stoll hark RS
331DN, Stoll schudder ZH
500 DN. John Deere op-
raappers type 456, Claas
Trabant opraappers
’2.000,-. Gebr. Kernper en
Borgmann opraapwagens.
Collé Prinsenbaan 155, Ko-
ningsbosch. Tel. 04743-
-1205.
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Meadows 4 cyl.,
220/380 V, 50 Hz 27.5 KVA,
in nw.st., pst. ’4.500,-.
Gemert, tel. 04923-61953.
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Brockhouse 220 V
50 Hz ex-leger, in nw.st., p.
St. ’ 3.500,-. Gemert,
04923-61953.
Te k. DAKBEDEKKING
vanaf ’25,- per rol. Tevens
systeemplafonds/wanden op
voorraad. Akoutherm Sy-
steembouw, Industriestr.
7C, Nuth, 045-245028

Bedrijven/Transacties

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV ■

Uw adviseur In zaken:
Huur- Verhuur/Koop- Verkoop

en voor startende horeca-
ondernemers in heel Nederland!

Postbus 3051, 6460 HBKerkrade
Telefoon 045-427777, Telefax 045-413521 .—— ____ ! — —. ! ! ! ___»

Auto's
Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Inkoop AUTO'S betalen de
hoogste prijs. Ook tourcara-
v. 045-416239 tot 21.00 u.
Te koop Ford ESCORT XR3
'82, ’5.750,-. De Gyselaar
77 Amstenrade 04492-2097

Nissan SUNNY SX, bwj.
9-'B9, 30.000 km, rood, Tel.
045-218803 of 04492-1720.
Mooie VW GOLF Memphis,
bwj. '88, prijs ’ 17.000,-. Tel
045-452682.
Nissan CHERRY Trend Die-
sel, '85, 1:19, i.z.g.st, pr.

’ 5.900,-. Tel. 04450-2064.
Te koop BMW 316, bwj. '87,
verlaagd, LM velgen, kleur
rood, 80.000 km., vr.pr.

’ 16.500,-. Tel. 045-272998
Te koop CITROEN 2CV6
special (rood), bwj. '85, APK
tot jan. '93, i.g.st. Tel. 046-
-332920 (na 17.00 uur).
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.
Te koop Ford ESCORT
XR3i, bwj. '83, pr.n.o.Lk.
Tel. 045-444924.
Te koop Ford SIËRRA 2300
GL,. bwj. '83, ’7.500,-.
Beekstraat 13, Brunssum.
Plm. 20 INRUILAUTO'S,
’l.OOO,- tot ’6.000-. Auto-
Garant, tel. 045-725588.
Diverse AUTOMATICS v.a

’ 1.450,- tot ’ 20.000,-.
AutoGarant tel. 045-725588
O.K. CARS. Auto's aar
marktprijzen. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Te k. weg. sterfgeval SKO-
DA 120 L, 4-drs. bwj. '86
APK 9-92, vr.pr. ’2.700,-.
045-441228 na 18.00 uur.
Wij geven het meeste vooi
uw AUTO, U belt, Wij kopen
045-427671, ook 's avonds.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs vooi
uw auto!!! Tel. 045-411572.
Te koop AUDI 100, i.z.g.st.
bwj. '83, op LPG. Tel. 045
461757.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a
’5OO,- . Schade of defecl
geen bezw. Contant geld
045-727742 b.g.g. 723076.
AUDI 100 CC 2.3 inj., bwj
'84, i.z.g.st. Tel. 045
232321.
Te koop AUDI 80 2.0 E 199(
parelcyclaam, 32.000 km
Vrangendael 81, Sittard. Te
046-517354.
Te k. BMW 518i, apart mooi
bwj. '87, speciale prijs

’ 11.750,-. 046-529076.

Winkel & Kantoor

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

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

Faxapparatuur
Autotelefoon

Telefoonsystemen
Advies, Installatie,service.

Tel. 043-68 66 16

Philips AUTOTELEFOON
winstpakker "april" nu
’1.695,- excl. BTW, inbouw
gratis. Hego Handelsbureau
Tel. 04492-5752.
Te k. KANTOORUNIT, 10x3
mtr. met w.e. douche, keu-
ken, ’ 3.500,-. Rockmart,
Kissel 46a, Heerlen.

Speciale AANBIEDING.
Nieuwe buro's en directie
stoelen Rock Type 295 adv.
’395,- nu ’195,-, Rock
Type 4050 adv. ’495,- nu
’295,-. Zeer mooie lederen
en gestoffeerde directie
stoelen tot 40% korting. Le-
deren conferentie fauteuils
van ’795,- voor ’425,-.
Conferentie fauteuil code
240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-.
Alles uit voorraad leverbaar.
Rockmart Kissel 46A, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Te koop: grote partij stalen
en houten magazijn en
archief STELLING. Pallet-
stelling voor Europallets.
Rockmart Kissel 46a, Heer-
len. Tel. 045-723142.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Reparaties

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel. Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122

De bijna Pasen-Show
BMWS2Oi 1989 ’ 39.950,
Lada 1200 1987 ’ 4.950,
Peugeot 309 GL Profil LPG 1989 ’ 18.950,
VWGolf 1.3Avance 1987 ’ 14.950,
Volvo 360 2.0 GL 1987 ’ 12.950,
Fiat Panda 750 CL 1989 ’ 9.750,
Fiat Panda I.OL 1991 ’ 12.500,
Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT 1991 ’ 14.950,
Fiat Uno 45Carrara 1987 ’ 8.950,
Fiat Uno 45 Super 1988 ’ 11.950,
Fiat Uno 45 Udo 1989 ’ 12.950,
Fiat Uno 45 Super IE KAT 1989 ’ 13.500,
Fiat Uno 1.0 IE KAT 1990 ’ 14.950,
Fiat Uno 60 S silver 1987 ’ 10.950,
Fiat Uno 75 SX IE KAT 1988 ’ 13.500,
Fiat 75 SX IE KAT 1990 ’ 19.950,
Fiat Uno 60 S DIESEL 1986 ’ 7.500,
Fiat Uno 1.4 IE KAT 1990 ’ 16.500,
Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 ’ 19250,
Fiat Tipo 1.4DGT IE KAT 1990 ’ 23.950,
FiatTipoI.6DGTIEKAT 1991 ’ 27.950,
Fiat Croma 2500 diesel 1987 ’ 14.950,
Fiat Croma 2.0 SX IE KAT 1990 ’ 34.950,
Fiat Ducato 2.5DIESEL 1991 ’ 28.950,

1 JAAR 100% GARANTIE
Persoonlijke Lening, Financial lease en/of

WA/Casco verzekering vlot geregeld!
RU NU, BETAAL IN 1993!*)

geldt alleen op
Fiat Panda 1.0 IE SKYLINE, zwart

Fiat Uno 1.1 Super lE, zwart
Fiat Tipo 1.4 lE, wit

KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER!

’ 3.000,- EXTRA inruilpremie*)
geldt alleen op

Fiat Tipo 1.4 S lE, wit/grijs metallic
Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline" zwart

2E PAASDAG is KIJKDAG
*) Vraag naar onze voorwaarden.

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3. Tel. 045-250675.

Nissan Patrol 3,3 turbo
bwj. dec.'B7, 89.000 km,

VW Golf diesel 198!
Mercedes 280 S in uitst. staat 198:
Mercedes 200 D 198
Opel Corsa 198:
Ford Escort 1600 laser 198;
Mitsubishi Colt 198

Autoservice Steef Pieters
Holstraat 101. Rothem/Meerssen. Tel. 043-642909.
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Hiep, hiep, hoera!
Oma Horsch

wordt 90 jaar.; F ~i ’
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Van kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind.

Sarah & Abri
Proficif
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SSscoo
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May, Brigitte,!

Rik en Cecjjf

JWilt u uw secretaresse eeiu—.
in het zonnetje zetten? fj

Verras haar dan met
i een piccolo in
i het Limburgs Dagblad
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: Al vanaf ’ 20,15* staat ze erbijl
5 l Bel nu met het piccolo-teamc : 045-719966

Opgave van uw advertentie kan ook via
■ alle kantoren van het Limburgs Dagblad __. ■ (") Excl. foto enm BTW. Mei (oio al vanaf ’ 2X.45 excl 6 . B____
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F BMW 520itype '84, div. ex-
tra's, i.z.g.st., ’5.750,-. Tel.

" 045-226433.
j 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.
i. bwj. '81; Mazda 626 1.6. GLX Coupé NM bwj. '83; Mi-

ni 25 1000 CC bwj. '84; Ci-- troën 1.1 Axel bwj. '85; Mit-
_i subishi 1.3 Colt bwj. '84; To-
f 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
ir met kieper bwj. '80. Auto-
i! handel F.M. VERSPAGET,

Locht 85, Kerkrade. Tel.- 045-425858.
\t INKOOP goede auto's, cont.

geld. Joosten, Scharnerweg- 3, Maastricht. 043-634978.
"_ Fiat Tipo 14 lE, sept. '91,

5.000 km, ’23.500,-, ga-- rantie en inruil. Auto
:- ENGELBERT, 04458-2918.
s Te k. Fiat PANDA 34, bwj.
\ '86, pas gek., z.g.a.n. Tel.
j1 045-243192 na 18 uur

Mooie Ford FIËSTA Bravo- 1100, bwj.'Bl, APK 7-92, vr.
j. pr. ’ 1.850,-. 04492-1907

'" Te k. Ford SIËRRA automa-- tic, 6 cyl., 5-drs., goudmet.,
0 elec. ramen, centr. vergr.,
i, getint glas, Pullman bekl.,
Jl schuifdak, orig. 52.400 km,

1e eig., schadevr., besl. niet
,j van nieuw te ondersch.,
s ’ 12.500,-. Te bevr. Akerstr.

63 A, Kerkrade-West, tus-
sen 10.00-18.00 uur.

FORD Taunus 1.6 Bravo 4-
drs., bwj. '82, APK 4-93, in
prima st., ’2.400,-. Tel.; 045-217202.

- 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 k. Ford ESCORT 1300, i.
■ z.g.st. bwj. '83, pr. ’ 4.500,-.
■ Tel. 045-413779.

_ - _l— _l- _,—I -f-"-'
—^~—'~^-- —- ~^|Joo
Te k. Ford ESCORT^en
APK gek., ’850,-. had
18.00 uur 045-25962f00t
Te k. Ford SIËRRA^car 1.8 CL nw. mod*?c
drs., cv., kl. blauw, "J3
schadevrij, beslist £te'
nw.st. ’15.750,-. T#a<
458964. jTo'
Ford ESCORT 1.1 £ai

Bravo '84, APK, zeCei

’ 4.750,-. Tel. 045-45«g
LADA 1200 bwj. '87, t n
51.000 km, ’ 3.750,0
Garant, tel. 045-7255^
Te k. MAZDA 323 '7Jdc5-92, in redel.st. Va
56369, na 18.00 uur>re
Te k. MERCEDES B^lii
Diesel, bwj.'Bs. Caui*M
38, Heerlen.
Te k. MERCEDES ,d<
Sportvelgen, beige, ül^
Bwj. '83, ’13.750.
046-747737. I
MERCEDES 280 SÊ
maat, nov. '85, roflj
schuifdak e.d., vele '153.000 km, verkeert)
st., keuring en t»
aanw. Tel. 04754-873,
MERCEDES 260 BJêtmaat, m. '87, grijsrim
alle denkb. extra's, I
staat, inr. mog. atj^
Boschker, Heerlerw^Voerendaal. 045-7516°)
Mitsubishi COLT '80,
’1.450,-. Heemskerk*
Heerlen-Meezenbroek>
Te koop Nissan $
Coupé, jan. '90, ’2l
045-440329. I
Te k. Opel KADETT bV
APK, pr. ’475,-. TeW,
229685. J-
Opel ASCONA 1.9, *APK, met div. f<

’ 1.250,-. Tej. 045-27fti
Opel B KADETT b4'
opknapper t.e.a.b. Tflf740413. Jj
Te k. Opel ASCONW
'78, i.z.g.st., pr. t.e.a"}
045-229856 na 18.00jy
Opel KADETT bwj. '*t
'83, v.a. ’ 3.000,-. J|
Garant, tel. 045-7255gj1L

- Voor Piccolo's zie verder pagina 20 J
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AUTOSHOW
JURGEN KERKRADE
D0.9-VR.IO-ZA.II APRj)
* 2 jaar garantie tijdens de show
* 100 exclusieve occasions

waaronder: MERCEDES - BMW - OPEL -
TOYOTA - NISSAN etc. etc.

* 4 x 4 diverse merken
* diverse merken

NISSAN personenwagendealer voor Kerkrade e'
NISSAN bedrijfswagen- en 4 x 4-dealer voor

Kerkrade-Heerlen e.o.
NISSAN sportwagendealervoor heel Limburg

o -^
5 KERKRADE, LANGHECKWEG 32-40, INDUSTRIETERREIN
5 DENTGENBACH, 045-452570

American Qardens öbotv

j _'■■- _^_.__-_-...^----)-.__j__■>.
■■—.„■■
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Met trots presenteren wij in ons wooncenter de

kollektie vanAmerican Gardens. Smeedijzeren
meubelen voorzien van vier speciale, geharde laklagen voor

optimalebescherming enhouten meubelen die een mensenleven

Verenigde Staten zijn ze al _T~—l |I-■ 1 -^ __^ I
jarenlangeen groot sukses. IÜI^S
Nederland zodat ze ook in en r^____J| !Eimi ï ïllßi-T—BËffiS
rond uw huis een sfeer van " _«--_—

warmte en gezelligheid "22___i________««»i"
kunnen brengen.

jk DONDERDAG
_»■___■ BANENDAG-

Elke donderdag de nieuwste vacatures (M/V) bij ASB.

rv^^^ All-round administratieve kracht Wij zoeken een ad-
ministratievekracht voor diversewerkzaamheden op admi-

m^m^m^^^ nistratief gebied. Ervaring met computers (met name WP
5.1) is een pre.

Elektromonteurs. ASB is op zoek naar een groot aan-
tal elektromonteurs voor een project, voor een zeer lange
periode, in Aken. Het werk is interessant en goed be-
taald. Wat wij zoeken zijn LTS'ers, maar ook MTS'ers
Elektro ofEnergietechniek voor de kaderfuncties bij deze
onderneming.

I^jVT^ Produktiemedewerkers. Voor diverse bedrijven in Maas-
tricht zijn wij op zoek naar goed gemotiveerde handige
kerels die bereid zijn in dagdienst, 2-/3-ploegen of s-
ploegendienst de handen uit de mouwen te steken.

[J22^B Magazijnmedewerker.Voor een bedrijf in Venlo zoeken
wij een magazijnmedewerker die in het bezit is van een
rijbewijs B. Het betreft een part-time functie voor 20 uur
per week. Leeftijd 18-22 jaar.

ASB heeft nog veel meer soortgelijke en andere func-
ties. Bij de onderstaande vestigingen vertellen ze er graag
alles over. ASB Uitzendbureaus:
Grote Beekstraat 4, Venlo, 077 - 548360
Houtmaas 6, Maastricht, 043 - 218484
Kloosterwandstraat 1-3, Roermond, 04750 - 18400
Emmasingel 89, Weert, 04950 - 43500
Dr. Poelsstraat 15, Heerlen, 045 - 719600
Rosmolenstraat 11, Sittard, 046 - 580150
De overige adressen van de ASB vestigingen staan ver-
meld in de Gouden Gids.



ROTTERDAM - Roda JC heeft de tegenstander die het graag
wilde in de KNVB-bekerflnale: Feyenoord. In de Rotterdamse
halve finale tussen Feyenoord en Sparta werd het na straf-
schoppen uiteindelijk een zege voor de ploeg van Wim Jansen.
Een tegenstander die Roda JC-trainer Adrie Koster alleen
maar gelukkig maakte. „Onder dit soort omstandigheden is
het toch fantastisch om tegen Feyenoord te spelen," reageerde
de trainer direct na afloop van de van spannirig" zinderende
partij, wijzend op de ruim 30.000 dolenthousiaste toeschou-
wers.

Woensdag brachten twee Ameri-
kaanse netwerken (Cable News
Network en CBS radio) de ont-;
hulling, die pas later door Ashe
werd bevestigd. De donkere
Amerikaan, die de US Open
(1968), de Open Australische
(1970) en Wimbledon (1975) won,
werd drie jaar geleden op de
hoogte gebracht van de besmet-,
ting. Onder druk van toenemen-
de speculaties gaf Ashe nu toe
dat hij het gevreesdevirus onder
de leden heeft.

NEW VORK - Artur Ashe, voor-
malig tennisvedette, heeft gister-
avond toegegeven besmet te zijn
met het HIV-virus, dat tot de ge-
vreesde ziekte Aids kan leiden.
De 48-jarige Amerikaan, die drie
Grand Slam-toernooien op zyn
naam bracht, zou besmet zijn tij-
dens een tweede hartoperatie in
1983.

Gedurende de tweede helft kreeg
Feyenoord kans op kans. Sparta
moest het doen met één enorme
mogelijkheid van Ron van der Berg.
Als de Spartaan gescoord had, was
dat tegen de veldverhouding in ge-
weest. Dat er echter ook van alles
mogelijk is in voetbal en zeker met
name in bekervoetbal werd steeds
meer duidelijk. Vooral ook omdat
Feyenoord hardnekkig bleef verzui-
men de kansen in goals om te zet-
ten.

Koster was ongetwijfeld een van de
meest geïnteresseerde toeschou-
wers. Uiteraard vanwege het feit dat
de winnaar tegen Roda JC in de fi-
nale speelt, maar ook omdat zijn
ploeg zondag voor de competitie te-
gen Sparta moet uitkomen. Koster
bevestigde in de rust van de beker-
wedstrijd zijn voorkeur voor Feye-
noord als medefinalist voor de
beker.

Voorkeur

Roda kan met Feyenoord op een
sportief succes hopen, maar is in
ieder geval zeker van een financiële
winst. In het geval van de ietwat
noodlijdendeKerkraadse club geen
geringe opsteker.

Gevaarlijker
„Na rust speelde John Metgod wat
meer naar voren. Daardoor werd
Feyenoord zeker gevaarlijker. Het
heeft het zichzelf alleen onnodig
moeilijk gemaakt door niet te sco-
ren, maar verdiend was de winst
zeker. Voor ons liggen de mogelijk-
heden tegen Feyenoord zeker via de
flanken," was de conclusievan Kos-
ter.

Roda JC krijgt
265.000 gulden
van Feyenoord

In de eerste verlenging kreeg de
ploeg van Jansen weer de nodige
kansen, maar werd het karakter van
de aantrekkelijke partij er steeds
meer een van 'toevalsvoetbal'. Spar-
ta kreeg twee enorme mogelijkhe-
den door Dennis de Nooijer, maar
kon de wedstrijd ook niet voortijdig
beslissen. Dat deed tenslotte Ernst
Faber, in de wedstrijd een van de
betere Spartanen. In de strafschop-
penserie die beslissing moest bren-
gen, was hij de enige die faalde.

Nadat de President van het Rechtbank mr
Ter Kuile onomwonden had aangegeven dat
er geen discussie mogelijk was over het feit
dat Roda JCzeer in zijn recht stond de bank-
garantie op te eisen, kwamen de partijen tij-
dens een schorsing razendsnel tot een verge-
lijk.

Een visie die door mr Winters niet ontkend
werd, maar als niet ter zake doende werd
weggeschoven. „De financiële situatie van
Roda JC is irrelevant. Daarnaast gaat het er
niet om hoe Roda dit geld zal besteden. We
hebben Feyenoord meerdere keren om een
bankgarantie gevraagd, een bankgarantie die
zoals tijdens de transfer van Fraser was afge-
sproken, meteen gegeven zou worden. We
worden hiermee al tijdenlang aan het lijntje
gehouden."
Voor het spoedeisende karakter gaf alge-
meen directeur van Roda JC ServeKuijer de
volgende verklaring: „De NMB (de bank
waarmee Roda JC de financiële zaken afhan-
delt, red.) eist van ons een bankgarantievoor
de resterende drie ton van het transfergeld
voor Henk Fraser. Simpel om weer andere
transacties te kunnen doen. Als wij diebank-
garantie niet krijgen, kunnen we op die
manier ook niet verder."

ROTTERDAM - Roda JC kan voor 1 mei
' ö-000 gulden tegemoet zien van Feye-
.oord. Dit bedrag werd overeengekomen tij-, erjs dezitting van het kort geding datRoda

o a(t ingespannen tegen Feyenoord. Het be-_jOf de laatste termijn van de betaling voor
enk Fraser. Een betaling die contractueel

"°0r 1 juli 1993 zou moeten plaatsvinden,aar waarvoor de Kerkraadse club nog
x. e?^s geen overeengekomen bankgarantieaa ontvangen.
v Y^k voor de zitting werden door beide
£artijenpogingen in het werk gesteld tot een

' te komen. Feyenoord verklaarde
?jlen bankgarantie af te kunnen geven. Roda
tf J- wilde het bod van directe contante beta-■ dat de Rotterdamse club had gedaan,
rUet aanvaarden. Het verschil tussen vraag
"d"1aanbod van de afkoopsom werd verklaard
f^°ordat Feyenoord-penningmeester Jorien
r

an den Herik uitging van twaalf procent
'litfte die Feyeno°rd door voortijdige beta-, zou mislopen.
j "inters, dieRoda JC vertegenwoordigde,

jj ng u*t van ongeveer acht procent. Uitgaan-e van een schuld van 300.000 gulden wilde

Feyenoord derhalve 258.000 betalen, terwijl
Roda 270.000 gulden eiste. Tydens een schor-
sing van de zitting kwamen de partijen tot
een overeenkomst van 265.000 gulden.
Van den Herik verwonderde zich over de
plotselinge haast dieRoda JC aan de dag leg-
de: „Feyenoord heeft geen overwegende be-
zwaren om Roda JC tegemoet te komen. We
vinden het zelfs niet eens nodig een advocaat
in de arm te nemen. Tenslotte is deze zaak
heel simpel. We begrijpen er echter helemaal
niets van dat Roda nu ineens zon haast
heeft. Op dit moment is een bankgarantie
niet mogelijk, omdat je dan het geld weg
moet zetten en er niet meer aan kunt komen.
Dat is voor Feyenoord nu niet mogelijk.
Maar we begrijpen dat Roda JC financieel
heel moeilijk zit."

Sfeer
Roda JC mag zich gaan opmaken
voor de finale op 10 of 12 mei. Het
laatste is voor deKerkradenaren te
hopen. In dat geval speelt Feye-
noord namelijk in de finale van de
Europacup 2. En bij Rotterdamse
winst daarvan is de ploeg van Kos-
ter automatisch als finalist gerech-
tigd in datzelfde Europese toernooi
uit te komen. Maar voorlopig zal
Roda JC zelf de beker willen win-
nen. Zeker in een fantastische sfeer
zoals die gisteravond in de Kuip te
beleven was.

