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Lubbers voor ingrijpen
in sociale zekerheid

l HAAG — Premier Lubbers wil
bei. lngriJPen m de sociale zeker-
Vgij nu er in die sector een tegen-
j^'erdreigt van 1,8 miljard gulden.,koppeiing tussen lonen een uit-

-Baa_lgen moet in 1993 niet door"Jr!^ -*i* blykt uit een notitie van

" perste minister aan zyn collega'snet kabinet.
on_-bers geeft te kennen dat het
ciy Ppelen ertoe leidt dat de so"wePremies minder omhoog moe-
Uitv ri ~