De scoringsmogelijkhedenkwamen
inderdaad voor Feyenoord, maar
het was Sparta dat toch wel verras-
send op voorsprong kwam door de
zeer sterke Van der Gaag die een
vrije trap van Valke achter De Goey
frommelde. Hoewel Blinker en T"
ment bij gebrek aan goede pr
geen keer gevaarlijk konden _r-
den, kreeg Feyenoord een aantal
goede kansen. Met name Scholten
had zijn ploeg al veel eerder op ge-
lijke hoogte kunnen brengen. Nu
duurde het tot de 43e minuut dat
Witschge met een droge knal 1-1
aantekende.

„Feyenoord speelt veel meer ons
spel. Sparta is lastiger te bespelen,"
aldus de Kerkraadse oefenmeester.
„Sparta voetbalt heel gegroepeerd,
met veel spelers teruggetrokken op
het moment dat ze balverlies lijden.
Feyenoord speelde de eerste helft
met de linies heel ver uit elkaar.
Vooral omdat John Metgod ver ach-
ter zijn verdediging bleef. Bosz
voetbalde, omdat hij vermoedelijk
de opdracht had Valke af te stop-
pen, te ver naar voren. Een beetje
tegen zijn natuur in. Gevolg was dat
het allemaal niet zo goed aansloot.
De kansen kregen ze toch wel, maar
ik had Metgod toch wat verder naar
voren en Bosz naar achteren laten
spelen."

Vrije trap

" Erik Merk slalomt door de
SVN-defensie.Foto: FRANS RADE

Nijssenin
kwartfinale

BARCELONA - In het 800.000
dollar Grand Prix-toernooi van
Barcelona heeft Torn Nijssen
met de Tsjech Cyril Suk de
kwartfinale van het herendub-
belspel gehaald. Na een vrijlot in
de eerste ronde, omdat ze tot de
geplaatste combinaties behoor-
den, moesten ze tegen de Zweed
Jan Gunnarson en de Spanjaard
Marcos Aurelios Gorriz spelen.
Met een gemakkelijke 6-1, 6-4 ze-
ge plaatsten ze zich bij de laatste
acht.

Selexstart
met nederlaag
HAARLEM - In de eerste play
off-wedstrijd basketbal van een
serie van maximaal vijf duels
verloor Selex BSW met 91-83
van Bestmate Haarlem. De Weer-
tenaren boden vooral in de eer-
ste twintig minuten goed tegen-
stand. Na de pauze (40-41)
opende Bestmate met een serie
driepunters die niet direct door
de Weertenaren konden worden
beantwoord.

Rominger leider
in Baskenland
ALTO IBARDIN - Udo Bölts
heeft de ploeg van Telekom de
eerste overwinning van het sei-
zoen bezorgd. De Duitser was
aan de finish van de derde etap-
pe van de Ronde van het Bas-
kenland een fractie sneller dan
Pedro Delgado.

NIEUWENHAGEN - Marco
Grassi speelt volgend seizoen
voor SVN. De aanvaller (26)
speelde de laatste drie seizoenen
voor EHC. Voordien kwam hu
uit voor Roda JC. Ton Duijf, de
huidige voorstopper van SVN,
keert na twee seizoenen terug
naar EHC.

Marco Grassinaar SVN

alleen een 2-1 overwinningop, maar
bovendien het nog vakante kam-
pioenschap van de tweede periode.
Een kampioenschap dat inhoudt,
dat de ploeg volgend seizoen aan
het 'grote' bekertoernooi mag deel-
nemen.

Gent-Wevelgem hoogtijdag voor sprinters

Schifting op
Kemmelberg blijft

Weer achterwege
Van onze verslaggever

EHC won verdiend. De start was,
zoals zo vaak, sterk van EHC-zijde.
Na zeven minuten mest SVN-doel-
man Leon Pruisscher redding bren-
gen op een schot van Erik Merk. De
EHC-er had drie minuten later meer
succes. Uit een door Brankaert en
Adam goed opgezette aanval scoor-
de hij 1-0. Toch kreeg ook SVN in
die beginfase enkele kansjes. IJpe-
laer moest op de doellijn redding
brengen na een schot van Frank
Janssen, terwijl diezelfde Janssen
later doelman Ronald Snoeren op
zijn route vond.

wers 400Van onze correspondent
ARNO RÖMGENS

eveneens nog goed", luidde het
commentaar van Ad Wijnands,
„maar om te winnen moet je super
zijn, zeker in zon omvangrijke
groep. Ik ben hier een paar jaar ge-
leden eens vijfde geworden, maar
toen waren wij met beduidend min-
derrenners vooraan." Het risico, dat
hoort bij een massasprint calculeer-
de Wijnands ook dit keer in. „Ik
moest op een gegeven moment in
de remmen, maar dat kun je beter
doen dan tegen de grond gaan", zei
de Eijsdenaar, die net als zijn pro-
vinciegenoot Frans Maassen ('lekke
tube in de laatste 20 kilometer') er-
gens vanaf de derde ofvierde rij het
wildwest-nummer van Abdoesjapa-
rov en Cipollini meemaakte.

SVN liefvoor Hoensbroekenaren: 1-2

Periodetitel voor EHC
EHC: Snoeren 7, Nollgen 7, Grassi 7,
Gerringa 7, IJpelaer 8, Derrez 7, Merk 6
(72. Muermans-), Wijnen 7, Loontjens 6
(84. Coolen-), Adam 8, Brankaert 5. To-
taal 75 (11).
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Heerlen Promenade 46.
Kerkrade Iheaterpassoge 4-6.

Na 25 minuten kwam EHC aan de
tweede treffer. Roger Derrez profi-
teerde van een fout van Ton Duijf
en de kleine middenvelder kon pas
door doelman Pruisscher, onregle-
mentair, worden afgestopt. Straf-
schop, besliste scheidsrechter
Knapen, die Pruisscher niet nog er-
ger bestrafte. Vanaf de stip mocht
EHC-topschutter Peter Brankaert
voor 2-0 zorgen.

NIEUWENHAGEN - „De periodeti-
tel is binnen. Dan begint dus vanaf
vandaag het echte gevecht. Het ge-
vecht om het kampioenschap".
EHC-trainer Piet Hermans klonk
vastberaden na afloop van de in-
haalwedstrijd tegen SVN. De tegen-
vallende derby leverde EHC niet

SVN: Pruisscher 6, Joosten 7, Duijf 7,
Pluymen 6 (46. Zenden 6), Reintjens 7,
Janssen 7, Mermens 6, Custers 7, Van
Hoof 7, Dautzenberg 6, Nelissen 6. To-
taal 78 (12).

SVN-EHC 1-2 (0-2) - 10. Merk 0-1. 24.
Brankaert (strafschop) 0-2. 65. Van Hoof
1-2. Scheidsrechter Knapen. Toeschou-

SVN zorgde in het tweede bedrijf
voor meer druk. Joep Zenden was
als extra-stuwende kracht inge-
bracht, waardoor de thuisclub iets
meer greep kreeg op het midden-
veld. Het leverde na zon twintig
minuten succes op. Cees van Hoof
kon van twintig meter uithalen en
zorgen voor de mooiste treffer van
de avond. Verder kwam de ploeg
echter niet.

Commentaar van de als bestgeklas-
seerde Nederlander (uiteindelijk)
op de vierde plaats terechtgekomen
Jean-Paul van Poppel: „Ik was niet
echt goed, dat merkte ik al op de
Kemmelberg. De echte tred ont-
brak. Ik had, zelfs wanneer ik op
ideale wijze voor de sprint gelan-
ceerd was, niet de vereiste kracht
en die is ontontbeerlijk, zeker in dit
soort cowboywerk. Je mnoet er met
kop en schouder boven uit steken,
vergeet het anders."

Damm 6-3 6-1, Krickstein-Youl 6-1 7-6;
vrouwen, enkelspel, tweede ronde:
Date-Endo 6-4 6-4, Frazier-Rehe 6-1 6-2,
Reggi-Concato - Shi-ting 6-2 6-0, Werdel-
Testud 6-0 3-6 6-2.

(21-11), 4: Bulgarije 4-4 (10-28), 5. Roe-
menië 5-3 (9-22), 6. China 5-3 (12-42), 7.
Denemarken 4-2 (7-19), 8. Joegoslavië
4-1 (7-15).

sport incijfers
WIELRENNEN

ATLETIEK
Weert. Snelwandelen 10km.: 1.Driesen
44.08, 2. D. Nicque 45.18, 3. L. Nicque
45.18, 4. Plasman 46.36, 5. Huntjens
49.26; vrouwen: 1. Eichbaum 1.01.19. 5
km.: 1. Van de Knaap 24.46, 2. Alexan-
dre 25.57, 3. Forthomme 26.12, 4. Colli-
net 47.11, 5. Mennen 28.03; vrouwen: 1.
Ceulemans 24.50, 2. Bauch 26.53.

Barcelona. Mannen, 1,6 miljoen gulden,
tweede ronde: Lendl-Champion 6-7 6-3
6-1, Javier Sanchez-Miniussi 7-6 7-6, Cla-
vet-Larsson 6-1 4-6 6-2, Kulti-Davin 6-4
1-6 6-3. Jaite-Carbonell 7-6 6-2, Gilbert-
Novaeek 2-6 7-5 7-5, Costa-Filippmi 6-4
6-4, Roig-Emilio Sanchez 6-4 6-4, Mus-
ter-Altur 6-3 4-6 6-3, Skoff-Fontang 6-4
6-2, Brugera-Gomez 7-5 6-2.

GOLFBILJART
Oude Mijnstreek, districtskampioen-
schappen. Dames: 1. Sistermans, 2.
Hendriks, 3. Geurts. 45-plus: 1. Vinken,
2. Krizman, 3. Van derLinden. A-klasse:
1. Koster, 2. Geurts, 3. Ritzen. B-klasse:
1. Van Os, 2. Schlangen, 3. Houzen. C-

klasse: 1. Habets, 2. Haselier,3. Creu-
wels. D-klasse: 1. Peulen, 2. Kemmer-
ling, 3. Haenen. Koppels: 1.Geurts/Kriz-
man, 2. T. en C. Koster, 3. R. Koster/Car-
litz.

VOETBAL
Damescompetitie. Roggel-SSS 2 4-1,
Geulse Boys-Weltania 0-2.

Beloftencompetitie. Kolonia-SVM 2-1.

Simon, 10. Roche, 14. Rooks, 16. Theu-
nisse, 23. Breukink 0.26, 24. Van Aert
0.38, 54. De Vries 7.38, 84. Jac. van der
Poel 11.39, 88. Jan Siemons, 96. Eyk
14.53, 121. Mare Siemons 19.42, 133. Van
der Pas, 141. Mulders 23.41, 143. Meijs,
145. Kokkelkoren, 175. en laatste Ne-
vens.Klassement: 1. Rominger 12.51.51,
2. Roche 0.03, 3. Julian Gorospe 0.07, 4.
Pensee 0.10, 5. Alcala, 6. Zarrabeitia
0.12, 7. Bölts, 8. Zulle 0.31, 9. Hilse 0.34,
10. Rooks, 11. Theunisse, 20. Breukink
0.53, 30. Van Aert 5.08, 35. De Vries 7.58,
87. Jan Siemons 19.41, 100. Eyk 23.51,
125. Jac. van der Poel 29.30, 128. Van
der Pas 30.53, 133. Kokkelkoren 32.39,
142. Mare Siemons 37.33, 150. Mulders
41.32, 155. Meijs 41.39, 175. en laatste
Rondon 45.34.

Gent-Wevelgem: 1. Cipollini 210 km in
4.49.00, 2. Capiot, 3. Baffi, 4. Van Pop-
pel, 5. Nijdam, 6. Raab, 7. Museeuw, 8.
Ludwig, 9. Fidanza, 10. Verhoeven, 11.
Moncassin, 12. Lapage, 13. Colotti, 14.
Capelle, 15. Heynderickx, 16. Akker-
mans, 17. Adri van der Poel, 18. Leda-
nois, 19. De Wilde, 20. Dominguez, 21.
Simon, 22. Bouillon, 23. Yates, 24. Fara-
zijn, 25. Henn, 26. Onclin, 27. Petito, 28.
Jan Wynants, 29. Peeters, 30. Tsjmil, 33.
Schurer, 36. Ad Wijnands, 43. Manders,
46. Veenstra, 47. Maassen, 52. Hane-
graaf, 55. Pieters, 63. Stevenhaagen, 67.
Cordes, 77. Poels, 97. Talen, allen zt als
de winnaar.

-Aë\YELQEM - Het feit, dat de offi-

Jsna" g van Gent-Wevelgem
>rdT een Protest opgemaakt kon
nna' met Mario Cipollini als

bv^bdrl31- ln Plaats van Djamolidin
relermin S.aparov

' had men vooraf al-nasi ' durven voorspellen. Een
.A'ndantPnnt als sluitstuk was des"_ t^iet trTS zeker geen surprise, vooral

■) i)»ei. v
n ook de twee beklimmin-

-^andvoï1 e Kemmelberg en een
VssF-n andei-e stijgingen geen

'flfl'Jaan r. m het Peloton konden
s^n k» aankomst vond dan ook_>acht^^ler eerder Plaats dan ver"

Pe'o^J6.^ gek?", zei iemand van
11183116- "Het uurgemiddelde

Pan rn
g ruim 43 kilometer. ProbeerFSSK'aïiP* van de

-feer °verigens niet de eerste
Xlaam^ u? geschiedenis van defelber* klassleker, dat de Kern-en m

de tocht lanês de kust
£orgde f 331" tijdelijk voor gapingen

/bitser t _°ostenryker Traxl en de
l** tiid ai ° mochten dan ook eni-
/s°n.erHi voorPOsten fungeren, het
'>kwaHtg-!en enkel effect- ZelfsTtsgroep met onder meer
»*ierini it Ludwig. Museeuw, Bal-iMedp ,elcetera kwam niet weg.

di_.°r de Bucklers van Jan
den Èerni 33nvankelijk de slag had-penn_T d Werd voor de hergroe-
met L geZorgd- Danny NelissenevenmTr, " ovjet Tschmile kreeg
f°nd7iestrULmte en toen onder meerVanderal^ et _Probeerde sleurde
"^ spits w e,n de groeP weertot bij
Sado ln veJ,eyen leken Bauer, Ca-

'bakker Mly.S Russische ploeg-
?ProiuT t~ u °3?ov voldoende voor-Jhet wa«rli bben genomen, maarK UI. voour het trio en alle an-faan vecht- i*s hierna niets anders11, tegen de bierkaai.

.!n het «Ph?* Pa,nasonics "eten zichbetuisd 7 terv? lgingswerk niet on-Ludv^p , J gakten op hun sprinter
Van Po^ fS de PDM'ers uiteraard

' den ma£ m gunstige positie wil-manoevreren. „Ik voelde mij

Amelia Island, 600.000 gulden vrou-
wen, enkelspel, tweede ronde: Schultz-
Labat 1-6 6-3 7-5, Novotna-Niox-Cha-
teau 6-7 6-1 6-1, Maleeva-Cioffi 6-4 6-1,
Meskhi-Bowes 6-2 6-4, Garrison-Frankl
7-5 6-3, Cecchini-Helgeson 2-6 7-6 6-2,
Hy-Bonsignori 2-6 6-0 6-4, Hack-Whitlin-
ger 6-0 6-3, Graf-Meier 7-5 6-1, Fendick-
Tarabini 5-7 6-1 6-2, Martinez-Papadaki
6-0 6-3, Gorrochategui-Whittington 6-0
6-2, Zvereva-Bassett-Seguso 6-3 6-4.

TENNIS
Tokio, 2 miljoen gulden mannen, enkel-
spel, tweede ronde: Grabb-Siemerink
6-7 7-5 6-1, Krajicek-Thoms 6-3 7-6,
Haarhuis-Schapers 3-6 7-5 6-3, Stich-
Matsuoka 7-6 3-6 7-6, Chang-Bryan 6-3
6-2, Steven-Rostagno 6-2 2-1 opgave,
Masur-Fitzgerald 6-4 6-2, Zoecke-Jones
4-6 6-3 6-2, Courier-Curren 6-1 6-1, Gil-
bert-Pridham 6-3 6-0, Woodbridge-Con-
nors 6-0 6-1, Mansdorf-Laurendeau 6-4
6-1, Pozzi-Connell 7-6 6-7 6-3, Jarryd-

Den Bosch. Proloog Teleflex-Toer, ama-
teurs: 1. Stakenas 5 km in 5.30,49, 2.
Kaveliovas 5.33,27, 3. Rumsas 5.33,42, 4.
Van Dijkern 5.33,47, 5. Froeling 5.33,76,
6. Gutte 5.33,98, 7. Jacke 5.35,19, 8.
Startman 5.35,53, 9. Rüegg 5.35,56, 10.
Overgaag 5.36,04, 19. Roger Vaessen
5,37,76, 23. Ruud Poels 5.38,07.

Ronde van Baskenland. Derde etappe
Salvatierra-Alto de Ibardin: 1. Bölts 178
km, 2. Delgado 0.03, 3. Rominger 0.11,
4. Zulle, 5. Zarrabeitia, 6. Echave, 7. Ju-
lian Gorospe, 8. Gaston 0.14, 9. Jerome

IJSHOCKEY
Klagenfurt/Villach. WK B-groep: Ne-
derland-Roemenië 2-2 (0-1 1-0 1-1). 16.
Gereb 0-1, 24. Mollen 1-1, 42. Hartogs
2-1, 59. Antal 2-2. Japan-China 10-3 (2-1
4-2 4-0). Stand: 1. Oostenrijk 4-8 (48-1),
2. Nederland 4-7 (29-5), 3. Japan 4-6

Arthur Asche
besmet met
HIV-virus" Michel van

der Gaag
scoort 1-0
voor Sparta.

Foto: ANP

DOOR BERT GROOTHAND
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Rotterdammers via strafschoppen tegen Sparta naar bekerfinale

Roda JC tegen Feyenoord
sportLimburgs dagblad
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Te k. MERCEDES 280 SE
autom., m.'Bl, ’10.750,-.
Tel. 045-211071.
Opel ASCONA 16S, kl.
groen, nw. model, bwj. '83,
APK 44-93, i.z.g.st.,

’ 3.250,-. Tel. 045-323178.
VOLVO 240 GL stationcar,
bwj. '85, zilvermet., 150.000
km, ’ 12.000,-. 04493-1900

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.
Baanslraat 129 Schaesberg
(bij Draf- en Renbaan)
Tel. 045-318888

Jr Kirsl spet tal lca~B_~ I
■n (i-vs (i_ss Om /_M

Autocentrum VEENSTRA:
Toyota Corolla 1300 Xü 3-
drs. bwj. '90 ’19.900,-;
Mazda 323 F 1600 GLX bwj.
'90 ’25.750.-; BMW 318 it.
'88 ’19.750,-; Mazda 626
LX 1.8 station t. '89
’20.500,-; VW Polo '87,
’9.900,-; Mazda 626 GLX
coupé '86 ’12.900,-; Maz-
da 626 1.8 LX 5-drs. '89
’20.900,-; Fiat Panda 1000
Xü '90 ’ 10.900,-; Ford Es-
cort 1600 i type '88
’14.250,-; Ford Escort
1400 CL 87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 Laser '85
’8.750,-; Ford Siërra 1.6
Spec. 5-bak, 4-drs. '89
’19.900,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Opel Ascona 1.6 LS 4-drs.
'87 ’11.750,-; Opel Kadett
1.3 S autom. '85 ’ 10.500,-;
VW Golf Memphis 1.3 '88
’15.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Suzuki
Alto '87 ’8.900,-; Opel Ka-
dett combo '86 ’6.900,-;
Lada 2105 1200 '88
’5.900,-; Mazda 323 GLX
1600i'87 ’ 11.500,-; Nissan
Micra GL '89 ’12.750,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13, Voerendaal. Tel. 045-
-752999.

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.
Welke LEERLING biologi-
sche school Heerlen wil op
Ten Esschen wat bijverdie-
nen (tuin). Tel. 045-752324.
Te koop 70 uitgewassen
GRINDTEGELS, afm. 60x
40x5 cm, pr. ’150,-. Te
bevr. 04493-1921.
Grote partij TROTTOIR-
TEGELS te koop, ’ 0,40 per
stuk. Tel. 045-752585.

Baby en Kleuter
Te koop mooie Prenatal
KINDERWAGEN, 1 jr. oud,
3 in 1, als nieuw, pr. ’ 500,-.
Te bevr. 045-324588.

HuwJKennlsm.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in

' Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie

■ verplicht. Het bestuur.
MAN 61 jr goed nivo, attent,

1 veelz. interesse, niet plaats-
geb., is alleenzijn moe,. zoekt vrouw tot 65 jr. Br.o.nr.
B-1264 LD. Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Surinaamse 20 jr. zoekt
spontane JONGEN tot 30 jr.
voor oprechte relatie en evt.
doel huwelijk. Br.o.nr.
B-1267 LD., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.
HEER 55 jr, geh., zkt vriend-
schap met dame, plm. 40-
-50 jr, discr. verz. Br.o.nr.
B-1271 LD., Postbus 2610,
6401 DC, Heerlen.. . '. .-■■■■ .....

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
APK, alle autoreparaties,
beurten en poetsbeurten.
Auto Services GOOIKER,
Apollolaan 154, Heerlen,
045-740041 of 045-751632

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.

ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf ? en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
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
F.A.M. en A.N.W.B. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045 - 31 25 58.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Rijles

Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en div
attracties, gratis entree.

S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.
Haal uw RIJBEWIJS voor
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9
wkn. motor in 8 dgn. of 3
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of
6 wkn met aanhangwagen in
10 dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopleiding A-B C-D en
alle chauffeursdiploma's.
Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
Bovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum
045-217487 in Hoensbroek.

Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.

Mode Totaal
Grote partij zeer moderne
HERENKOSTUMS mt 48
t/m 56, 1 kostum ’l5O,- 2
voor ’250,-. iedere dag na
18.00 uur Italienlaan 120,
Heerlen, 045-223090.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

TV/VIdeo
Goede KLEUREN TV's 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.
Te koop 2 zwart/wit TV's
’75,-. Aan de Beuk 41,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-310263.
Te k. kleuren TV ’ 350,-; VI-
DEO-RECORDER ’ 350,-.
Tel. 09-3212456667.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Zonnebanken/Zonnehemels
—■■■■■■■■■ in-—■_■ -"^Zonnehemels

Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tey.
enkele showroom modellen met extra korting ree*

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij«"
ERP, Limbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.
ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo; 10-lamps gebogen
zonnehemel op kantelstatief
huurpr. ’5O,- p/wk., 3 we-
ken ’ 140,-. Bez. en pi.
f20,-. Inl. 045-312956.

Kachels/VerwarrniJ
’ 500,- VERBOUWINJkorting De Kachelsmid,!
lem 21 Klimmeno44s9^

Computers

ATARI 1040 ST met SM 125
monochroom monitor, mcl.
extra drive voor 3V. 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.

Te koop ATARI PC3 Pij
monitor 3V_" diskdrive^
comp. muis, div. Pj
’1.250,-. Tel. 045-723"
na 18.00 uur. ~Als u ons voor 12 ''s morgens belt, staat
PICCOLO de volgende« ft
al in het Limburgs Dag"' u
Tel. 045-719966. _ £__—^ i\_ . _ : r-

Wonen Totaal vanu an

Küppersbusch jjS
Keukeninbouw-apparaten prQ.Perfectie in schoonheid en techniek.

Vraag uw leverancier of Hatos B.V. ,_
Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.

Voor Piccolo's zie verder pagina 23 °° o———— ~^_ bek.

Auto's
Opel Kadett 1.3 NB Sedan,
'86, i.z.g.st, pr. ’10.900,-,
3 mnd. garantie. Auto
ENGELBERT, 04458-2918.
Opel CORSA 3-drs, bwj.83,
kl. rood, alarm, v. ace, APK
3-'93, i.z.g.st, pr. ’5.500,-.
Tel. 045-751250 na 16 uur.
Van part. Opel REKORD
Beriina bwj. '81, i.z.g. st.,
APK 12-92. 04406-13258.
Te koop Opel ASCONA, pri-
ma motor, 4 nw. banden,
Blaupunkt radk>cass.,
trehk-, APK, pr. ’950,-.
Baanstr. 140, Landgraaf.
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,- incl. BTW. Kissel
46a, Heerlen. 045-723142.
Te k. PEUGEOT 305 Diesel,
bwj.'83, APK '93, motor def.,
pr. ’1.500,-. Marshallsingel
39, Heerlen, 045-223988.
Te koop RENAULT 5 TL,
bwj. '85, nw. model, APK 4-
'93, ’ 5.750,-. 045-453572.
Suzuki VITARA jan. '90,

’ 27.000,-. Tel. 045-440329
Suzuki ALTO dec. '82, als
2e auto, km.st. 52.000. Burg
Jongenstr. 9, Landgraaf.
Te k. pracht Suzuki JEEP
SJ 410 soft-top, '84, 1e eig.
Heirstr. 8a, Urmond.
Toyota STARLET, '86, leuke
en zuinige auto, ’ 9.900,-, 3
mnd. garantie. Auto Engel-
bert, 04458-2918.
Toyota CARINA II. liftback,
veel extra's, '88, 60.000 km.,
in nw.st. Bij Auto Services
Gooiker, APK, Carwash,
Bovag garage. Apollolaan
154, Heerlen, 045-740041.
Te koop Toyota COROLLA
GL diesel '87, ’9.500,- of
VW Passat 1600 D autom.
'83 ’3.500,-. I.z.g.st. Dorp-
str. 19, Bingelrade.
Te k. KEVER t. 1303 S, bwj.
75, vele nw. onderdelen, pr.
n.o.tk., inr. mog. van bestel
of stationw. Tel. 046-
751722 na 17.00 uur.
VW JETTA 1300 bwj. '82,
APK 3-'93, i.z.g.st,

’ 3.400,-. 045-232321.
Te koop VW BUS Pick-up,
bwj. '84, Lz.g.st., ’4.250,-.
Tel. 045-316940.
VW GOLF bwj. 79, APK
4-'93, ’1.750,-. Baron
Mackaystr. 65, Heerlen-
Meezenbroek
VW GOLF diesel bwj. '88,
77.000 km, APK 2-'93, pr.
’12.000,-, kl. geel. Tel.
045-456917.
Te k. VOLVO 340 DL 2.0 Ltr.
met LPG, Lz.g.st., bwj. '83.
Tel. 046-752903.
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,-;
Vorvo 244 D, autom., '82,
’3.500,-. inr. mog. 045-
211071 Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
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
Vectra '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 zifver-antrac. nieuwste
type spec. prijs; Escort 1400
CL '89 XRi-look rood; Escort
1600 CL '85; Escort combi
'88 zilver; 3x Fiesta '85/'89
va. ’6.750,-; 4x VW Golf
'85/88 va. ’7.750,-; BMW
320i cabrio Bauer '85 veel
ace; BMW 318i '88; 4x 316i
'85^89; 2x Nissan 300 Sport
'85 antrac. Honda Prelude
2.0i '86 rood; Volvo 440 89
wit; Vorvo 460 '87 antrac;
Vorvo 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 I
betaling. Erkend APK-keu- ;
nngsstation. Alle reparaties Ien beurten! Inkoop contant. ILUCAR, Holzstraat 67, i
Kerkrade. Tel. 045-456963.....
RENAULT 11 diesel '86, nw. I
banden, radio, sunroof, trek-
haak enz.; VW Jetta diesel :
m. 83 wit, nw. band, radio,
pr. motor, inr. mog. Auto- !bedr. Boschker, Heenerweg '67, Voerendaal. Tel. 045- (
751605. ;
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen! *045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’500,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwanng. 045-423063
Mits. GALANT 2300 GLX
Turbo diesel APK-gek. i.st.
v.nw., olievrije motor, bwj.
'82, ’ 2.950,-. 045-323178. .
Te k. Opel D KADETT, bwj. <'85, in nieuwst, ’5.750,-. I
Beekstr. 13, Brunssum. I
KADETT 13 S, Hatchback, ''86, div. acces. ANWB mog. '"Kerkraderweg 166. Heerlen. '

Bedrijfswagens
MERCEDES 913 meubel-
bak m. '83 met electr. laad-
klep, weinig km's; Rat Du-
cato D '85, verlengd en ver-
hoogd, 5-bak, ideaal voor
ombouw camper; VW Tran-
sporter D '86, wit, revisie-
motor, aannem.-uitv., Dai-
hatsu Hi-jet 1000 bestel '87,
wit, mr. mog. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. 045-751605.
Te k. Nissan PATROL 3.3 D
Hard-top veel ace., br. vel-
gen, Bulbar rolbeug, uitgeb.
wielbak, vr.pr. ’ 29.700,-.
Info 045-245028 / 713654

Onderdeten/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

Motoren en scooters

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

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

Leren Motorpak
2-dellg z.g.a.nw., mt. 54.
Damen Leathers, rood/

zwart/wit, koopje, ’ 750,-.
Tel. 045-727929.

BMW K 100, grijs, 1984,
Tourscherm, koffers, km.st.
48.500, ’10.500,-. Tel.
045-327014.
HONDA 250 T, bwj.7B, per-
fecte st, ’2.750,-. Van bo-
vag-bedrijf, tel. 045-244947
HONDA CR2SORF, bwj.'B6,
kent, motor '88, Atac-syst,
gar. mr. mog. 045-244947.

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

(Brom)fietsen
APRILIA AFI, bwj. '90, zeer
mooi, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-752039.
Te k. YAMAHA DT opknap-
per, ’ 250,-; ATB mountain-
bike, 10 versn., rood, vr.pr.

’ 200,-. Tel. 045-229324.
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’ 61,-.
Bel Meijs 045-317982.
Reserveer tijdig uw COM-
MUNIEFIETSJE (financ.
mog.) Rens Janssen, tel.
045-211486.
Te koop VESPA S 1sVzmnd
als nieuw, met veel extra's.
Tel. 045-750587.

Vakantie

SPANJE, Denia comf. bung.
te h. v. part. 4 a 6 pers.
500mv. strand. 045-720404
Te koop prachtig gelegen
CHALET, gelegen op Cam-
ping Elfenmeer 1. Tel.
04752-5297.

Watersport/Surfen
Vrijdag 10 april t/m zondag 12 april
Surf occasion beurs

Bij PEE JEE SURFING, Groeneweg 28, Ooi-Herten.
Tel. 04750-19249.

Caravans

Show
Dethleffs caravans
Tillemans Recreatie

Haefland 19, Brunssum.
Tel. 045-270388

Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Ook voor uw tentreparaties I
H. STASSAR Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. Caravan ARDIA TD, 3- Jpers., 3.60 m. lang, met toi- :
letr., bwj.'B9. 045-241591
Te k. Tourcaravan TAB- ;
BERT, 3-4 pers., 3.80 m., ;
bwj.'Bl, i.z.g.st. 045-720397
Let op PAASAANBIEDING! 'Nog 2 4-pers. kampeerau- ■tos te huur, ’B5O,- per ,
week all-in. Tel. 045- ,
216476/04492-3311. :
KIP 2 é 3 pers. ijkskast enz. |
vr.pr. ’ 1.400,-. Vinkenstr. i
77, Heksenberg-Hri. j
2x KIP 4.30 m bwj. '81 I
’4.950,-; Adria 3.10 mbwj. I
'79 ’1.750,-; Kip 4.30 m 'bwj. 79 ’3.200,-; Dikson :
3.90 m bwj. 78 ’2.500,-; .
Predon NN 126 3 è 4 pers. |
bwj. '89 ’ 5.500,-. Alle i.z.g. ;
st. Tel. 045-323178.■ i
5è6 pers. vouwwagen TRI- I
GANO, bwj. '83, i.z.g.st., (

’ 1.250,-. Tel. 045-323178. ]
Te k. TOURCARAVAN 4 'pers. merk IT met voortent, !
ijsk. en kachel, ledig gewicht
683kg, i.st.v.nw., Heeren- I
weg 336CHeerlen.

(Huls)d leren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übacns, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
ümburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen pius 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.
Te k. golden RETRIEVERS
pups m. stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04254-2709.
Te k. Siberische HUSKEY-
PUPS, met St. Hubertus
stamb. 09-32.11.757743.
Gratis af te halen Meen.
HERDER, reu, alleen voor
bewaking. Jeustr. 26,
Voerendaal, 045-750777
Te koop BEAGLEPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd. Inl. 04499-2237.
SCHARRELKIPPEN te k.,
met hele snavel. Moonen,
Einighauserweg 4A, Gutte-
coven.Tel. 046-524401.
Mini Yorkshire TERRIER-
TJES met stamb. te koop.
Inl. 043-478587.
Te k. jonge Mechelse
HERDER 5 mnd. met ren.
Tel. 045-231802.

In en om de tuin

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

Exclusieve tuinmeubel-show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en maou.
Dealer voor Zuid-Limburg van o.a.

BARLOW 7YRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.

Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hrl. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.

, ——— ■ tv^B-st;
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De mooiste route
«en
2wa

naar de Floriade gaat via
de Mitsubishi-dealer! E

eer
als
_U]

A Mitsubishi is hoofdsponsor van de \% vele gebruiksmogelijkheden en die boven- J
Floriade 1992. Daarom pakken .JEE dien een eigenzinnige vormgeving koppelen
ook de dealers op 9, 10, 11 en 13 /a(Ê aan een betrouwbaar karakter.

motors april extra fleurig uit. * Uiteraard kunt u ook een proefrit
ledereen, die op één van deze dagen een / Wk% - * i maken met de representatieve Mitsubishi
proefrit in een Mitsubishi-personenauto _________________________» *'* Sigma, de comfortabele Mitsubishi Galant of
maakt, ontvangt twee gratis entreekaarten m I^/ met de betrouwbare Lancer.
voor de Floriade. Een proefrit maken levert *^__ICT Als u de showroom bezoekt, hebben we
dus 40 gulden op en u bent meteen een ÉoL ___»fl Mj fll nog een smakelijke verrassing voor vin
ervaring rijker. Am l ÉS m WrWvr VB \m petto. ledere bezoeker ontvangt een fles wijn

Tijdens uw bezoek aan de Mitsubishi- È llföjflCZfJ f^ >\\ met een onêekend fleurig bouquet. Kunt u
dealer kunt u kennis maken met de onlangs fl I_______lB Eg twlu I thuis ook nog lekker êenieten-
geïntroduceerde nieuwe Colt. Een auto die u U Ml M Dus als ude bloemetjes eensbuiten wilt
in alle opzichten zal verrassen. Qua vorm- ■ IfeWÏ fl zetten, breng dan een bezoek aan de

geving, ruimte en uitrustingsniveau. Maar V W^ W Mitsubishi-dealer.
ook qua prestaties en afwerking. _^^^ W Tijdelijk is het niet alleen de mooiste,

Ook een bezoek meer dan waard zijn fefftJ maar ook de slimste weg naar de £i__P_W H^^^J _VV___ ___rde nieuwste Mitsubishi Space Runner en RBHJH \^r Floriade. <-&_)
Space Wagon. Auto's die opvallen door de -^m^^jjjA^j^mr Mitsubishi. De Gestaalde Perfektie. /_„.....*

Op 9,10,11 en 13 april: gratiskaartjes voor de
Floriade als u een proefrit maakt.

jf"^ __PP^^ _3___ ?VB_r \. \

< ___M_ÉÉ _^^^ /._ * \^At m ' «l IkSdÈj __r\\ ___»' >

_n_M L^L^^^^^tmSÊmSSSTm^!Z2222Z2S'k*m*^^^^^ ________\vg<-^... __j. L__________________ ___r

Wijzigingen voorbehouden. Elke Mitsubishi-personenauto wordt geleverd met driejaar Multigarantie/Inter-Euro Service.
Importeur: Hart Nibbrig& Greeve 8.V., Sassenheim, telefoon 02522-66111. Mitsubishi DealerLease, telefoon 02522-66399.

BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, HORN HORNERHEIDE. POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49 tel. 046-371054. Heyth_yserv.eg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.

ECHT KOENEN'S AUTOBEDRIJF, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
(servicedealer), Brugweg 8, tel. 04754-84900. Locht 193,tel. 045-425555. Dorpsstraat 64, tel.04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, MAASTRICHT AUTO KLEUNEN,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043- 612323.



dooens Donike bestelde het Nece-
bek P3° febl*uari, drie dagen na het
'We hWorden van de affaire enB-sfi gen na de opening van de
b_d eS in het instituut in Keulen
(jj,j5e Engelse producent Envopak
Oa_er)d verzendtasjes en zegels.
v_aaH werd uitdrukkelijk ge-
tap,. „ OIT> de levering van de num-
bru? 223001 224000. Op 17 fe-
gelp Werden deze omgeruild. De
*en\erde zegels hadden niet het ge-
"en " zwarte Envopak-logo, maar
ZWar. ll' oor depresentatie van het
*ls e KZegel met hetzelfde nummer
ije |?bruikt bij de verzegehng van
jje at^Uenbosch-monsters bewees
gem -ediging dat met de monstersi(je^amPuleerd had kunnen wor-

Breuer en Möller noemde de bio-
chemicus het een schandaal, dat
klaarblijkelijk verzegelingsmateri-
aal door het NeCeDo is doorgege-
ven.

Trainer van
Krabbe keert

niet terug
FRANKFURT - De Duitse atle-
tiekbond wil Thomas Spring-
stein (34), trainer van de vrijge-
sproken Krabbe, Breuer en
Möller, niet meer in dienst ne-
men. De DLV ging daarmee in
tegen de wens van de betrokken
atletes. Rüdiger Nickel, dieover-
wogen had afte zullen treden als

voorzitter van de anti-doping-
commissie, kreeg de steun van
zijn mede-bestuursleden en bleef
zitten.
Hij mocht na vijfuur vergaderen
aan de pers uitleggen, waarom
Springstein geen nieuw bonds-
contract zou krygen. De sprint-
trainer werd twee maanden gele-
den op staande voet ontslagen.
„Doorslaggevend was, dat
Springstein de enigetrainer was,
die niet bereid was een verkla-
ring af te geven, dat hij tegen
dopingwas. Dat had de DLV van
alle trainers geëist", aldus Nic-
kel.

sport kort

" VOETBAL - De Graafschap
moet op zoek naar een nieuwe
geldschieter. De huidige shirts-
ponsor Lupack heeft na 3,5 jaar
geen belangstellingvoor een ver-
lenging van het contract. Het
bedryf blyft wel als jeugdspon-
sor aan de club verbonden.

Club Brugge
moet wachten
ZURICH - De tuchtcommis-
sie van de Uefa doet pas twee
weken na de return, woensdag,
een uitspraak over de incidenten
tijdens jde wedstrijd Club
Brugge-Werder Bremen (1-0) in
de halve finale van het Europese
toernooi voor bekerwinnaars.
Volgens een woordvoerder van
de Uefa zal het college, onder
voorzitterschap van de Italiaan
Alberto Barbe, de strafzaak op
28 april behandelen. Volgens de
dienstdoende Spaanse Uefa-
waarnemer Castillo mag Club
Brugge niet ontkomen aan een
hoge geldboete. Hij sloot een
schorsing van de club evenmin
uit. Relschoppers wierpen voor,
tijdens en na de wedstrijd op 1
april tal van voorwerpen op het
veld.

" VOETBAL - Graeme Sou-
ness, de trainer van Liverpool,
heeft een zware hartoperatie
van vyf uur in een privé-kliniek
in Londen goed doorstaan. Bij
de voormalige aanvoerder van
het Schotse nationale team werd
een drievoudige by-pass aange-
legd. Souness (38) moet nog ten-
minste tien dagen in het zieken-
huis verblijven.

Ruud Gullit
hervat training
MILAAN - Zestien dagen na de
operatie aan zijn linkerknie heeft
Ruud Gullit bü AC Milan voor-
zichtig de training hervat. De
aanvoerder van het Nederlands
elftal werkt de komende weken
rustig aan zijn volledige herstel.
Gullit wil pas op 3 mei in de
competitiewedstrijd tegen Lazio
Roma zyn rentree te maken. De
gangmaker van Oranje gaat met
AC Milan een lucratief slot van
het seizoen tegemoet. Voorzitter
Silvio Berlusconi heeft op het
behalen van de landstitel en de
Italiaanse beker een extra pre-
mie van 220.000 gulden de man
gezet. In totaal kunnen de spe-
lers van AC Milan, op de rang-
lijst zes punten los van Juventus,
met de 'dubbel' elk een bedrag
van ruim negen ton verdienen.

" ZWEMMEN - Kornelia En-
der, voormalig Olympisch en
wereldkampioen zwemmen,
keert na een absentie van zestien
jaar terug in de wedstrijdsport.
De voormalige Oostduitse neemt
volgende week deel aan een in-
ternationaal toernooi in Edin-
burgh. Ender (33) beëindigde
haar nog prille loopbaan na de
Olympische Spelen in Montreal
(1976), waar ze vier gouden en
één zilveren medaille veroverde.

trainerscarrousel

" Reinhard Rauball, de advocaat van Katrin Krabbe, zou door hulp van het Necedo vrij-
spraak voor de atlete hebben kunnen bedingen. Foto: epa

SIMPELVELD - Ronald Pijls
wordt met ingang van komend sei-
zoen trainer van W Huls.

Jan Timmanopent
jacht op Kasparov

Contract Jonk
opengebroken
AMSTERDAM - Ajax heeft de
contractbesprekingen al tijdens
de eerste ronde vrywel afgerond.
Vier van de zes betrokken spe-
lers (Kreek, Jonk, Van der Sar,
Davids) gingen akkoord met de
nieuwe aanbieding. Menzo heef-
devoorstellen van het bestuur in
beraad genomen. Willems mag
op grond van zijn sterk verlaag-
de aanbieding uitkijken naar een
andere werkgever. Het tot medio
1994 doorlopende contract van
libero Jonk werd opengebroken
en verlengd tot de zomer van
1996. Verdediger Kreek tekende
voor drie jaar by, reserve-doel-
man Van der Sar voor twee jaar.
Aanvaller Davids, die tot dusver
op amateur-basis voor Ajax
speelde, kreeg met terugwerken-
de kracht een contract voor het
lopendeen het volgende seizoen.

MAASTRICHT - In de Maas-
trichtse sporthal Belfort worden
zaterdag de finales om de Zuid-
nederiandse bokskampioen-
schappen gehouden. Hierbij zijn
ook een aantal Limburgers. Van
de organiserende vereniging
MTS is dat in het senioren C-wel-
tergewicht Peter Cruts, alsmede
zyn teamgenoot Roy Bastiaans.
In het senioren A-middenge-
wicht komt Landgraaf-bokser
Marco Veurink uit tegen de
Eindhovenaar Van de Heuvel.
Limburgse finalisten zijn verder:
Dijkstra (De Amateur), Rama-
kers en Sahl (Olympia Hoens-
broek), Leurs (MSS Maastricht)
en Quali (Landgraaf), terwijl de
finale in het senioren C-half-
zwaargewicht tussen Wiel Knar-
ren (Landgraaf) en Fred Rosalia
(Limburgia Brunssum) een ge-
heel Limburgse aangelegenheid
is. De wedstrijden beginnen om
20.00 uur.

Limburgers in
boksfinales

Maar de werkelijkheid laat zien, dat
in technisch opzicht nog altijd een
groot verschil in klasse is tussen de
wereldkampioen -al heeft die dan
aan populariteit ingeboet- en de
rest. Wie dat een beetje vergeten

„Zoiets zeg je niet van een collega,
die nog in derace is", vond Timman
en hij peperde het de wereldkam-
pioen in bij de eerste de beste gele-
genheid. De Amsterdammer vindt
het nog jammer dat hij de tweede
finalepartij van het Rapidtoernooi
in Parijs remise gaf, al was hy toen
al zeker van de hoofdprijs.

Angeles niet met lege handen naar
huis.

Het denkbeeldis aanlokkelijk en de
bijkomende voorwaarden verleide-
lijk. By een prijzengeld van 5,6 mil-
joen Zwitserse franken gaat ook de
verliezer eind oktober 1993 in Los

Timman houdt voorlopigzyn mond
en dat is wel zo verstandig. Eerst
maar eens zien wat de halve finales
brengen van het kandidatentoer-
nooi: Timman-Joesoepov en Kar-
pov-Short, die zaterdag in datzelfde
Linares beginnen. By een goede af-
loop volgt eerst nog de finale van
het kandidatentoernooi, begin 1993
hoogstwaarschijnlijk opnieuw in
datzelfde Linares. Eerst daarna kan
wellicht iets worden rechtgezet van
Kasparovs regelrechte miskenning
van Timmans kwaliteiten. De we-
reldkampioen beweerde bij het In-
terpolis-toernooi, dat van de vier
overgebleven kandidaten de Neder-
lander als enige geen schijn van
kans had het tot uitdager te bren-
gen.

LINARES - Het voorzitter-
schap van de Grand Masters
Association (GMA) heeft Jan
Timman al noodgedwongen
van Gary Kasparov overgeno-
men. De eerstvolgende logi-
sche stap zou zijn, dat hij hem
ook de wereldtitel ontneemt.
Wereldkampioen en aanvoer-
derschap van de rebellenclub
horen zon beetje bij elkaar.
De tijd is rijp. Na de overwin-
ningen op Hubner en Kortsj-
noi behoeft de 40-jarige groot-
meester immers nog 'slechts'
twee (reuze)stappen te doen
om -voor het eerst van zijn le-
ven- de wereldkampioen recht
in de ogen te kijken: een duel
met de wereldtitel als inzet.

mocht zyn, raadplege de eindstand
van het recente grootmeestertoer-
nooi van Linares. Twee volle pun-
ten was het verschil tussen Kaspa-
rov en het samen op de tweede
plaats eindigende duo Timman/
Ivantsjoek.

Von onze correspondent
THEOKEYDENER

ominicus Last sticht gevaar in deRoemeense defensie. Foto: EPA

IJshockeyteamspeelt gelijk tegen Roemenië

Uitglijder Oranje
doet dan krijg jehet heel moeilyk."
Niets lukte Nederland in dit vierde
WK-duel. Powerplay-situaties,
waaruit Oranje in vorige wedstrij-
den veelvuldig scoorde, stelden
niets voor. In tegendeel, in de vijf-
tiende 15e minuut scoorden de Roe-
menen in een numerieke minder-
heid via Geleb 0-1.

Scoringskansen creëerde Neder-
land byna niet meer. Een kleine
opleving had men in de tweede mi-
nuut van de derde periode, toen de
Tilburgse aanval Hartogs, Van Ger-
wen met de Rotterdammer Berte-
ling collectief even draaide en
Nederland op voorsprong zette. Na-
dat eerst Van de Thillart voor twee
■ninuten mocht afkoelen op de
strafbank, was het Geesink die hal-
verwege de derde act voor twaalf
minuten op de strafbank moest
plaatsnemen. Een spearingovertre-
ding, het stoten met de voorkant
van de stick, ging hieraan vooraf.

Japanners uit
top-tienGP

SYDNEY - Vyf Japanse wegra-
cers hebben vergeefs op Suzuka
een poging gedaan punten voor
de wereldtitelstrijd in de 500-
-cc-klasse te veroveren. Het vijf-
tal reed weliswaar by de eerste
tien, maar krijgt achteraf geen
beloning voor die prestatie. Mike
Trimby van de IRTA (raceteams
associatie) bevestigde vanuit
Sydney, dat de Japanners niet
de gehele serie voor de wereldti-
telstrijd afwerken en daarom
niet in aanmerking komen voor
de punten. „Lokale coureurs die
niet aan de volledige competitie
deelnemen,kunnen geen punten
veroveren", aldus Trimby. „De
race-officials in Suzuka hebben
de reglementen verkeerd geïn-terpreteerd".

Letland start
met nederlaag
BUKAREST - Het nationale
voetbalteam van letland is op hetinternationale podium terugge-keerd. De ploeg startte met een
nederlaag. In Bukarest was Roe-
menië met 2-0 te sterk. Badea en
Petrescu zorgden voor de doel-
punten. „Het volkslied was een
emotioneel moment voor me",
verklaarde coach Janis Gilis van
Letland na afloop. Zesduizend
toeschouwers stonden op, toen
de nationale hymnevan Letland
door de luidsprekers klonk.

ei^S^URT - Nederland heeft
S 6l» eelnt n.et het nodige geluk
K f-0 i f,61 (2"2

> tussenstanden
?a*ld rv ■ tegen Roemenië be-had all*.rar*je,was uit zijn doen enmen tep(,^eiUkr.van de wereld dat

r^LT R °emenen niet hele-
tnan Charfïlt ging- Dankzy doel-
de beperkt ambeitz bleef de scha-p rKt tot een gelijkspel.

les-te8 d"idelijk niet bij de
met hun Uende sPelers waren
duel teLge<3achten reeds by hetstrij d dif °ostenrijk, een wed-

n...iZat,erdag Pas gespeelder niets a*..!^8 het Puntverlies isn°g alle w e hand en heeft °ranje
!Jgen har_tn?fn ,op een medaille induels Wn T

De drie nog uitstaandet" Joegoslavie(vanavond),
o?st en zon-

dan 11, tdag tegen Japan moe-eerste g.ew°nnen worden om
Ue naar HieAemdigen en de Promo-
6en ue A-groep te bewerkstelli-

*eX7a__l*di|>er Rob van Stoen,yn teamgenoot Leo van
as. vemiU n!an de betere sPelersfoutgema_kterde: "We hebben detl 1♦

°m een team als Roe-e te laten spelen. Als je dat

Gelijkmaker
In de derde minuut van de tweede
periode was het Eaters-aanvaller
Risto Mollen, die op aangeven van
zijn teamgenoot Marcel Houben de
gelijkmaker scoorde. Saillant detail:
de vier Limburgers hebben nu ieder
een WK-doelpunt achter hun naam
staan. Maar ook na de gelijkmaker
ging de Nederlandse malaise door.
Aanvallend en verdedigend was het
Nederlandse spel beneden alle peil.

Coach Larry van Wieren bracht
geen verandering in zijn lijnopstel-
lingen. „Dat had weinig zin. Het
team draaide totaal niet. Was niet
by de wedstrijd. Er was onnodig
veel puckverlies en passes kwamen
niet aan. Kortom: het kraakte aan
alle kanten in het team. Ze waren
niet klaar voor dit duel. Ik heb ze
nog zo op het hart gedrukt dat we
niet vooruit moesten lopen op dit
toernooi, maar wedstryd voor wed-
stryd moeten spelen."

De Roemenen gaven hun Neder-
landse opponent toch nog alle kans
om de score uit te breiden. Helaas
faalde de opbouw volkomen en
kwamen de favoriete Nederlanders
zelfs in de problemen.

Teleurgesteld
Fout op fout stapelden zich in de
laatste drie minuten op en de gelijk-
maker kon dus niet uitblijven. Het
was de Roemeen Antal die 2-2 liet
aantekenen en daarmee een ver-
diend gelijkspel voor zijn land bin-
nenhaalde. Eaters-verdediger Leo
van de Thillart was hevig teleurge-
steld „Ik heb voor mijn doen een
goede wedstry'd gespeeld. Evenals
Rob, Marcel en Risto speel ik een
heel goed toernooi. Ik voel me wel
goed voor aap gezet dat de coach
my de laatste tien minuten niet
meer op het ijs het. Hij zal er zijn
reden wel voor gehad hebben".

Donderdag 9 april 1992 "21
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Horen, Zien en Krijgen! videoprogramma's.
Uw marktbewerking immers is
gericht op respons. Bel even. ofvraag onze uitgebreide

brochure.
Een audio-visual is een perfect middel om Wij nemen dan graag vrijblijvendkontakt
dat doel te bereiken. met u op en laten u kennis maken me. liet
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Dopinginstituut
in kwaad daglicht

Volgens Donike gafNecedo verzegelingsmateriaal door

'k - Het Nederlands Instituut voor Dopingvraagstuk-
*n (NeCeDo. heeft ervoor gezorgd dat de verdediging van

i^abbe en co bij de behandeling door de beroepscommissie in
de beschikking had over zegelnummer 223928;

-^act hetzelfde nummer als waarmee de urinestaal van de
üitse atlete bij de controle in het Zuidafrikaanse Stellen-
°sch was verzegeld. Dit zegt de Duitse anti-dopingspecialistrr°f- Manfred Donike.

Het NeCedo wenste geen commen-
taar te geven.

direó^ verm°edt dat NeCedo-
jj. £teur Emile Vryman het zegel

nden heeft gesPeeld van
eveni manager Jos Hermens' die
de g3lB Vrijman by de opening van
gew "s^en in Keulen aanwezig was
Zag.eest- Bij de behandeling van dej^*lr} Darmstadt bestempelde Do-
ee n net afgelopen weekeinde in
ee n reactie het opduiken van
als .^"ywel identiek waarborgzegel
j.ün|.n Schmierenstück erster Ord--8 "Na de vrijspraak vanKrabbe,

Krabbe-manager Jos Hermens is
uiteraard een geheel andere mening
toegedaan. Hij heeft de wereldkam-
pioene op de 100 en 200 meter inge-
schreven voor een wedstrijd op 28
mei in Jena; precies één dag voor-
dat het lAAF-bestuur in Toronto
zich naar verwacht over de zaak zal
buigen. Hermens rekent op volledig
eerherstel. Volgens hem heeft Dr.
Reinhard Rauball, advocaat van
Krabbe pas 70 tot 80 procent van de
argumenten voor vrijspraak ge-
bruikt.

Donike informeerde onmiddellijk
de voorzitter van de medische com-
missie van de wereldatletiekbond
(lAAF); vice-voorzitter prof. Arne
Ljungquist uit Zweden. Volgens
Donike is het onweerlegbaar dat er
by de controle in Stellenbosch is
gemanipuleerd en rekent hij erop
dat de lAAF de schorsing van de
drie atletes handhaaft.
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tzxe Renault
19 Europa
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H/.' /.eer. hef temperament van een Italiaan. Het com- bumper en speciale bekleding. Maar ook dichte, beklede
fort en de charme van een Fransman. De degelijkheid en hoofdsteunen en bumpers met chroomstrip. Plus speciale
betrouwbaarheid die Duitsers zo typeert. En alles wat een wieldoppen en meters voor oliepeil en watertemperatuur,
auto Nederlands maakt: zuinigheid. Voor de Europa-versie betaalt u f 525,- meer dan

Niet zo gek dus, dat de Renault 19 in heel Europa voor de standaard 19. Maar daar heeft u wel het pakket van
succesvol is. (In Duitsland is 't zelfs de best verkochte im- f 1992,- voor. Rest ons nog te melden dat de /7\
portauto 1991.) Ook niet zo gek dus, dat Renault met de 19 Renault 19 zeer concurrerend in de lease is. \f
Europa komt. Temeer omdat we aan de vooravond van een Dus als u al langer van plan was een RENAULT
verenigd Europa staan. De 19 Europa combineert genoem- Renault 19 te gaan rijden, dan is er geen be- geeft JE

I 1 de eigenschappen met een voordeelpakket ter moment om een proefrit te maken dan nu. ________________
öwL_*.. k ter waarde van f 1992,-. Bestaande uit zon-
-3 aranti e| werend glas, striping, mistlampen in de voor- renault adviseert elfoven. b jaarplaatwerkgarantie, wijzigingen voorbehouden.



Limburgs Dagblad Donderdag 9 april 1992"23, Wonen Totaal
Massale magazijnverkoop van honderden nieuwe keukens

en inbouw-apparaten in onze keukenmagazijnen

SITTARD OF ECHT
waar alle showroomkeukensen inbouwapparaten welke in
* Hom-keukensupers zijn vervangen en in Echt en Sittard

worden verzameld en verkocht

tot 60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer. Elke dag superlageaanbiedingen in alle kleuren en afmetingen.

Hier enkele voorbeelden:
Strakke linnen struktuur keuken

Normale prijs ’ 5.427,-; Hom prijs ’ 3.998,-

Nu slechts ’ 1.498,-
Tijdloze platina eiken hoekkeuken

Normale prijs ’ 12.462,-; Hom prijs ’ 10.298,-

Nu slechts ’ 4.498,-
Normale grijze hoekkeuken
Normale prijs ’ 8.543,-; Hom prijs ’ 6.598,-

Nu slechts ’ 1.998,-
Gaskookplaat m. vonkontsteking

Pelgrim GK 38
Normale prijs ’ 670,-; Hom prijs ’ 498,-

Nu slechts ’ 248,-
Hom

Sittard, Bergerweg 51-53
(Industrieterrein Bergerweg Tel: 046-511775)

Echt, Loperweg 8— Tel. 04754-86188r._ ■—■—.

£fvr- Barok MEUBELS, an-£*, inboedels, lederen
045-725595.

pik- zeer mooie DRAAI-*UTEUIL lederlook, zwart.!p_____k. Tel. 046-514465.
e koop eiken BANKSTEL

,''', en eiken salontafel, i.kü?- /600,-. Erfweg 10,
045-458485

i® k- 2-pers. OPKLAPBED,tv.!-' /100--. elektr. fri-
20,-. 045-244517.

A *SSP eiken KAST, vr.pr.
045-326457.

ru6rv_' eiken EETHOEK met
ar_. ederen zitkussens,
te__? Wandkast, vitrinekast,
(^oonmeubel met krukje,! I^eubel, halspiegel met
slaau.e' compl. witte
II "«Pkamer met ombouw en
«, -Wmeaux bed, alles i.z.g.
«i^jroud. 045-753008.

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.

SLAAPKAMER uit groot-
moederstijd best. uit ledikant
2-drs. kleerkast, ladecom-
mode, nachtkastje, prijs

’ 2.500,-. Tel. 045-228946.

OMASLPK. ’ 375,-; eeth.
’375,-; bankst. eik. ’350,-.
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

°elen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

r nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit'"'om-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
H OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKSn|er enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:

Luxe frigidaire diepvrieskast
PV-1240-L kompleet met laden, 120 liter inhoud

geen ’ 799,- of ’ 548,- maar

’ 348,-
Zanussi luxe wasautomaat

4/5 kg inhoud, mono knop bediening
geen ’ 999,- of ’ 799,- maar

’ 598,-
Bauknecht magnetronoven

programmeerbaar, 21 liter inhoud
geen ’ 899,- of ’ 698,- maar

’ 398,-
Electrolux stofzuiger

Z439, 1000 Watt, compleet met accessoires
geen ’ 448,- of ’ 399,- maar

’199,-
WITTE HAL- Sittard

9ervveg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

s^ Maastricht
Or 6̂9 66"70 ach,er Hom keukensuper 043-633162'JOk uw adres voor keuken-inbouwapparatuur

g^^^met grote kortingen

2%barok' mSb^nSS' diePvr' > 150'-; «asautom.
/ 175.-- 045-725595.

-—_____ Muzlek

JMuziekhuis Lyana presenteert:
°n Bl voor Limbur9 het allernieuwste instrument.

Od 2a_f.?'9ltale beugel met 1001 mogelijkheden.
Aard vl T 9 11 april van 11-00-16.00 uur demonstreert

nvvjj!? Asseldonk voor u de nieuwste GEM keyboard-emen en de nieuwe GEM GWS4OO en GPS2OOO
digitale vleugels.

Muziekhuis Lyana
-__ Maan.l_%..rtswe9 48' stem- Te'- 046-333227.pj^gg_____L_An zaterdag open. Donderdag koopavond.
re*t vane.«ur met ko°P- PIANO'S te koop en te huur.
PrTind p_-J .'" tot f 20°- Tev. stemmen. J. Somers &
berken „'_ "i3"80011 Al|e Zn. pianohandel Akerstr. 82,
L4SQr per e piano's Heerlen. Tel. 045-713751.
Vjfstérsingel^f' Rnn^rria" Te koop perf. JUKE-BOX,I_!" 010-43ë__£ö Rotterdam ’1.500,- (dichte kast) s.v.
i p. na 18.00 uur 045-243417.__ Braderieën/Markten

2e MEUBELMARKT Voerendaal
ui,r

S urtlkelen vri'da9 10 aPril 1992 van 15.00-19.00!""" _jb_[- Huize "St. Laurentius" Spekhouwerstraat.

-~___^___ Kunat en Antiek
Grote Paasshow

Zonr__.'.? apriL Geopend van 9.00 - 18.00 uuroaTmf B, 2 apnl 9eopend van 11.00 - 17.00 uur.«^meubels, klokken, lampen, brons, koper, tin enz.Antiekhandel Wim ScheepersPanheelderweg 28, Heel. Tel. 04747-1593

GEVRAAGD antieke meu- Piccolo's in het Limburgs
bels. P. Cortenraad Riemst Dagblad zijn groot in RE-(B) 09-32.12261156 SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop gevraagd
Te k. gevr. ROMNEY- Gebr. SWINKELS zijn ver-
LOODSEN, Nissenhutten huisd naar De Beitel 74,
en units. tel. 01891-15603 Heerlen. Wij betalen deof 18368. hoogste prijs voor al uw oud
Voor al uw oude METALEN, ijzer/metalen. 045-422025.
Frans v.d. Loop Recycling/ Piccolo's in het Limburgs
Metaalhandel, Kissel 12-14, Dagblad zijn groot in RE-
Heerlen 045-726392 SULTAAT! Bel: 045-719966.
■ ■ —Diversen

■■■—■■■ iiiiiiiiiiiiii ii iMiij m

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

Ook dit jaar houdt u het
Verjaardagsfeestje

van uw kind weer in pretpark De Valkenier voor slechts

’ 10,- per kind (min. 5), de hele dag genieten in De Valke-
nier inclusief een kindermenu in ons gezellige restaurant.
Tevens krijgt de jarige een seizoenspas ter waarde van

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

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

Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

FEESTJE! Voor al uw ad-
viezen, verhuur diverse ar-
tiesten en DJ's. Fiction 85.
Tel. 045-231285.
Te koop 14 k. RING van
’2.750,- voor ’950,- met
certif. 045-750587.

1045-7W966'
■ __

LimburgsDo. W^- __J^^lèpiccolos
■

—■ ' ut i

06-lijnen

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 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

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

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)
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

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 et p/m

Homo
Waar gebeurd, echt live.

06-320.327.01 - 75 Ct p/m.

06-9603
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen
(75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt 06-9662
(75 cpm)

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen
S.M. voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

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

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 Ct 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 Ct 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.)

Griekse Sex
Lisa draait ze om. 50 cpm
06-320.325.55
Doe het slipje maar uit!
Hier ook al?

Evy bij de man
06-320.330.17
50 et. p. 1/2 min.

Inge met mevr. in bad. Wat
bent U mooi, zo

naakt en nat
Ga maar vlug op jeknieën

Inge. 06-320.329.25"
50 et. p. Vfe min.

Die jongendoet het beter
dan haar man. Hij is naakt

en mooi. Tini wil alles v. hem
06-320.329.23

50 et. p. y_ min.
Sport. Mooie Dory op de
Massagebank

met 2 knullen
06-320.326.92
50 et.p. V_ min.
Een sportjongen
Zont bloot

Een vreemde man komt met
zonnecrème 06-320.326.91

50 et. p. V 2min.
Ella betaalt in de keuken

haar schuld
Zonder kleren
onder de pannen. 06-

-320.326.73, 50 et. p. V 2min..
Met 2 man in de schuur. Ine

weet het. Ze gaan
Grieks doen

06-320.323.85
50 et. p. 1/2 min.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

EROX-CONNECTION! üve
Sex gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de
lekkerste meiden die alle ,
standjes met je doen. Wij

helpen je snel. 37,5 ep V_ m.
06*95*06

Lady Bizar! Meesteres!
HANDBOEIEN, 37,5 c Vz m.

06-320.324.68
Rijpe dame live neem ik het
lekkerste op. Spaans stand-
je. We liggen zijwaarts, jij

tegen m'n rug. 37,5 c V_ m.
06-320.320.38

Griekse porno! Kies uit 3
meiden 18 jr. ze zijn gek op
Grieks standje. 37,5 c 1/_ m.

06-320.320.62
De man lijdt, de vrouw
geniet. Ga op je knieën

S&M, 37,5 c 1/_ m.
06-320.332.32

Zin in een Avontuur?
Vrije vrouwen

& meisjes zijn op zoek naar
een avontuur op sex,'gebied.

Heb jij ook zin?
06-340.340.95 (75 cpm)

Adressen
Ze geven hun adres en

telefoonnummer vertellen
wat over zichzelf en

wachten dat jij ze belt.
320.322.23

06/100 ct.p.m.

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.

Stiekem livevrijen.
Tot diep in de nacht lekker
100% Live/vrijen
met Debby, Myra of Joan?

Bel dan snel
06-340.340.10 (75 cpm)

245 hete meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door

en willen graag 'n
(sex)afspraak

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

24 uur stoeien
op een hete aparte sexlijn.
06-320.330.78 (75 cpm)

VERA
06-320.331.09

Heb je olie bij de hand? Dan
weet je precies hoe het met

Vera voelt. 75 e/m.

Ruige Porno!
Wil jij horen hoe het er in
Nederland aan toe gaat?
06-320.320.79 (75 cpm)

Naakt uit bad
ziet Tina een donkere man

voor zich opdoemen....
06-320.340.45
50 et. p. V2min.

Live/Tele
Piepshow!

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan:
06-340.340.25 (75 cpm)

Kom langs
mijn adres, mijn telefoon-

nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt:

96.85
06/100 ct.p.m.

Belachelijk. Maar op zijn ,
SM zolder

leert Ina.. gehoorzamen!
06-350.250.50
50 et.p. 1/_ min.

Sex Top 10
De computer kiest de sexlijn

die jijwilt, 0,75 pm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S
1 NUMMER - 10 MEISJES

Kontakten Klubs

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

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.

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.

Voor Piccolo's zie verder pagina 26

J^Üli__r TV-AANBIEDING ~^^F^~~
"*ltt Bristolprijs 60, Leder ballerina ||: 1;]h {"] W») ___i I.M :| 11 ;. il* 1*ll \mWm >mWm in zwart, wit, marine. B_fffflÉ____W_fE_Êff_WÉlS_ffi

ü "^"^___ Maten 36-42. «ffial ÏÏBlFffl'B! WW ■" Normaal 49.95 PrfErWHlßmtirl!!^^ Pr/
*^^^— Bristolprijs 40.- _E_jj#ftë____fi£ti^tt^

*!_* «<» 1 1 <= l______-_l_________!é Leder molière in wit en zwart. i_^»a a- -ö . .= *- ° . Noarmaa|B694965 >^!HH___^_^|^H|K-MH*«-aa-gH Bristolprijs v^N. / \ \

lUni legging I \j L Hi\ L ' I' L *-_! iIII k \ H I :^^?^i^R'/ A
90% katoen/ |PTpJSFjBH_I PH *mmmW'm^m^mml-^^^y^ j
in blauw, koraal A^y^^^^^^^*yaP^^rJs)\
en zandkleur. _____■ -'^ /; '<^^Maten M-L. _ -«^ fj_ *.;’ >!_^ja=^

Normaal 44 95 Fantasie pump in zwart, wit en rood^* Vj^-J---*^*^ '^>^^^:~- WÊO^
Bristolprijs 32.50 Maten 36-41. _>_»» _____!_. f^f^^.
m/tm*. 4*mMm. Normaal 34.95 ___<£____^_______ wk g^awjfef-.w.r_.■■■■- «'"""'■■M^yZ^/:J

_
is;go^e^ \ïS?_.

Bristolprijs 25, .XvS^^i M
A #___T '5 A\m\ -_HHk _><©^^i lJl_^E______J___J 4Wm\m\ m I Zwart nubuck molièreIV P^ Maten 40 "46'

riÉÉI Hviscose/ 'fl^^'lril 'jÊ^AWf^ _^ ..,^^f!^3m\_____^ «_L_dl„ katoenen shirt p^ ff .fc^^B—_______ËH___3_l__H_ &

|I_Jb|c^ I Bnstolpnis3s- Pump met mesh garnering jÉ

I til. * L^__^—?—^ l Normaal 49 95 j^% m vH?ü£
/■^JPp^ I ■^S^^l__>_____l __#^ P^ Sportschoen in wit/mint/lila/rose.

j|P^ I Trotteur perfecte pasvorm
1 in lichtgrijs en marine.

__L====3| SPp^11111'! Bnsrtolparijs 35, tV V^> -_ ___#-"' SYl4_«i_-_»V>^ OHoro
SJ?D?ienntT"Sh,rt VT} émm\\Z^m\Wm\Z Leder sportschoen ,n wit/groen/zwart,
moetrol witenlila. m Maten 36 - 46. Ammtmt>MatenS-M-L-XL , - BnstTr! is 505n^aaJ29-95 1f* \ ~.

< I V*^*^ ViET "^*\W
|2yrJ ,>^j^ V;j % ' ""^e^ermolière^ %*^2n^^'^

| v I JÉl^l^gHHß Ikl^" Bristolprijs 55,

f^l Linnen is in... j* wit/rose. <M 0'%Jm Mit: '-' '-■' _________ » lm marine/turquoise/robd. __ #fl K. _____flI K^— Maten 24-35. __F_J l__^flP___fHH

H/H Week 15 - 1992 , Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 11 april.

I I HEERLEN: Hoogeweg 2- 4 (zijstr. Schelsberg) Gratis parkeergelegenheid tel. 045 - 722388l ROTHEM/MEERSSEN: koopcentrum 'AU CIEL' Kuilenstr. 75 Gratis parkeren tel 043 - 641064J KERKRADE: Nullanderstraat 102 (bij Mijnmonument) Gratis parkeergelegenheid tel. 045 - 455919| __■ i SITTARD: winkelcentrum 'DEN TEMPEL' Tempelplein tel. 046 - 517080. ALLE FILIALEN DONDERDAG KOOPAVOND

' , . ,
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Hunting High And Low Ê jj. EB H Ril "^l?" I ___^^^^^ Mflflflfll MA
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Deep In The Heart Of Nowhere ' **toMJtJ r§| ij^il?^ IMêM Bn^L g^ j
Rl_si_r*lr Qfakkofh ________■ Blr^^^Bl R^^glfl ll^flflflflfla^M^MMMM
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A Compilation Of Twelve inch Singles 4M?K 8* 74 Bfffill PÉlüllß m% K*f f V __M dlj^ LJ^! ottVl_____ If\fl ï A k^AMmW^^mmmmW^ '-^_S___r '^H .^^■■«■■■p:^ _^T^.^^;jjjj^^»^K ■■■■■ 1 ' Vh y . K%sffa f ' _iT_!
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Going Red For A Salad il ,# ;jfT ; >Q' fe^ul.A I U ,IJ,i J\l | J]|#U| ||l| Jll'.ïJ'WIJI'J ' ■Red Skies Over Paradise ■■'-. s<| ,Wf*;ljw ~ | U|H|HiHJM | |

Seventh Son Of A Seventh Son |^ 'J^jfc \^Cl|M^
ThPßPstof 1f»--.>- ; l*a*3Ef7* lllß% 3mllïF^illiS_!i|fnl
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Veel knieblessures
bij wintersporters

Park richt zich komend seizoen meer op kinderen

Dieren brengen leven
in de Kasteeltuinen

" Europese
watervogels
in de
kasteelgracht.

Foto:
JANPAUL KUIT

De grootste medische alarmcen-
trale van Nederland, EuroCross
uit Noordwijk, heeft in februari
en maart vijftien procent meer
wintersportpatiënten uit Oosten-
rijk gerepatrieerd dan vorig jaar.
Uit Oostenrijk werden 190 pa-
tiënten teruggebracht (groten-
deels per vliegtuig); uit Zwitser-

DOOR MARIETTE STUIJTS

"e Kasteeltuinen in Arcen gaan zondag met een spe-
Claal kinderprogramma open. Een toepasselijke startvan het seizoen, want in het park is een half miljoen
Sülden geïnvesteerd om het aantrekkelijker te maken
Voor de jeugd. Het is onder meer uitgebreid met een
ëroot speelfort, een apeneiland en dierenweiden.

«u_m een week voor de openingan het nieuwe seizoen wordt ert*.°g koortsachtig gewerkt in de
Tientallen tuin-mannen leggen de laatste hand

r3ll de diverse tuinen op het 32nectare grote terrein.

Een nieuw eilandje in het meer
moet nog deels met graszoden
worden bedekt, er staan al wel
metershoge bomen op. Het is de
nieuwe verblijfplaats van twaalf
doodshoofdaapjes die nog moe-
ten arriveren.

land, Frankrijk en Zuid-Duits-
land in totaal 80.

Opmerkelijk vond EuroCross
het feit dat de onfortuinlijke
wintersporters dikwijls last had-
den van knie-letsels (gescheurde
.kniebanden), terwijl er vroeger
veel meer sprake was van enkel-
breuken en gescheurde enkel-
banden. Deze verschuiving
wordt geweten aan de moderne
ski-uitrustingen die de voet be-
ter beschermen.

EuroCross noteerde ook een for-
se verhoging van het aantal on-
gevallen op weg naar de winter-
sportbestemming. Men wijt dit
aan het slechte weer.

VRIJDAG 10 APRIL:
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 11 APRIL:
HOENSBROEK: Postzegel- en
muntenbeurs in Volkshuis Pas-
sart, van 13.30 tot 17 uur.
VALKENBURG: Open Country
en Western Dansconcours in Pa-
villon, Oranjelaan 11. Vanaf 16
uur.
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
GRONSVELD: De torenmolen
aan de Rijksweg isvan 10-16 uur,
bij voldoende wind, te bezichti-
gen.
HEEL: Heel Ei Vol. Expositie
rondom versierde eieren in ge-
meenschapshuis Don Bosco.
Open van 14 tot 21 uur, ook zon-
dag van 11 tot 18 uur.

rjfet snoeischaren en harkenwengen ze de rozen- en patiotui-
*j. n op orde. Er moeten nog tweejueuwe voorbeeldtuinen verry-
|*n, de beekjes in het Lommer-
fU* staan nog droog. „Een
Kwestie van de kraan open-
draaien," aldus bedrijfsleiderdan Normeman.

De bewoners van twee dieren-
weiden zijn er ruim een week
voor de opening al wel. Omdat
hun behuizing nog niet klaar is,
zijn ibissen enkroonkraanvogels
tijdelijk ondergebracht in een
kas. Daar hebben ook de kleuri-
ge ara's die in de rozentuin ko-
men te zitten, een voorlopig
onderdak gevonden. „Bij de ope-
ning zit elk dier op zijn plaats,"
verzekert Normeman.
De levende have in de Kasteel-
tuinen bestaat verder uit een vo-
lière met valkparkieten en een
collectie Europese watervogels
in de gracht rondom het kasteel.

J 1 de Casa Verde (een reusach-
j*Be kas) zijn tuinlieden bezig
*"et een nieuwe attractie voor

de warmwater-um. Qie bestaat uit met elkaar
©rbonden vijvers met water van
"graden Celcius waarin tropi-

üjpne waterplanten (afkomstig uit
en vissen leven. „Weuien het park levendiger ma-

*n. met dieren en met deze bij-
tuin," aldus Normeman.

Tentoonstellingen
Het park hoopt dit jaar met de
nieuwe attracties meer dan
300.000 bezoekers te trekken.
Vorig jaar werd dit aantal bijna
gehaald. Verder verwacht men
dat de tijd die gemiddeld in het
park wordt doorgebracht, van
drie tot drieëneenhalf uur zal
toenemen.

Parkeren
Schiphol
duurder In tegenstelling tot andere jaren

zullen er geen exposities van
beeldende kunst meer in het
kasteel worden gehouden. „Dat
sprak het grote publiek niet
aan," aldus de bedrijfsleider. Er
koment tentoonstellingen over
planten, modelspoorwegen en
het circus voor in deplaats

De Kasteeltuinen in Arcen zijn
van 12 april tot en met 25 okto-
ber dagelijks van 10 tot 18 uui'
geopend. De entree bedraagt 14
gulden voor volwassenen en 9
guldenvoor kinderen.

Verder staan er veel bijzondere
activiteiten op het programma
zoals een kinder-, dieren- en zi-
geunerdag en een Italiaans en
Japans weekeinde.

„Hij wil trekken, mobiel zijn
verschillende plaatsen bezoe
ken."Opvallend is de come-back van

Vrij Uit, dat in dit segment van
de markt voor Nederland de
dienst uitmaakt, had in 1991 een
recordaantal van 650.000 passa-
giers en hoopt dit jaar de grens
van 700.000 te bereiken.

Spanje. Nam het aantal vliegva-
kanties naar de Spaanse costa's
vorig jaar enigszins af, de auto-
mobilist zorgde voor een totale
plus van 3 procent. Afstand, tol-
wegen en duurdere benzine vor-
men blijkbaar geen enkele hin-
dernis. Volgens Annick Vogelaar
van Vry Uit blijktuit deze cyfers
tevens dat de toerist in zyn va-
kantie steeds minder op een en
dezelfde plaats wenst te verblij-
ven.

Autovakanties nog steeds favoriet
Een en ander blijkt uit een on-
derzoek dat in opdracht van Vry
Uit ('s lands grootste touropera-
tor als het om het aantal klanten
gaat) werd uitgevoerd door het
bureau Trendbox. Een onder-
zoek waaruit ook bleek dat de
hoeveelheid georganiseerde
autovakanties wel sterk stijgt.

Het aantal Nederlanders dat vo-
rig jaarmet de auto met vakantie
ging, daalde licht: van 62 naar 60
procent. Maar dat wil niet zeg-
gen dat de wagen als favoriet
toeristisch vervoermiddel ook
maar enigszins wordt bedreigd.
Het aantal mensen dat per vlieg-
tuig met vakantie toog, daalde
(onder invloed van de Golfoor-
log) immers eveneens (van 21
naar 19 procent) en de interesse
voor de bus en de trein mocht
dan wel stygen, maar een per-
centagevan respectievelijk 12 en
7 procent haalt het natuurlijk
niet bij datvan de auto.

e Parkeertarieven op Schiphol
fors omhoog gegaan. Vooral<*e gebruikers van P3(het terrein

°or langparkeerders) moetenaanmerkelijk meer betalen dan"roeger. Het tarief van 25 guldenoor de eerste vijf dagen, is op-
geschroefd naar 40 gulden. Daar-na wordt het 5 gulden per et-maal.

het parkeerterrein PI en in
(P9) is het ta-ef in plaats van een rijksdaal-er> 3 gulden per uur gewordenoor de eerste drie uur. Daarna

juoet 2 gulden per uur wordengetaald. Het 24-uurs tarief bleefeenandhaafd op 25 gulden.

Vakantie werd vorig jaar iets goedkoper

Italië-gids
De nieuwe editie van de gids
'Tot ziens in Italië' is uit. De gids
bevat een keur aan algemene en
toeristische informatie en is
schriftelijk aan te vragen bij het
Italiaans Verkeersbureau, Stad-
houderskade 6, 1054 ES Amster-
dam.

Wandelen in de Alpen
De Koninklijke Nederlandse Al-
pen-Vereniging (KNAV) brengt
dit jaarvoor het eerst in haar rei-
zenprogramma bergwandelva-
kanties, waarbij debagage wordt
vervoerd en de deelnemers over-
nachten in pensions en hotels.
Deze arrangementen zijn uitge-
zet in het Oostenrijkse Saalfel-
den; de lengte en de duur van de
dagwandelingen kan men zeil
bepalen. De folder 'Wandelen
zonder bagage' is verkrijgbaar
by' de KNAV: telefoon 030-
-334080.

e_f ,Vakantie gaan is in 1991 iets
uit h Per geworden- Dat bl«kt
c «e jaarlijkse enquête van de«nsumentenreisgids Landen
s * Luxemburg, België (en dan(£t. laal de Ardennen), Frankrijk
d',, uitzondering van de Mid-

Hongarye,
N.T". arken- Duitsland en ookeaerland bleken vorig jaar fi-

het voordehgst.

ZONDAG 12 APRIL:
GULPEN: Oriëntatietocht voor
paard en wagen. Start om 10 uur
by kasteel Neubourg. Aanslui-
tendbehendigheidsproef op het
terrein.
NIEUWSTADT: Luikse markt
met Oldtimershow, talentenjacht
en oude ambachten. Van 11 tot
18 uur op de Markt.
MEERSSEN: Vlooienmarkt in
het gemeenschapshuis in de
Past. D. Hexstraat van 10 tot 18
uur.
BRUNSSUM: Poppenbeurs in
'Dr Brikke Oave', Lindeplein sa,
van 10.30 tot 16.30 uur.
URMOND: Lentebeurs van
kunst- en handvaardigheids-
voorwerpen in fanfarezaal achter
het kerkje. Van 12 tot 17 uur.
NUTH: Ochtendwandeling en
vogelexcursie in waterwinge-
bied Eys-Wittem. Vertrek om 8
uur van Markt Nuth.
'S GRAVENVOEREN (B): Berg-
en boswandeling. Inschrijven
tussen 9 en 14 uur in de Kursaal,
Boomstraat HASSELT (B): El-
vismiddag met films en muziek
in Cultureel Centrum Hasselt.
Vanaf 14 uur.
BORGLOON (B): Bloesemwy-
ding met ballonvaart. Vertrek
Speelhof om 14 uur.
LUIK (B): Luikse zondagsmarkt
La Batte.
MAASTRICHT: Casino Slavan-
te, Slavante 1 (nabij de ENCI).
Om 14.30 uur een rondleiding in
de grotten St.-Pietersberg, gan-
genstelsel Zonneberg. Duur on-
geveer 1 uur. Toegangsprijzen
voor volwassenen 4 gulden, kin-
deren tot 12 jaar 2 gulden en 25
cent.
MAASTRICHT: Aan de Caber-
gerweg, tegenover ingang Vrede-
stein start om 15 uur een rondlei-
ding in de zogenaamde 'Linie
van Du Mouün', onderdeel van
de oude vestingwerken van
Maastricht. Duur 1 uur.
GULPEN: Rondleiding in de mo-
numentale Neubörger watermo-
len. Aanvang 11 uur, duur onge-
veer 1 uur.

DINSDAG 14 APRIL:

HASSELT: Lente-Paasmarkt,
Kolonel Dusartplein, van 8 tot 14
uur.

WOENSDAG 15 APRIL:
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-ding in de grotten St.-Pieters-berg, Noordelijk Gangenstelsel.Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1uur.
HEERLEN: Ruben's Poppen-
theater speelt in De Nor aan de
Geerstraat 304 het spel 'Verhaal
van Niks. Aanvang 14.30 uur.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Lente in Berlijn
Wie deze lente een bezoek aan
Berlijn wil brengen, kan tips
over theater, concerten en sport
vinden in de evenementenbro-
chure Berlin-Tut-Gut. Toppers
zyn het internationale damesten-
nistoernooi (vanaf 11 mei), een
optreden van Luciano Pavarotti
op 12 junien een percussiefesti-
val van eind mei tot 8 juni. Van
19 tot en met 21 juni is de inter-
nationale lucht- en ruimtevaart-
tentoonstelling geopend. De
Berlijn-folder is verkrygbaar bij
het verkeersbureau aan de Mar-
tin-Luther-Strasse 105, 1000 Ber-
lin62.

emiddeld werd in die bestem-
d^ngen tussen de 45 en 67 gul-
ven f dag per Persoon uitgege-
ven,.' v^} de auto-bestemmingen
Nr_, Gro°t-Brittannië, Italië enDri9rWegen het duurst met dag-
*- 'jzen van respectievelijk 109,
sternen 22 gulden. Als vliegbe-
Rh"\ming was binnen Europa
(I4fi ,het meest aan de Prijs
n,H° gulden) en buiten Europa
ten nesië en de Verenigde Sta-KulH(refPectievelijk 190 en 195
aarm ♦ , DaarbÜ dient te worden"getekend dat de vliegprijs in«agprys is meegerekend.

Spaanse gids
Spanje staat de komende maan-
den drie grote wereldevenemen-
ten te wachten: de Wereldexpo
in Sevilla, deOlympische Spelen
in Barcelona en de activiteiten in
Madrid als culturele hoofdstad
van Europa. In de gids Guia de
Espasa worden van dag tot dag
alle sportieve en culturele ge-
beurtenissen vermeld. De gids is
in zeer beperkte oplage verkyg-
baar bij het Spaans verkeersbu-
reau in Den Haag, telefoon
070-346.59.00.

" Bij de autobestemmingen is Noorwegen het duurste vakantieland.

Vertragingen
zoo£°nsumentenreisgids onder-
gen K°°k het aantal vertragin-gen. H_.uvakantievluchten. Tij.
van WI hefnreis ging 31 procent
lucht ? ol?dervraagden te laat dePero«r.n; by de terugreis was dit
cent ?tege °PgeloPen tot 39 pro-
gevaii_? "tI". 40 Procent van alleKIC

d
n
an

bedroeg de vertragingvanlï.,e,en uur- PassagierslSvinKLM hadden het minstmttT vertraging; toeristen die« het meest.

Kamperen op landgoed
Kamperen op landgoederen en
kasteelterreinen is populairder
dan ooit. De Vereniging Neder-
landse Landgoed- en Kasteel-
Campings noteerde vorig jaar
stijgende aantallen begunstigers
en bezoekers. Een gids over de
twintig kampeerterreinen op de
landgoederen en bij de kastelen
is tegen betaling van ’ 3,50 ver-
krygbaar by' de vereniging en bij
diverse WV's. Voor meer infor-
matie kan men bellen met
055-55.88.44.

tig te spreken was men over
ov. r *.ormatie die werd verstrekt
trartn» U^n oorzaakvan dever-ging: 17 procent kreeg hele-iaa_ geen inlichtingen en van

Over de juistheiden de volledig-
heid van de door de reisagent
verstrekte informatie was men

degenen die wel op de hoogte
werden gesteld, was 28 procent
toch nog ontevreden. Opvallend
hoog waren de klachten over de
beenruimte in de vliegtuigen: 39
procent vond deze (zeer) onvol-
doende.

Tot slot werd de lezers gevraagd
of men de vakantie zelf boekte,
dan wel via een reisorganisatie.
Ruim de helft van de geënquê-
teerde lezers van de Consumen-
tenreisgids regelde zijn vakantie
zelf. Verder boekte 7 procent al-

leen het vervoer bij een tourope
rator, 12 procent alleen het ver
blijf en 26 procent beide.

niet onverdeeld tevreden (onge-
veer 10 procent vond deze matig
tot slecht), maar in zn algemeen-
heid was men content met de
wijze waarop de reisorganisatie
de reis had georganiseerd: 85
procent was (zeer) tevreden.

Limburgs Dagblad
tijdje vrij

er tussenuit
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Kontakten/Klubs

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Porky's Pretpark!!
g 045-228481 / 229680
!Nieuw! .'Privé en escort!
!Bij 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.
Echte sex kent geen tijd!

River-side-club
Afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak.

100 mtr. voorbij camp. De Maasterp. Open v.a. 14.00 uur.
Weekend gesloten. Creditcards accepted. 04755-1854.

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

Sex-o-theek Liberta
The club where dreams come truc

Knuffelen en vrijen met mooie, sexy meisjes, topless of ir
exotische lingerie. Houdt u van naaktdansen op OPEN
SEX of vertoeft u liever in de intieme sfeer van onze com-
fortabele kamers met spiegels of bubble-bad? Alles kan
niets moet, zoals 3 meisjes voor 1 all-in prijs. Aanw. Chan-
tal, Elsa, Rosie, Ana, Naioni, Kristine en Linda (18-28 jaar)
Voor Belgische lovers, grensovergang Maaseik, ca. 3 krr
richting Susteren. Maaseikerweg 24, 300 mtr. va. A2rich-
ting Susteren. 04499-4346. Privé-parking. Euro en visa-
card accepted. Leuke meisjes altijd welkom, ledere dac
tussen 17.00 uur en 19.00 uur happy hour. Ma., di. en do~
12.00-02.00 uur; wo. en vr. 12.00-18.00 uur. Lees wo., vr
en zat, over de parenclub.

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.
Zeer goed, zeer discreet

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

"045-326191**
* Escort all-in *

De beste meisjes zijn nog
steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

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

Nieuw in
Rustica

Shirley
V.d. Weyerstr. 9, kerkrade-

Spekholzerheide.
Tel. 045-412762.

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

Een heerlijke
ontsp. massage

voor dames en heren.
Tel. 045-218158

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

va. 12.00 uur.

Escort en privé- 06-52169310.

Privé Daisy- elke dond. dag trio-dag, V_
uur ’ 125,-. A.s. vrijdag:

jarretel party. 045-229091.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

BURO GELEEN
bern. op nivo 046-748768.

Buro Heerlen
045-225333
Nieuwe inschr. gevr.

Kevin Boys
045-225333

Vera_
Privé. Tel. 04754-85818.

SM Rachel_
Tel. 045-274810.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel- g 045-428849
Parenclub LC

" vrijdag shows, zaterdag
1 parenavond, zondag open

dag en maandag ook shows
Hertenweg 5, Zutendaal (B).3 Tel. 09-3211713323

Escort voor dames
man 30 jaar,

slank, natuurlijk, discreet,
kleine vergoeding. Stuur uw
brief met tel.nr. o.nr. B-1268
LD., Postbus 2610, 6401- DC, Heerlen.

Bianca-Wendy
Af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

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

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

Weekend gesl. 046-757517

Club
2000

Nieuw: Miriam-Silvia-
Stefanie-Suzie en Helen.

.'SPECIAAL AANBEVOLEN!
Erotisch trio met show

Bel voor info. 046-742315
Rijksweg Nrd. 22, Geleen

Brigitte Privé
Alleen voor heren, Jacq v.
heren en echtparen van ni-

veau. Tel. 043-218498.
Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543

Gina en haar vriendinnen
Privé en Escort
24 uur p.d. 045-225333,

meisjes gevr.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

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

045-413887

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen WV en Kesselkade

043-254183
Anja Privé

045-231429
Nieuwe meisjes verwachten

u

Cinderella
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.
Tev. leuk meisje gevraagd.

Peggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

046-374393. Meisje gevr.
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Het verschil zit 'm écht niet alléén in de prijs!
ALKMAAR*, Noorderkade I, 072-156793. AMERSFOORT, Amsterdamseweg 10; 033-613448. AMSTERDAM, Stadhouderskade 74, 020-6752956. ARNHEM, Venlosmgel 17 (Woonboulevard ). 08-,
8121 12. BEVERWIJK*, Parallelweg 95 (Meubelboulevard), 02510-24299. CAPELLE a/d IJSSEL*. Hoofdweg 46, 010-4585040. DEN BOSCH, Reitscheweg 38 (Meubelboulevard), 073-41 1595. DV
HAAG, Binckhorstlaan 113. 070-3477985. DORDRECHT. Archimedesstraat 10. 078-146900. EINDHOVEN. Boschdijk 233, 040-452972. ENSCHEDE. Schuttersveld IB (Meubelplem). 053-33/y'
GOES JA. van der Goeskade 1,01 100-50255. GRONINGEN*, Peizerweg 82 (Meubelboulevard). 050-250553. HASSELT (B), Genkersteenweg 278, 09-321 1228787. HEERLEN* In de Cramer I*

(Woonboulevard), 045-754240. HOOFDDORP*. Kruisweg 785. 020.6533462. HULST, Absdaalseweg 19, 01 140-20080. LEEUWARDEN* Franklinstraat 48 (Winkelplem De Centrale), 058-1303^
MUIDEN Pampusweg 2 (naast Maxis), 02940-19718. NUMANSDORP. Industriestraat I, 01865-3772. PEER (B), Baan naar Bree 12la (naast Meubelcentr. Heylen), 09-32 1 1634670. ROOSENDA^
Stationsstraat 49 01650-69852. SPIJKENISSE, Kolkplem 21 (Novicenter) 01880-181 18. TURNHOUT (B) Gierlesteenweg 210. 09-3214438371. UTRECHT*, Hollantlaan 14 (Meubelbouleva'
Kanaleneiland), 030-888471. VEENENDAAL, Kernreactorstraat 28. 08385-50025. ZOETERWOUDE-RIJNDIJK*. Hoge Rijndijk 195, 071-892086. ZUTPHEN, Gemtsenweg II (Woonbouleva'
Eijerkamp). 05750-17025. Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag + de koopavond. Muiden en Zutphen ook maandagmiddag geopend. Belgische vestigingen maandag geopend en dinsdag geslote'
ZONDAGMIDDAG GEOPEND: HASSELT (B). HULST (NL), PEER (B) en TURNHOUT (B). * Tevens badkarne^
'

L'w huis op dit formaat in j
de krant kost meestal
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer. I

—i

DRAAGEEN STEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in Joao Pessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een veranderingin
deleefsituatie van dezekinderen
te brengen isveel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN,KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

r_____=_ife"r>?
■ ■ i ■ i »l
E_="s
=te__=±
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Ukur.t ditbedragovermakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philip«.Leufkens,
Comité.Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.

"
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KERKRADE - De Breultaler
Musikanten uit Echt zullen be-
gin 1993 opnieuw van de partij
zijn op het Internationale Win-
terfestival in Praag. Voor de elf-
de maal nemen de Limburgse
muzikanten deel aan dit interna-
tionale muziekconcours. Onder
leiding van de bekende trompet-
tist Math Haan wisten de Breul-
taler Musikanten in 1987 in
Praag een derde prijs in de
wacht te slepen. Aanstaande
zondag luistert de achttien muzi-
kanten tellende kapel in zaal
Goebbels aan de Markt in Kerk-
rade vanaf 16.00 uur het zogehe-
ten 'Spatschoppen' op.

Manager
„Ik herinner me dat ik op een
keer in Kopenhagen was. Mijn
eerste vrouw was Deense, we
gingen vaak in Denemarken op
vakantie. Ik had het adres van
een manager daar, die ik ooit
eens had ontmoet. Ik dacht:
Kom, ik ga hem eens gedag zeg-
gen. Kom ik daar in zn kantoor.
Ik wist niet wat ik zag: er zaten
twee mannen met hele grote
hoeden op. dat bleken Bing
Crosby en Bop Hope te zijn. Die
waren in Europa om de Ameri-
kaanse troepen te vermaken."

Limburgse musicus met collega's op tv bijRTL4
Trompettist Willy Schobben
in Rons Tweede Jeugdshow

AALSMEER - De oude
feester repeteert nog even.kamen met collega trom-
pettisten Marty en de Ge-broeders Brouwer bereidtWilly Schobben zich in destudio's van Joop van den&nde voor op de opnamevan 'Rons Tweede Jeugd-show'. De uitzending daar-aan is volgende week don-
derdag 16 april om 20.30 uur
ÖIJ RTL4. De muzikanten
PJn uitgenodigd vanwegeu°ns tweede jeugd en hetgrote verkoopsucces van defd die de vier musici on-i^ngs uitbrachten: 'Goudentrompetten in Holland.

„Enfin, ze raakten zo enthousiast
over wat die manager over me
vertelde, dat Bop Hope riep: 'Wij
treden vanavond op, je moet met
ons meespelen. Was een grote
eer natuurlijk. Maar tegen de tijd
dat ik moest spelen, was ik zo
zenuwachtig, het water stond in
m'n handen. Bop Hope zag het.
Weet je wat hij deed? Hij zei:
'Hier, twee bellen whisky, die
drink jij helemaal op. Ik heb dat
gedaan en na een kwartier begon
dat spul te werken, ik werd een
beelje brutaler. Mens, ik heb die
avond gespeeld zoals ik nooit te-
voren en nooit meer erna heb
gedaan."

„Ze vroegen me om verder mee
te gaan op hun tournee, Scandi-
navië door. Maar mijn vrouw zei:
'Joh, we hebben al zo weinig va-
kantie. En ik vond dat ze daarin
gelijk had."

Uitgerepeteerd verkneukelt Wil-y Schobben zich tijdens een
h K? oeting later op de dag- »Zeebben voor het programma
£-ces Verkerk naar Nederland
sn ,aald- Ik zal samen met hemPelen. Ik verheug me op het
"eerzien. Ik heb eerder met hem

Dat zal rond '64 zhngeweest. Kees zat voor zn kam-Poenschap in Oslo. 's Avonds in"et hotel speelde hij trompet. De
televisie wilde daarvanoPnamen maken. Toen hebben- mij gevraagd om over te ko-

jj ?n- Ik mocht gaan. Ik kreeg
ik'f dagen vriJ van deAvro waarK toen in vaste dienst werkte. Bovendien, er waren al zo veel

groten in het vak die hem op-
zochten, met wie hij samenspeel-
de of die hij met zn orkest bege-
leidde. Een paar namen: Anne-
liese Rothenberger, Zarah
Leander, Lilian Harvey, Gitte,
Kurt Edelhagen en... zijn grote
trots, omdat hij hem zijn leerüng
mag noemen: Hazy Osterwald.

Van onze rtv-redactie
" Willy Schobben (77): Jn de Verenigde Staten heb ik in de top honderd gestaan.
Maar ik heb er nooit een cent aan overgehouden." Foto: ROLAND DE BRUIN

«Het was een mooie ontmoeting.
* weet nog dat Kees zn vaderaniut Nederland kwam met eens? vol rode k°ol- Prei en

Bp.ten- 'Da's goed voor de jon-gens , ze i hij, 'da's goed voor de
.Peren van de schaatsers.oor mooie verhalen kun je bij
or_7.. Sch°bben terecht. Dat is°K dereden dat we hem hebben
Pgezocht én omdat wy ver-aasd waren dat de trompetter-«estor nog steeds actief is. Ter-

d_. JeJe zou kunnen voorstellenat de nu 77-jarige musicus het
wat

Z°Veel Jaren van hard werkenliit rustiger aan zou doen. Eer-
"JK gezegd dachten we ook datwi_i at deed- We hoorden niet zomeer van hem."

In de jaren vijftig en zestig
mocht zijn orkest zich ook het
vaste dansorkest van het Ko-
ninklijk Huis noemen. „Op ver-
jaardagen of als er een feest was
nodigden ze ons uit."

Verjaardagen

middellijk door naar de Avro.
Dan belde ik mijn vrouw, zei ik:
zet het ontbijt maar klaar. Na
twee jaar ben ik daarmee opge-
houden, het werd te gek."

HILVERSUM - Veronica zendt A Tribute To Freddie Mercury, het
concert dat is opgedragen aan de aan Aids overleden zanger van depopgroep Queen, in zijn geheel uit. Het concert heeft als doelstelling
mensen over de hele wereld bewust te maken van het gevaar van
Aids.

Een en ander resulteerde in vier
miljoen verkochte platen. „Dat
klinkt als heefwat. En het is ook
heel wat. Alleen, rijk ben ik er
nooit van geworden. In de Ver-
enigde Staten heb ik in de top
honderd gestaan met 'Mexico.
Maar ik heb er nooit een centaan
overgehouden."

„Zo hebben we ook gespeeld op
het zilveren huwelijksfeest van
koningin Juliana en prins Bern-
hard. Bij die gelegenheid zei
Bernhard: 'Kom eens eventjesmee. Heeft-ie me voorgesteld
aan koningin Elizabeth en aan
de Sjah van Perzië en zijnvrouw.
Dat was me wat. Sta je daar
ineens te praten met Farah Diba.
Ze had heel dunne polsjes."

terecht bij de harmonievan mijn
vader."
„Ik had een broer: die speelde
mij onder tafel, maar die had
geen zin om het muzikantenvak
in te gaan. Ik wel. Toen ik twaalf
was, kwam ik op het conservato-
rium en toen zeiden ze: 'Als jij
veertien bent, ben je eerste trom-
pettist van het Limburgs Sym-
phonie Orkest. Ze kregen gelijk.
Op m'n veertiende debuteerde
ik, in De Bolero van Ravel."

Tijdens A Tribute, dat op maandag 20 april in het Londense Wem-bley stadion plaatsvindt, geven onder andere grootheden als DavidBowie, Montserrat Caballé, Roger Daltrey, Elton John, Guns 'n Ro-ses, Robert Plant, U2en uiteraard de overige Queen-leden JohnDeacon, Brian May en Roger Taylor acte de présence.

Team
"Ik ben sinds 1979 weg uit Hil-ersum. Ik had dertig jaar bij de
dat °i gewerkt- Maar het orkest« «k had verliep. De bezetting

lsselde steeds. Toen heb ik ge-gd: een voetbaltrainer kan ook
st?" g°ed elftal maken met

andere spelers. Al zijn het
kan" 1?3- topmensen, je moet de
m_i? kriJSen er een team van te'aken. Toen ben ik helemaaleggegaan uit de Randstad te_
ug naar Maastricht."

Het concert zal in meer dan zeventig landen te zien zijn. Dat betekentdat meer dan een halfmiljard mensen getuige kunnen zijn van A Tri-bute. De opbrengst van deze groots opgezette show, waaraan alle
artiesten gratis meewerken, komen geheel ten goede aan Aids-pro-
jectenover dehele wereld. Het voor Nederland bestemde deel wordtdoorgesluisd naar de Stichting Aids Fonds, die in 1985 werd opge-
richt om geld in te zamelen voor de bestrijding van Aids.

„Maar ik trok naar de lichte mu-
ziek. Dat is altijd mijn grote lief-
de gebleven, mits het goed
wordt uitgevoerd. En m'n ideaal
was: een eigen big band. Het is
me gelukt. Ik geloof werkelijk
dat je geluk kunt afdwingen. Als
je iets echt wil, dan lukt het je."

De Stichting Aids Fonds geeft het geld geld onder andere uit aan in-dividuele hulp aan Aidspatiënten die door hun ziekte in financiële
nood komen, buddy-projecten, wetenschappelijk onderzoek en voor-
lichting en preventie.

Aan zyn verbintenis met het ko-
ninklijk huis en waarschijnlijk
voor zijn hele staat van dienst
heeft hij een lintje overgehou-
den. Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De repetities be-
ginnen weer. Dat wil zeggen: de
repetities voor Rons Tweede
Jeugdshow. Morgenochtend
wachten in Limburg de zestig le-
den van het 'Senioren-orkest' op
hem. „Want dat heb ik ook opge-
richt. Ik schrijf stukken voor
hen, ik arrangeer. En ik moet
zeggen: ze spelen erg leuk, aan-
hoorbaar."

Veronica zendt A Tribute To Freddie Mercury tussen zeven uur entien voor negen rechtstreeks uit. Daarna gaat, ook live, De Staatslote-
rij Show de lucht in. Na afloop daarvan zendt Veronica de rest vanhet concert, dat tijdens De Staatsloterij Show is opgenomen, uit. Datgedeelte is dan tussen elf uur en tien voor één te zien.

Muzikantenvak
En zo heeft hij dus weer een or-
kest. Net zoals in 1947 toen hij
samen met Bep Rowald en Pi
Scheffer The Skymasters op-
richtte. 'Met zang van Annie de
Reuver en Karel van de Velden.'
„Ik heb tot 1950 brj The Skymas-
ters gewerkt. Toen heb ik mijn
eigen orkest geformeerd. Het
was altijd een droom van me ge-
weest: een eigen big band. Als
jongenwilde ik het al. Ik kom uit
een muzikale familie. Mijn
broers speelden ook allemaal
trompet en we kwamen allemaal

Maar op een dag werd ik gebeld
door een manager in Limburg.
Hij zei: 'Willy, zou jij met jerou-
tine, je ervaring en jerelaties niet
weer een orkest willen opzetten.
Ik heb er over nagedacht, heb
toen m'n licht opgestoken bij de
conservatoria. En nu heb ik al-
weer een aantal jareneen orkest,
'het dansorkest Willy Schobben.
We treden veel op, we hebben
tournees gemaakt."

'Mexico' was een solo-plaat. Als
solist was Schobben veel ge-
vraagd. Soms tot zijn eigen ver-
bazing.

„Even dachten we dat we boven
Jan waren. Toen bracht de post
een dikke envelop, afkomstig uit
Japan. In de brief zat 350.000
yen. Ik was zo blij. Ik zei tegen
mijn vrouw: we zijn miljonair.
Maar ik was dus niet zo goed op
de hoogte van de koers van de
yen. Het waren allemaal kwart-
centjes."

o
1" het begin had ik het moeilijk

in T r̂ te aarden-Ik was wat ze
lanri ?,mburg noemen 'verhol-
on ir*

Ik was gewend om stipt
In v.tute werken bijvoorbeeld.» net begin heb ik nog wel heen'weer gereisd, maar dat werdhpL ver"ioeiend. Toen heb ikGemaal nietsmeer willen doen.

Ondermeer door hard te werken.
„Ik hebeen periode gehad dat ik
vanuit mijn werk in de radiostu-
dio naar de platenstudio ging:
platen opnemen. Dat ging vaak
tot diep in de nacht door. Soms
ging ik de volgende ochtend on-

bracht. Ik zing nu doorleef-
der. Ik hou het klein, nu."’Het geloof in mezelfben ik nooit kwijtgeraakt’

Ben Cramer kwart eeuw
als zanger op de planken

Hy loopt met het plan rond
om ooit als entertainer/zanger
aan de slag te gaan in het
theater. Zodra hij de zeker-
heid heeft dat er voldoende
publiek voor te vinden is, re-
ken maar dat die theatershow
er dan komt. Een doorzetter,
Ben Cramer, zelf afficheert
zichzelf ook als zodanig. Zo
rond jum/juli wil hij toch
weer eens de oversteek naar
Amerika wagen. „Voor een
maand of drie daar werken
zie ik wel zitten. Ik ken er in-
middels de weg. Er verschijnt
daar een magazine, daarin
staan in de breedste zin alle
audities vermeld die er op
musical- en filmgebied wor-
den gehouden. Zit er iets bij
dat me lijkt, dan ga ik daar od
af."

Laatst zong hij, naar hij be-
weert zonder het te weten, opeen party van twee net uit de
gevangenis ontslagen Heine-
ken-ontvoerders. Hij rook paslont, toen iemand balorig'Heerlyk helderHeineken' be-gon te zingen. „Opgeklopt,hoor. Ik heb in de Koepel inBreda ooit staan zingen voorHans van Z. en de Drie vanBreda. Daar heb ik niemand
over gehoord. Ik heb het er
nog over gehad met Freddy
Heineken zelf. Nou, die man
nam me niks kwalijk. Sla een
paar pilsjes meer achterover
dan je normaal gewend bent
te doen en mij zul je er niet
over horen. Als ze dan maar
wel van myn merk zyn."

de produktie van een cd in
het vooruitzicht gesteld en
dat vond hij uitermate spor-
tief van de platenmaatschap-
pij, vandaar. „En zo belandde
ik na vijfjaar niks met 'Ver-
geet het Maar' in de tippara-
de."

Doorleefd
Zyn gezicht is getekend, am-
per 45 jaar neigt het haar naar
wit. Hij heeft dan ook het een
en ander voor zijn kiezen ge-
had. „Twee huwelijken die
strandden. En ik raakte ook
nog eens verwikkeld in een
gigantische belastingaffaire
in het kader van de actie-
Schuimkraag. Een paar maal
moest ik terug naar af. Niet
voor niets zing ik nu dan ook
veel doorleefder dan toen.
Vroeger dacht ik dat zingen
niets anders was dan hoge to-
nen lang aanhouden, vibreren
totdat je paars aanliep. Met
name Hans van Hemert heeft
me op een ander spoor ge-

wordt anders' bijvoorbeeld.
Onlangs onderscheiden metde Edison, maar helaas geen
kassucces. Niet dat hrj een
boycot vermoedt, maar toch
is er die radiostilte.

DOOR GERARDVAN PUTTEN begin was je een auto twee
keer per week, na verloop van
tijd zeg je: ach, dat ding rijdt
toch wel."

Als hij zelf geen actie had on-
dernomen om van zijn be-
staan blijk te geven, dan had
hij als artiest al lang afgedaan.
Zeker weten. „Geloof in eigen
kunnen, als je dat verliest is
het met je gebeurd. Ik ben al-
tijd in mezelf blijven geloven.
Ik moet zeggen, ik was wel
welkom bij de platenmaat-
schappijen, maar interesse
was er niet. Op een gegeven
moment ben ik naar Edwin
Schimscheimer gestapt, een
goeie jongen van 29 jaar, fan-
tastische componist. In fe-
bruari vorig jaar hebben we
in eigen beheer de single
'Vergeet het maar' geprodu-
ceerd."

HILVERSUM - Onge-
wild werken Cramer en
Cramer elkaar tegen. Al-
thans, geregeld valt de
schaduw van zijn verle-
den over de Ben Cramer
van nu. Niet dat de zan-
ger zn neus ophaalt voor
wat hij eens met overga-
ve zong, maar toch is hij
nooit helemaal losgeko-
men van het repertoire
dat hem destijds zoveel
roem opleverde.

De herinnering aan de Clown
blijft, nog dagelijks wordt hij
door die megahit achtervolgd.
Een mooi nummer, daar niet
van, de man die deze maand
een kwart eeuw platenartiest
is zingt 'm nog altijd. Maar
Ben Cramer heeft meer noten
op zn zang. De cd 'Alles

Nieuwigheid
Hij is er achter gekomen dat
het krediet dat je als artiest
opbouwt geen eeuwigheids-
waarde heeft. Cramer mag
graag vergelijkingen maken.
„Een artiest is als een auto.
Op een gegeven moment gaat
de nieuwigheid eraf. In het

„Hoeveel stukken zijn er
sinds september, toen de cd
uitkwam, nu eigenlijk ge-
draaid? Muzikaal is het een
van de beste produkten die ik
heb gemaakt. Ik heb sterk het
idee dat de heren disejockeys,
als ze een stapeltje cd's voor
zich hebben met die van mij
ertussen, zeggen: laat maar,
dat genre van die Cramer
kennen we wel."

De plaat werd uitgebracht
door Dureco, nadat Cramer
ook nog eens van de royalties
had afgezien. De zanger was
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01^" ~Een artiest als een auto. Op een gegeven"nt gaat de nieuwigheideraf." Foto: CEES ZORN

Breultaler
Musikantenopnieuwnaar Praag

DOOR ELS SMIT Concert voor
Freddie
Mercury live
bij Veronica

I i__j^______=__, as
limburgs dagblad show
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Blouse met k_ntk/.ae 100% polyester __» Hollday. Royale, stormvaste bivaktent. Geschikt voor 3 Black & Decker Soimmet GL 325. Snijdt taai gras, Fantastisch assortiment CO-singles. Keuze uit meet Marmeren tafel. Mooi wil/zwart geaderd mam*
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OFFICIAL DEALER

feIpAASSHOW
■^ VAN 10 T/M 18 APRIL

Tijdens deze 8 dagen presenteren wij een ruime
keuze van zorgvuldig geselecteerde

OCCASIONS
o.a. diverse COMPANY CARS:

" Sierra 1600 Azur + stationcars
" Escort 1300 i cl + 1400 i cl

" Escort clipper stationcar

" Fiësta 1100 clCheers
Deze auto's zijn ongeveer 6 maanden oud en hebben
een lage kilometerstand. Company Cars vallen
derhalve nog onder de fabrieksgarantie.
Alleen tijdens de Paasshow nog 2 jaarExtra
Garantie na de fabrieksgarantie.
Bovendien een ruime keuze van TOP OCCASIONS |

BËËK I I KERKRADE MAASTRICHT
Ford Escort 1 6 automaat ..88 Ford Fiësta I.ICI, automaat...9o Ford Escort CLX uitgeb.nieuw!!
Volvo 340 automaat 86 Peugot 405 GRD.diesel 90 Ford Orion CLX uitgeb....nieuw!!
FordEscort Combi 1.8D 89 Ford Orion 1800D 90 Ford Escort 1.4, 3 drs 91

F ortoïtoniBdieseï ZZLsÜ Mitsubischi 1500iCLX 89 Ford Escort 1.6 GT 90

Citroen AX 1.1 GTE 89 Ford Escort 1600K 6Ford Escort 1.8Diesel "
Ford Fiësta 11 88 89 90 RS pakket 90 RS uitvoenng 90
Ford Fiësta 14i Soort. 8990 Ford Escortl3oo S6combi.... 89 Ford Fiësta 1.1 i CLX 91
CtoelCorsa 3 ' 89 Ford Orion 1600iCLX 90 Ford Escort Clipper rood 92
Ctoel Ascona I\.tISZZZZS Fiat Uno 45 Si 90 Subaru Justy 1.0. 90
Peu_eot3o9XL 88 ALLE AUTO'S VAN EERSTE Opel Omega 2.01 nov. 89
VWG^ 1.3CL Meiros 89 EIGENAAR | | Ford Scorpio 2.0 i sedan 91 [

rOpal deze occasions geldt vanzelf de
SPREEKWOORDELIJKE JOS BOGMAN

garantieen service.
Vanzelfsprekend bent u ookvan harte welkom op onze
Paasshow in onze showroom met —~.,
de nieuwste Ford modellen. MT^fniwIlAwSSSM
" Beek, Weth. Sangersstr. 7, (bij Makado)

Tel, 046-375353, Fax 046-377547

" Kerkrade-West, Hamstraat 70.
Tel. 045-423030, Fax 045-416868

" Maastricht, Korvetweg 20-22, (Charles Feijts)
Tel. 043-632555, Fax 043-633321

u ook van de zomer gaat
MM Ëgenieten, bij Pieters Dortu komt
U Wu al helemaal in de stemming.

-m-xm-t-i ' Van luchtige katoenen jacks tot
jÊ polo's,

Ms^r kvan koele shirtsBl tot sportieve
SÉLi schoenen...

ïM______n_iZ___^^ _► d_ü ___F
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VEILIGHEID. t
Stijvekooiconstructie, COMFORT. <
passiefmeestuiende . - ~'»^V Luxeen ruimte voor CD^CJ^y^LLijAu^XM-
achteras, door fgS^f. " f^f\\ alle inzittenden. 2^
en door veilig! A ’ bMJ, V-*' \ De bagageruimte is \ \\____^ V\^^__nAf

DUURZAAMHEID. J |k diesel 1.9 liter). In 1.6 CPantserharde laklagen op MA s ||| versie ook met automaat. Vs^if^SrögHaa C
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NIETS IS ZO OVERTUIGEND ALS JE EIGEN GEVOEL.

De Citroen ZX is een auto naar uw 1.4,1.6 (ook automaat) en 1.9 liter benzine- of _/^^_S_a W/M II\f| BÉ^y^i.^.
hart, die u met uw hoofd kunt kiezen. Een 1.9 liter dieselmotor sluiten daar uit 00 m\wo@®^ JB Jk

-mn***I*^^^^ WXN<^WiS&*§^^ _ua^_^^__^_^__^^t^ïbx. i _______w__^^^^_l__^_______^_______^_____________T^^__H__B _____T'

weloverwogen keuze vraagt immers om een stekend op aan. Waarmee in
______

___r*^*Si^jHP^'''^^^^^fe^lil
nuchtere opstelling. theorie alles pleit voor de J^^rSßL^ WJJl^lZljl üüè

Kritisch kijkt u naar de robuust uitge- Citroen ZX(v.a. f 26.775,-*). HH^JJ^J^J R^M j?
voerde carrosserie (6 iaarcarrosserie garantie). Maar hoe verstande- «■ IJI f__r »_—- ■______________________■ L^'__f
Naar het comfort van zijn luxe interieur. lijk u ook tot deze conclusie komt, V fm nmAf W v

En naar de meesturende achteras, een belang- uw gevoel zal beslist de __WPiteli MMMMMMMMmmmmmmWm

rijke bijdrage aan zijn veilige wegligging en doorslag geven. Tijdens de in alles overtuigen- __
zijn grote wendbaarheid. de proefrit, waarvoor u nü van harte welkom ■______■

De prestaties van de zuinige, schone bent bij uw Citroen dealer. ■■__■_■*

*Prijs inclusief BTW, excl.kostenrijkiaar maken. Wijzigingen voorbehouden. 6 jaarcarrosserie garantie.

CITROEN ZX. JE VOELT AAN ALLES DAT HET GOED ZIT. VANAF F26.775,-^
BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. *



Duitsland 3 West

BBC1 MTV Europe

Nederland 1
07.45-08.35 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Over het werk
van waterbouwkundige tijdens het
schoonmaken van de Ganges in India.
10.00 (ZW) Arnelo affair, speelfilm uit
1947 van George Murphy. 11.25 (ZW)
Riff-raff, Am. speelfilm uit 1935. 12.55
A day in the life 0f... 13.00 Sink of
swim. 13.30 Natuurfilm over de walvis.
14.20 Charlie Chalk. 14.35 Serie over
geschiedenis van de post. 15.00 Nws.
Aansl.: korte film. 15.15 Advice shop.
16.00 Nws. Aansl.: High Chaparral.
16.50 Nws. 17.00 Terugblik op in '91
gehouden golfwedstrijden. 18.00
Transplant = Alan's second chance.
18.30 (W) Nora Prentiss, speelfilm uit
1947. 20.20 Young musician of the
year. 21.00 Taking liberties. 21.30 Top
gear. 22.00 Harry Enfield's tv-progr.
22.30 Drie animatiefilms. 23.00 Have I
gotnews for you. Angus Deayton test 2
panels. 23.30 Politick spotprentje over
o.a. John Major t.g.v. verkiezingen.
00.20 US Masters golf. 01.10 Weerbe-
richt. 01.15-02.55 (ZW+TT) Manhat-
tan, Speelfilm van Woody Allen.

Sportnet

12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mex. serie. 12.55 Weerbericht. 13.00
Nws. 13.35 Fred Cónnexion, Franse
tv-film uit 1986 van Serge Korber.
14.55 Noms de dieux. 15.55 Génies en
herbe. 16.30 Clips a la une. 16.45 Nou-
ba nouba. 17.35 Beverly Hills 90210.
18.25 Full house. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal. 20.10 Autant savoir, magazi-
ne. 20.40 Once upon a time in Ameri-
ca. politiefilm uit 1983 van Sergio
Leone (1). 22.45 Grand écran. 23.35
Laatste nws. 23.55 Bourse.
00.00-00.15 Reflets du liberalisme.

23.15-23.20 Coda. Madamina, Mo-
zart. Uitgevoerd door Huub Claes-
sens, bariton begeleid door het Natio-
naal Orkest van België.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Progr. van Televisie en On-

derneming.

20.00 Schwarzwaldklinik. Duitse zie

spionageserie. Afl.2: Company (2)
21.30 Panorama.

kenhuisserie. Af1.31:Het testament.
20.45 Under cover, Amerikaanse

19.30 Journaal en Sport

19.03 Buren (Neighbours), Austr. se-
rie. Af1.823. Gail, Helen en Katie doen
een opmerkelijke ontdekking.

19.25 Mededelingen en overzicht

18.35 Top score, spelprogramma
18.10 Mooi en meedogenloos

17.55 Tik tak, animatieserie. Af1.99
18.00 Journaal.

17.40 Prikballon, kleutermagazine

speelfilm uit '89 van Franc Roddam.
16.30 Samson. Samson en Gert bele-

ven dolle avonturen met tekenfilms:
Torn & Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Paulus de boskabouter en Dommel.

17.30 Draaimolen, kinderserie.

14.55 Oorlogsspel (War party), Am

08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.00
Golf. US PGA Tour. 10.15 Golf. nieuws
van Eur. en Amer. PGA tour. 10.30
Golf. PGA Eur. Tour. 11.30 Eurobics.
12.00 Kampioenschap licht middenge-
wicht. 14.00 WKrallysport. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Bodybuilding v. vrouwen.
16.30 Golf. Hoogtepunten '91. 17.30
NHL ijshockey. 19.30 Argentijns voet-
bal. 20.30 Powersports int. 21.30
Skiën. US Pro. 22.00 Golf. Live.
00.00-02.00 Spaans voetbal, samen-
vattingen van Barcelona-La Coruna en
Real Madrid-Burgos.

15.35 Muz. terugblik op vroege Bob
Dylan. 16.45 Filmportret van een schil-
der. 17.40 Nouba nouba. 18.30Reflets
du liberalisme. 19.00 Radio 21. 19.30
Journaal. 20.00 Coup de film. 20.25
Documentaire over de Japanse versie
van The American Dream. 21.25 Laat-
ste nieuws. 22.00-00.05 (ZW)ln cold
blood, Am. speelfilm uit 1967 van Ri-
chard Brooks.

AVRO
10.40-11.40 Floriade 1992, verslagvan de opening van de Wereldtuin-'entoonstelling Floriade in Zoeter-
13nr_.r doorKonin9in Beatrix.-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.li.H0 "" Journaal.AVRO/KRO16.06 Tekenfilmfestival."24 (TT) Service salon, gevarieerd
"'Ormatief middagprogramma, van-aaag vanaf de Floriade. Presentatie:o.a. Tineke de Groot.'■30 Wordt vervolgd, tekenfilmma-

175»ne' Presentatie: Judith de Bruijn.
18 _>_! B°99'e' spelprogramma.
18ü. Forza! Jongerenmagazine.
0.52 De sleutels van Fort Boyard,
avontuurlijk spelprogramma vanafn fort, gebouwd in de tijd van Na-poleon, ergens voor de Franse west-*"st. Presentatie: Hans Schiffers.«Ufo (""+TT) Journaal.

*^25 Natuurlijk Nederlands, infor-
matief amusementsprogramma
vechtstreek vanaf de Floriade rond"et milieu. Nederlandse artiestenzoals o.a. Martine Bijl, Marco Bakker,"ans de Booij, Benny Neyman, Mar-let Eshuijs en Tineke Schouten zin-den over de natuur, de stad, de fietsen ons afval. Tevens vindt de toeken-"'ng van de AVRO Milieuprijs plaats.**-°4 Everest 1992, verslag van denernieuwde beklimming van Mountgerest (8.848 meter) door Ronald

met zijn Nederlandse expeditie."«O Je zaak of je leven, 6-deligeserie over het wel en wee in het mid-den- en kleinbedrijf. Afl.3. Deze keeres ondernemers te weten: Gijs Ver-'eeg (directeur metaalbedrijf), ver-oskundige Beatrijs Smulders, uitge-
G
er Frank Kloppert, Joop van de
"faaf (directeur transportbedrijf), cir-=usdirecteur Ben Diks en de gebroe-

-22 iüf Claus (Partijcentra-eigenaren).
14 Paradijsvogels, serie over bij-

-23 4ddere 9ewone Nederlanders.
q'7/ Hollands decor, een wandeling1 fietstocht n.a.v. een boek. Presen-te: Willem Nijholt. Afl.: Leeuwar-

-2^00.03 "" Journaal.

23.05 Stop de persen, mediapro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.35-23.40 "" Journaal.

21.55 Overzicht Meimaand - film-
maand, een overzicht van de films
die de VOO in mei uitzendt.

22.05 IJsgala, schaatsspektakel van-
uit het Ijsstadion Thialf in Heeren-
veen met ruim 80 bekende schaat-
sers in actie.

20.10 Tour of duty, Amerikaanse se-
rie. Afl.: De prijs van oorlog.

21.00 Nieuwslijn, actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.30 (TT) In de Vlaamsche pot, co-
medyserie.-Afl.: Eerlijk vlees. Lucien
maakt vanavond, tegen de zin van
Karel, een heel bijzonder gerecht. Hij
weet echter niet hoe hij dit, zonder
gene, kan aanprijzen bij de gasten,
(herh.).

19.40 Empty nest, Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Smartegeld. Als
wraakactie gijzelt een ex-gevangene
Barbara en Carol. Als hij echter geen
geld krijgt, besluit hij te vluchten met
Carol als gegijzelde.

18.40 "" Top 40, popmuziek gepre-
senteerd door Erik de Zwart.

19.10 Veronica film & video, filmma-
gazinewaarin aandacht voor de nieu-
we film van Steven Spielberg 'Hook';
een spectaculaire familiefilm over de
legendarische kinderheld Peter Pan
en zijn aartsvijand Captain Hook
(Dustin Hoffman). Presentatie: René
Mioch.

17.30 "" Anny Schilders droomreis
naar Indonesië, muziekspecial.

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5., jongerenmagazine
met Bart de Graaff.

17.20 Star street, animatieserie. Afl
Kom vlinder, kom!

16.55 Zorro, Amerikaanse serie. Afl
De schipbreukeling.

15.25 After school special, thema-
tisch jongerenprogramma. Vandaag:
Moed en doorzettingsvermogen.

16.10 Santa Barbara, Amerikaanse
soapserie.

VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

00.15-00.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat, achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland (met om
23.00 Den Haag Vandaag).

23.15 Japan na 1945, een nieuwe
wereldmacht, afl.s.

22.00 "" Journaal

20.58 Stanley en de vrouwen Minise-
rie naar deroman van Kingsley Amis.
Afl.2. Dokter Trish Collings is ervan
overtuigd dat de oorzaak van Steve's
gedrag te wijten is aan zijn opvoe-
ding. Stanley krijgt alle schuld in de
schoenen geschoven.

21.48 Verhalenvertellers, serie ver-
halen uit alle werelddelen. Vandaag:
Three blind men. Verteller: Dewa Rai
Mesi (Indonesië).

20.25 (TT) De mankementenshow,
satirisch programma over lichamelij-
ke gebreken. Vandaag: Migraine.
Voetballer en kopspecialist Peter
Houtman vertelt in deze aflevering
over zijn migraine-aanvallen. En
vraagt Jacques de Kooning aandacht
voor het migraineleed van zijn
schoonzusje Joke

19.25 Binnenland, actueel magazine
20.00 "" Journaal.

19.00 Desmond's, serie. Afl.: Huwe-
lijksproblemen. Michael heeft sinds
een paar weken een vriendin en Shir-
ley nodigt beiden uit om te komen
eten. Shirley en Desmond bekvech-
ten de hele avond en uiteindelijk loopt
Patricia weg. De volgende dag vieren
Desmond en Shirley hun dertigste
huwelijksdag, maar de ruzie is nog
steeds niet bekoeld.

18.40 (TT) Het klokhuis

18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal

doven en slechthorenden
18.00 "" Journaal.

11.30-12.00 (TT) Pasen: Feest op
13.00-13.12 en 17.55 Nieuws voor

slechthorenden.
10.00-10.30 De Beer van Bern, afl.9.
11.00 (TT) Geef mij maar een boek

11, afl.4.

NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

Amerikaanse talkshow, (herh.).
02.00 De draagmoeder, (herh.).
02.25 Teletext. Selectie van pagina's

uit RTL4-Text met radiomuziek.

23.45 Laatste nieuws.
00.00 Booker, Amerikaanse serie.
00.50 M.A.S.H., Am. serie. (herh.).
01.15 The Oprah Winfrey Show,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Surpriseshow. Laatste afleve-

ring van een nieuwe reeks waarin
Henny Huisman gewone mensen op
een gewone manier verrast.

22.00 Life goes on, Am. serie.
22.55 Match: Barend & van Dorp.

Spraakmakend en onthullend sport-
programma.

19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel-
letje.

18.00 Zes uur nieuws/weer.
18.20 Prijzenslag.

15.35 The bold and the beautiful,
Amerikaanse soapserie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days, Amer. serie. (slot).
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine met aandacht voor de actualiteit,
interviews, artiesten, de showbizz en
een hoofdgast.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Braziliaanse
telenovela.

12.40 Mother & Daughter, Ameri-
kaanse film uit 1980. Lillie Lloyd is
een tiener en woont in een klein dorp.
Ze raakt zwanger en wil het kind la-
ten weghalen. Dan blijkt dat ze al vier
maanden zwanger is.

08.35 M.A.S.H, Amer. comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin, Spelprogr.
09.40 Goede tijden slechte tijden,
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Teletext.

06.55, 07.25, 08.00 en 8.30 RTL4
nieuws.

07.00 en 7.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful, Ame

rikaanse soap serie.

22.30-00.00 Margarit en Margarita,
Bulgaarse speelfilm uit 1990 van Ni-
colai Volev. Margarit en Margarita
zijn jong en verliefd. Ze verlaten de
school en hun ouderlijke woning.

21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première Film en video, film-

magazine.

o.a. cowboys, Wendy en Kamiel.
20.30 Tekens, kunstdocumentaires uit

binnen- en buitenland. Vandaag:
Kunst zien - Rubens. Deel 2.

19.53 Benny HUI, komische sketches.
20.00 Lava, humoristisch progr. met

19.30 Het Capitool (Capitol), Ameri-
kaanse serie. Af1.380.

18.50 Journaal.
19.00 Een goede eeuw kunst, educa-
tieve serie. Afl.3: Er schijnt niets
nieuws onder de zon.

09.00 Tennis. ATP Toernooi. 11.00 Eu-
rofun. 13.00 Worstelen. 14.00 Tennis.
15.00WK Short track-schaatsen. 16.00
Paardesport. WK dressuur.l7.oo Su-
percross. 18.00 Tennis. 21.00 Motor-
sport news. 21.30 Eurosport nws.
22.00 Tennis. 23.30 Transworld sport.
00.30-01.00 Eurosport nws.RTL Plus

Super Channel

07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion, spelpro-
gramma. 18.30Nieuws. 18.50Weerbe-
richt, Affiches en Clin d'oeil. 19.00
Télétourisme, toeristisch magazine.
19.30Zwitsers nieuws. 20.00 Faut pas
rever, avontuurlijk magazine. 21.00
Nieuws en Europees weerbericht.
21.30 Santé a la une, medisch magazi-
ne. 22.45 Nieuws. 23.15 Viva.
23.50-00.10 Dossiers justice, docu-
mentaire serie. Afl.: L'affaire Bebawi -vn amour au vitriol.

RAI UNO

05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Over de campagnes
voor de Am. presidentsverk. 07.00 Bu-
siness tonight. 07.30 Eastern Europe
reports. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Me-
dia Europe. 09.00 Channel E. 09.30
Super shop. 10.00 The mix, videoclips.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Europe journal, Duitstalig maga-
zine. 13.00 Thetravel magazine. 13.30
The mix. 14.00 All mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air, show. 17.50 Music news. 18.00
Wyatt Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside
edition. 20.00 Prime sport. 20.50 Su-
persports news. 21.00 Beyond tomor-
row. 21.30 Eastern Europe report.
22.00 Nws. -22.30 Eur. reports. 22.45
US market wrap. 22.50 Super events.
23.00 I spy. 00.00 Metal hammer hard
rock club. 01.00 Music news. 01.10
The mix. 01.30 Super shop. 02.00 The
mix all night.

06.00 Guten Morgen mit Sat 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Am. serie.
Herh. 09.00 Sat 1 News. 09.05 Wilde
Wasser. Duits/Oostenrijkse speelfilm
uit 1962. 10.45 Booker. Amerikaanse
serie. 11.35 Glücksrad. 12.15 Punkt,
Punkt, Punkt. Grappig woordspel.
12.40 Tip des Tages. 12.45Tele-Börse
(met om 13.00 Sat 1 News). 13.35 Un-
ter der Sonne Kaliforniens, serie. 14.30
Bezaubernde Jeannie. Aansl. Sat 1
News. 15.05 Falcon Crest, serie. 16.00
Rückkehr nach Eden, serie. Aansl. Sat
1 News. 17.05 Geh aufs Ganze! Spel-
show. 17.45Regionalreport 18.15 Bin-
go. 18.45 Sat 1 News. 19.20 Glücks-
rad. Aansl. WetterNews. 20.15 Die
Verschwörer - lm Namen der Gerech-
tigkeit. Afl. Dark justice. Amerikaanse
serie. 21.15 Ulrich Meyer; EIN-
SPRUCH (1). 22.15 Spiegel TV - Re-
portage. 22.50 Sat 1 News. 23.00 Der
letzte der harten Marmer. Amerikaanse
western uit 1976. 00.45 Akut, politiek
magazine. 01.15 Vorschau/Videotext.

06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale uno. 18.05 Vuoi Vincere?.
18.30 II mondo di quark. 19.35 Una
storia. 19.50 Bollettino della neve - che
tempo fa. 20.00 Telegiornale uno.
20.40 Luna di miele. 22.45 Telegiorna-
le uno linea notte. 23.00 Europa. 00.00
Telegiornale uno - che tempo fa. 00.30
Mezzanotte e dintomi. 01.10 Pulcinella.
01.55 Guerre amore e fuga. 03.40 Te-
legiornale uno - linea notte. 03.55 24
ore nellavita di una donna. 05.10 Tele-
giornale uno - linea notte. 05.25 Diver-
timenti. 06.00 II cassetto segreto.

11.40 Teletekst. 11.48 Progr.-over-
zicht. 11.50 Das Recht zu lieben. 12.15
Mittwochs urn 8. 13.45 Auslandsrepor-
ter. 14.15 West 3 aktuell. 14.20 Fen-
sterPlatz. 15.25 Reportage over de
toneelschool in Bochum. 15.55 Sport
aktuell. 16.00 West 3 aktuell. 16.05
Omaruru, serie. 16.30 Document, serie
over Eur. kunst. Afl.6: Die Renaissan-
ce. 17.30 Cursus natuurkunde. 18.00
Aktuelle Minute. 18.01 Lord Schmetter-
hemd, poppenserie. 18.30 Abenteuer
überleben, natuurfilmserie. 18.57
Progr.-overzicht. 19.00 Aktuelle Stun-
de, reg. magazine met om 19.45
Raamprogr. 20.00 (ZW) Schuss im
Dunkel Engelse speelfilm uit 1953 van
Robert Parish naar de roman van
Geoffrey Household. De Amerikaanse
officierRobert Taine heeft in het Engel-
se Dorset een landhuis gehuurd en
gaat vaak jagen. 21.24 Filmtip. 21.30
West 3 aktuell. 21.45 Linie K, cult. ma-
gazine. 22.15 Die grünen Fensterla-
den, misdaadfilm van Milan Dor naar
de roman Les volets verts van George
Simenon. 23.10 Experimentvideo.
00.00 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

Duitsland 3 SWF 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.
03.00-07.00 Night videos.

CNN

01.15-01.30 Heute-journal spezial,
special over de vandaag gehouden
verkiezingen voor het Britse Lager-
huis.

22.15 Den Zeitpunkt bestimme ich,
discussie over het recht om je eigen
tijdstip van sterven te bepalen.

23.30 Heute-journal spezial, special
over de vandaag gehouden verkie-
zingen voor het Britse Lagerhuis.

23.45 Der Lockspitzel, politiefilm van
Michael Lahn. Met: Tilo Prückner, Ri-
ta Russek, Vadim Glowna e.a. Han-
schen is een kruimeldief, die echter
wel altijd ogen en oren open heeft.
Vandaar dat hij de ideale man is voor
rechercheur König, die hem benadert
als informant, (herh.).

20.45 "" 10 oder geh'n, quiz.
21.15 WISO, sociaal-econ. magazine
21.45 Heute-journal.

20.00 Die Jörg Knör-Show - extra,
hoogtepunten.

19.20 "" Liebe auf den ersten Bliek,
koppelprogramma.

16.03 Madita, 10-delige jeugdserie
naar een verhaal van Astrid Lindgren.
Afl. 10: Eine Erinnerung für das Le-
ben. Alva mag naar het herfstbal,
maar dank zij de burgemeesteres
vraagt niemand haar ten dans. Madi-
ta is verdrietig daarover.

16.25 Logo, jeugdjournaal.
16.35 Pfiff, sportprogr. voor kinderen.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal, regionaal.
17.45 Forsthaus Falkenau, serie.
Afl.: Strassenpaganini. Küblach staat
op zijn kop: Hanna en Reiner gaan
trouwen. Aansl.: Progr.-overzicht.

19.00 Heute.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.Zie Duitsland 1

13.45 Frühling am Sec, documentai-
re over archeologisch onderzoek
naar bestaan van Jezus Christus.

14.15 Musik-Zeit, ballet suite Rome
en Julia van Sergej Prokofjev, uitge-
voerd door het Tonhalle-Orchester
Zurich 0.1.v. Gerd Albrecht. (herh.).

15.05 Der Nationalpark Hohe
Tauern/österreich, documentaire.

15.15 Ein zauberhaftes Biest, 9-deli-
ge jeugdserie.Afl.2: Das gipfelfoto.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.

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. 20.00 World 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.
05.00-09.45 Showbiz today.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
natuurkunde. 09.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 Zwischen Ostsee und Thü-
ringer Wa1d.14.15 Vor 100 Jahren:Karl
Mays Amerika, portret. 14.30 Russich
bitte! 15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Consumentenmagazine. 16.00 Mach-
ter: Der Liquidator, portret van Michael
Perlick. 16.30 Solo für 12. 17.00 Cur-
sus natuurkunde. 17.30 Die Sendung
mit der Maus. 17.58 Der Traumstein,
Engelse tekenfilmserie. 18.20 Barney.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 Das
Südwestjournal. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19-15 Die Sendung mit dem
Stier. 20.00 Lindenstrasse. 20.30 Aus-
gefragt. 21.00 Journaal. 21.15 Sport
unter Lupe. 22.00 Kulturzeit et zetera.
22.55 Jetzt schlagt's Richling. 23.00
Max Ophüls: (ZW) Zartliche Feindin
Franse speelfilm uit 1936 van Max Op-
hüls. 00.00 Laatste nieuws. 00.05 Non-
Stop-Fernsehen.

Sn2tagesschau.
09_ie Denver-Clan soapserie.
10 nn Medizin nach Noten V/1.
10 n Ta9esschau."°3 Gesundheit! Medizin lm Er-
1q en> medische tips. (herh.).■45 ZDF-info Verbraucher, consu-
"'ententips. Vandaag: Allergieën,

11rw.eline en een test van shampoo.
11 n. Ta9esschau.■°3 Die Akte Babyion. tv-spel van

Jje" Hollander over Saddam Hussein~s CIA-agent. Aansluitend een dis-
ij'fssie 0.1.v. Johanners Kaul.
12 .e Umschau-
-13 n Persoverzicht.
I3n Ta9esschau.
134. ARD-Mittagsmagazin.
UnÜ Wirtschafts-Telegramm.
14 oo Ta9esschau."j{2 Hallo Spencer, kinderserie.
14an Das macht jetzt alles E9'-..0 Wie Hund und Katze, jeugdse-
-ISftnAfl,l7: Der Nachhilfelehrer.
lSrv_ Ta9esschau.
~°3 Achtung Klappe!, kinderen

15 3n hun e'9en reP°rtages.

"J0Frauengeschichten. Vandaag:
16nn

Schri',ster Renate Daimler.
167£ tagesschau.
""3 Talk taglich -Termin in Berlin,yevarieerd middagmagazine. Van-
Gfm te 9ast de P°litiek journalist

16 In Von paczensky en zijn zoon.
p*0. (TT) Vale Tudo - Urn jeden

17 nn 8- Braziliaanse soapserie. Af1.78.
171? £unkt 5 " Landerreport.
17alrit A?'e unsch'a9baren Zwei, se-
IBan u °Peration Vater und Sohn.
18 4c und Heute> actualiteiten.hft„,Auf Achse, serie. Afl.: In der*2le *es Löwen.
20 is d Ta9esschau.
jQcg f. ro & Contra, discussie.

21 0o /^?esthemen"Telegramm.
21 '_o '^ Der 7- s'nn> verkeerstips.

'92 ** Bader"-Badener Roulette
22 ,' 9ev. amusementsprogramma.
23 on Ja9esthemen.Til Venus ist ein wildes
p,,;Reportage over het leven van

00 ir °au 9 op Tahiti.Oo',? tagesschau.
SanT0-25 ZEN- Unterwegs nach
tüs » 90 de c°mpostela: Der Chris-Von Carrion de los Condes.

(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CO-afdeling.
ruime keus

Inbeeld en muziek

VIDEO
DONALD DUCK-Avonturen
Bijna 1 uur tekenfilm-plezier met de
meest beroemde eend terwereld. Onge-
veer 7 tekenfilms volgen elkaar in snel
tempo op. Speciaal voor de kinderen.
NU 2995

CD: JAAP VAN ZWEDEN -Locatelli
Het bekendstevioolconcert in de uit-
voering van de meest gerenommeerde
violist dieNederlandrijk is. Al weken op
no. lm deklassieke lijst. O ____9 5NUGEEN 47,95 MAAR O*/

CD.BRUCESPRINGSTEEN-
Lucky town & Humantouch
De "Boss" heeft 2 CD's tegelijk uitge-
bracht in zijn bekende stijl. 2 CD's vol
met Rockmuziek van de bovenste plank,
afgewisseld met enkele ballads. Natuurlijk
inkiusief zijn top 10 hit "Human touch".
PER CD 3Q95

2CD's SAMEN 75°°
___! UOGELZMIG
Daar leun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

radio

RTL Plus
22.15 Time Guardian (1987-AUS).
Since fiction-film van Brian Han-
nant over de Jen-Didi, bionische
krijgers die in het jaar 2400 de
mens dreigen te vernietigen. Met:
Torn Burlinson, Nikki Coghill en
Carrie Fisher.

Elk heel uur nws. 7.07 AVRO ra-
diojournaal ( 7.30 en 12.30 Nws.
12.55 Mededelingen t.b.v. land- en
tuinbouw). 15.07 NOS Aktueel.
16.05 Echo-magazine (17.30
Nws.). 19.04 Goal. 20.04 Voor wie
niet kijken wil. 23.07 Met het oog
op morgen. 0.02 Voor wie niet sla-
pen kan. 1.02 Zingen in de nacht.
2.02 Als mensen veranderen. 2.30
Mag ik even. 3.02 Gospels van
toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 1

België/TV 2
22.30 Margarit i Margerita
(1988-BG). Film van Nikolai Volev
waarin twee opstandige adolescen-
ten, eikaars minnaars, de middel-
bare school verlaten en in de kleine
criminaliteit terecht komen. Met:
Hristo Shopov en Irini Adonis.

Elk heel uur nws. De NCRV staat
voor u open met om 7.04 Goede-
morgen Nederland. 7.53 Het leven-
de woord. 8.04 NCRV's hier en nu.
8.20 Goedemorgen Nederland.
9.04 Wie weet waar Willem Wever
woont? 10.04 Plein publiek. 12.04
Ted's lunchpakket, met van
13.04-13.20 Hier en nu. 14.04
NCRV's belspel. 15.04 Beste Beer.
16.04 Discogram. 16.47 lets an-
ders. 17.04 Ook goeienavond.
19.04 De hits van... 20.04 Listen to
the music. 22.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 2

BBC 2
01.15 Manhattan (1979-USA). Film
van Woody Allen, die een wrange
levensepisode beschrijft in het le-
ven van een Newyorkse komedie-
schrijver en zijn intellectuele vrien-
den. Met: Woody Allen, Diana
Keaton en Michael Murphy.

RTL Plus
03.35 I Live My Live (1935-USA).
Problemen als een rijkeluis-dochter
Joan Crawford verliefd wordt op de
toegewijde archeoloog Brian Aher-
ne. Regie: W.S. Van Dyke.

Duitsland 3 West
20.00 Rough Shoot (1953-GB)

BBC1
(1 9_a i .o .Rustlers RhapsodyS"s

U
aS,A)- Goed bedoelde, maar

op dè^l 6/ 1 toe 9raPPj9e Parodie
Met fom Item Van Hu9h Wilson-Cl iom Berenger en G.W. Baily

BBC 2
18.30 Nora Prentiss (1947-USA).
Zangeres Arm Sheridan verwoest
in deze film van Vincent Sherman
het leven van dokter Ken Smith.
Een bedacht, maar glanzend dra-
ma.

" Woody Allen in
'Manhattan'.

(BBC 2-01.15 uur)

België/TV 1

boi ïla\ Rar,V (1989-USA). Cow-Ffodrifl. '"danenepos van Franc
vanp«n- at be9int met de d°od
acht ti_.L°n9hedendaags bleekge-len^..3 6en heroPvoehng ter
verÏÏ1n9,? de slag om Milk Ri-er-Met Billy Wirth en Kevin Dillon

Elk heel uur nws. 6.02 De TROS
op 3. 7.04 De havermoutshow.
9.04 TROS gouden uren. 12.04 50
Pop of een envelop. 14.04 Poptor-
mule presenteert de nationale top
100. 18.04 De avondsplts. 19.04
TROS Dancetrax 21.04 De CD
show. 23.04-24.00 Sesjun.

Radio 3

België/BRF
Nieuws op elk heel uur

04.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8.00
uur). 8.55 Overpeinzing. 9.05 Mu-
sikpavillon. 12.00 Nieuws en weer
12.05 Gut Aufgelegt. Zur Sache

(13.00 nieuws). 1400 Nieuws
14.05Stichworl Wirtschatt. Auf der

Promenade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 1700 Der
Tag urn fünf Aansluitend Musikex-
press (18.00 en 1900 nieuws;
19.30 Ohrenbar) 20.00 Nieuws.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen.
22.30-4 05 Nachtexpress

WDR4

6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Grenzen in de ge-
zondheidszorg. 10.00 Dilemma.
11.00 Gezondheid, een zorg. 12.00
Nws. 12.05Aardewerk. 13.00 Nws.
13.10 Emmastraat 52. 14.00 Gas-
ten van de KRO. 15.00 Ezelsoor.
15.30 In den beginne. 16.00 NOS
Cultuur. 17.00 De ronde tafel van
Pam. 17.25 In gesprek met de bis-
schop 17.35 Postbus 51, radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Pop-Eye. IOS: 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Chinees. 20.30 Indone-

Radio 5

6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7.30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10.03 Parkeerschijf metRi-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10 Het schurend
schamiertje. 13.15 Roddelradio
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over-
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen. 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

België/Radio 2

4.00 Frühschicht Weckdienst 6.00
Guten Morgen Deutschland. 9.00Radio-Shop. Muziek en actualitei-
ten. 12.00 RTL Mittag. 14.00 RTLRadio Café. 16.00Feierabend Die
Abend in den Feierabend 18.00Radio Bar Classic Hits. 21.00 Ue-
t>e ist. Das zartliche Magazine.
24.00-4.00 Radio-Nacht Die Nacht
lebt.

RTL Radio

7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1. 8.30 Limburg op donder-
dag. 9.00 Licht Limburgs. 10.00
Voor gebruik schudden. 12.00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubrieken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium. Program-
ma over en rond de kunst.

Omroep Limburg

7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8.00 Nws.) 9.05 Veronicas mees-
terwerken I. 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 12.02 Veronicas meester-
werken 11. Chicago Symph. Orch.
met alt en piano. 13.00 Nws. 13.04
Nederland muziekland klassiek.
14.00Metronomium. 15.30Zeggen
en schrijven. 16.00 De beweging:
16.00 Het portret. 18.00 Nws;
18.04 Muziekjournaal; 19.00 Con-
cert. 20.00 Nws. 20.02 Het podium:
20.02 De wandelende tak; 21.00
Voorland. 22.00 Downbeat.
23.00-24.00 Audio Art.

Radio 4 6.05Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer (6.15 Wort in den Tag; 6 45
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau) 9 10
Gut Aufgelegt. Tips und Themen
am Vormittag. 12.05 Musik a la
carte (12.30 BRF Aktuell). 13.00
Presseschau. 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage). 18.40-20 05
Jazz a la BRF.

sië, taal en cultuur. 21.15 Rus-
sisch, taal en volk. 21.45 Pronto?
22.15 Computers in het primair on-
derwijs. 22.45-23.15 Het formatie-
budgetsysteem.

05.15 Elf 99, live-magazine, (herh.)

00.00 Dienst in Vietnam (Tour of du-
ty). Afl.: Die Befreiung.

00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-
guy). Afl.: Teuflische Gier. (herh.).

01.45 Twilight zone, sf-serie. Afl.: Der
Lehrling des Jahres. (herh.).

02.10 Wir singen im Chor (Chantons
en choeur), Franse misdaadfilm uit
1987 van Claude Merneay. (herh.).

03.35 Wo dieLiebe hinfallt (I live my
life), Amerikaanse komedie uit 1935
van W.S. Van Dyke 11.

19.15 21, Jump street - Tatort Klas-
senzimmer. Afl.: Die Sportskanone.

20.15 Superfan, show met sterren en
fans. Presentatie: Marijke Amado.

21.15 Notruf, serie waarin opmerkelij-
ke reddingsacties centraal étaan.

22.15 Time Guardian - Wachter der
Zukunft, Australische sf-film uit 1987
van Brian Hannant. (herh.).

23.50 RTL aktuell.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine
18.45 RTL aktuell.

17.45 Glück am Drucker, spelpro-
gramma.

13.15 Califomia Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.05 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

14.50 Der Chef. Afl.: Doppelleben.
15.45 Chips, Amerikaanse serie. Afl.:

Das Ding aus dem Meer. (herh.).
16.40 Riskant!, spelprogramma.
17.10 Der Prels ist heiss, spelpro-

gramma.

12.50 Eine schrecklich nette Familie
(Married... with children). Afl.: Die
Entscheidung.

11 .30 Tic tac toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogramma.

12.30 Zwölfdreissig, magazine met
Michael Pohl en Milena Preradovic.

06.00 Guten Morgen Deutschland,
met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Wie das Leben so spielt (As
the world turns), soap-serie. Afl.4.

09.50 Reich und schön (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby Am.
serie. Afl.: Schuld war die Schlange.

11.05 Lieber Onkel Bill (Family af-
faire). Afl.: The unsinkable Mr.
French. (herh.).

07.00 Teletekst. 07.30-7.55 BBC
Breakfast news en Business Breakfast.
10.05 Computer dreams. 10.35 Cathy.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
The family Ness. 11.35 Gibberish.
12.00 Nws. 12.05 Beautywise. 12.30
People today. Met om 13.00 Nws.
13.20 Pebble Mill. 13.55 Reg. nws.
14.00 Nws. 14.30 Neighbours. 14.50
Turnabout. 15.15 Rustiers rhapsody,
Am. speelfilm uit 1985 van Hugh Wil-
son. 16.40 Tekenfilm. 16.50 Henry's
Cat. 17.05 The new adventures of
Mighty Mouse. 17.20 Happy families.
17.35 Tricks 'n tracks. 18.00 News-
round. 18.05 Blue Peter. 18.35 Neigh-
bours. 19.00 Nws. 19.30 Regionws.
20.00 Tops of the pops. 20.30 EastEn-
ders. 21.00 Last of the summer wine.
21.30 2 point 4 children. 22.00 Nws.
22.25 Porridge. 22.55 Election '92, ver-
kiezingsprogr. Eerste resultaten rond
0.00 uur. 05.00 Moment of truth: King
David. 05.30 Portret van de gestorven
zangeres/danseres/actrice Jessie Matt-
hews. 06.10 Midnight caller.

FILMS TV VIDEO Film van Robert Perrish met Joel
McCrea, Evelyn Keyes en Herben
Lom. De bekwame rolbezetting tilt
het vastgeroeste spionagethema
boven het gemiddelde uit.

BBC 2
(19471,r. The Amel° Affa'r
Waari J' Film van Arch °bler
dat h een vrouw er achter komt
meiVfa^ man iets te maken heeft
John u °°d van een meisje. Met:,n "odiak en George Murphy.
BBC 2
die L f!raff (1935-USA). Kome-
braaf alter Ruben over een
een n

Paar In de vishandel dat op
treent ?fVen moment de wet over-
Trarv f' Jean Harlow. Spencer

'acy en Una Merkel.
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vleesvariatie. Dus willen we nu ook eens graag wa* blinde vinken lOV A Im '
terugdoen. Vandaar deze smulklare aanbiedingen JLkW ± 100gr per stuk ±9% ______." Nu H" stuks voor ■""
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De eieren die we deze week in de aanbieding hebben, zijn J

even niet van de kip. Maar ze zijn wel van de allerbeste hazen-
chocola die erbestaat. We hebben trouwens nogveel meer lekkers
voor de paasdagen. Een paar feestelijke wijnen bijvoorbeeld...
en onze culinaire roomsoepen... en zeeduivel en zalm in blader-
deeg. .. en... enfin, te veel om op te noemen.

Als een haas naar Albert Heijn dus.

Ch Delicata gevulde chocolade paaseitjes,
kiwi, cappuccino, praliné, advokaat, mocca/mm, amandel of walnoot, a aa
zakje 200 gram 34^___._yy j
Ch Delicata chocolade paaseitjes, OQQmelk, puur of wit, zakje 200 gram 2A& ét\ .Ï7 \V

snack £M /J^|_ rjmßlf.AiA. Pffiï_s. Ch PartvhmnHipc: _ TT. ! TT, i i i . De speciale PaasAllerHande is uit-P»R të ffm J^lSr SI 9QQ U kunt nu geld beleggen terwijl U boodschappen doet. 140 Pagina's vol feestelijke informatie,

ammm\\m\ ij^wl X\ __l_____l HBli!^_MS__^_É____^. W^k ' Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt unu de mogelijk- &/S& . boodschappennieuws. Deze maand
®§HS^|fis :^^# I@.ËS Scooples crisp bread, heid om als belegger deel te nemen in hetAH Vaste Klanten Fonds. /\ :;lU^Jl^HriHHl'W^ het meest veelzijdige toastje, lr)lUWKAlbs" HelJn winkel Hgt een brochure voor u klaarwaarin - W DePaasSande voor ug||l m Sl^^^^Sm wLXw naturel of volkoren, ~ «Q alles haarfijn wordt uitgelegd. AH Vaste Klanten Fonds. klaar in onze winkels.'

Nescafé Cappuccino, '" "

doosje 125 gram a Uit de diepvries: Yotresn Yogospread, Haaskarbonade c ah servicelijn: bei gratis 06-0305.
nf Mocrafó Ccnroccn '. naturel, kerrie/ananas Of Uï KOTtierOOm, ~ f***. Knn nr

_
m oo«. CQQ De artikelen ln deze advertentiekunt uln alle ah

ui iNebCdie tbprt._bu, yi Ch 7poHiiiwol.nf NnnrcP7fllm in tomaat/paprika <-» i/% flesip 0? liter L_HT J U__. ?UUgrdiii-&_rD o.yy IQQQ winkels kopen, behalve de artikelen waar kleine
doosje 45 gram I ,s^^ __|._ / UTI Zeeduivel-OT Noorse zalm in

_*_, _i*r2 19 J^TA-W^ ki|o ®®@© 4ë*rl_l.?? cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt ualleenkope 0
bladerdeeg, C OC P°tJüügram ®®.__*r_C_A? ln AH winkels waar één van die cijfers op de deur

HauSt Party extra toast, doosje 260 gram J>-95~0_y0 *- °1 Beepl Li__ht ~ fM_N___i_____J'\ staat Reclameprijzen gelden t/m zaterdag 18aPri'
IcrnkantP tnactnf cnarU _rf__r«_?>_i__ö»_Éi_ #s_a ..■ " _ ».jaa

»^«i ugm, O1ft l|j^s__S "» 1 HamhurPPr m.u.v. groente, vlees en vleeswaren, deze k éKrOKante toast OTSnaCK -I /IQ /?*&Xm%£SStlm OTI MmiStOl. «^ti^ kuipsoogram NÜ Z.IL namDurser aanbiedingen zijn geldigt/m #ycups rond, doosje ... Ch Aardappelkroketjes,- CQ (^^l^P^ met banketspijs, -^^^ Nu gratis 'Het Libelle * ___# ongepaneerd, zaterdag u apni. JlWin één van de 100 Haust picknickmanden zak4sogram J£sr L,D\3 g*^AYuT rozijnen geconfijte K^L___S__J Gezond & Lekker 100 gram+*r9-1.39 1 O Qft V°°rra ÉUwfj
(zie de verpakking).- vruchten en gedecoreerd met 1 «|Q __^_J^'^ï^ Kookboekje' kilo ®@®® 44^0" L£..Z)\J ËWMfw
rvomant H'Akaro r^i/-,.i: ■_. _. u poedersuiker, 100 gram l.lz/ (zie in de winkel).* — \l WJêMÊ^^*0Lremant aAisace, (Tl Culinaire heldere ossestaart- *— ct'L. i \lmmrbrut, n droge, mousserende witte soep, broccoli roomsoep, Roomboter Daaskoekies Mam's magere dessertkwark, Bloemkool, -qq WfflT_
S tefleS

W
75UK FranSe

NÜ 14.95 kerve. roomsoep of Zaanse R^^^SZT t 4.99 naturel, aardbeien of granen, .1Q Perstuk 1.9^
nu j.-t.^w. mosterd roomsoep, -QQ

s 5 bekertje 150 gram ss® Nü 1.1? Navelate FChablis 1991 bliko.4 liter l.yy Ouwehand gerooktepaling, NIEUW- Ch Rund- Ssapplge hand'sinaas- qQQnstrakdroge, witte, kwal.te.ts- , _
vacuüm verpakt, ®®® 1C Qft i^^^. vlPPssaladP appelen, net l/2 kilo 93.^^

wijn uit de Bourgogne, 1 Q QC «'Culinair Kreert O OQ 200 gram 10.?Uw_^_^_^^_____ vieessaiaoe,
fles 0.75 liter roomsoep, blik 0.4 liter im £.5\3 I^^^P bak6oo§ Uit onze bloemenafdeling:
Bourbon mousse, - 1Q Spontin siroop, J&ff Deepßlue \!i__?_______^- mï*>^zt ■
doosje 69 gram <__r 1.1? sinaasappel, zwarte bessen, rode bessen, lylgjJ fancy red zalm, Driehoek natuurlijke reiniger, Walt Disney figuren albeifc heünExcl. bij AH: win één van de 250 sets aardbei, ananas of grenadine, * r\r- m^^Lm. blik 418 gram rtp normaal of citroen, /l /l Q opgesierd met 1 O Cft </!
5 4 dessertcoupes [zie de folder).* bus Q.75 liter ®@®® Nü H-.___o ®®®_Sr«'O. /O 2 flacons a 750 ml _^__T^f .*_■? orchidee, per stuk IZ.OU IjßlilllillllMMf

's Lands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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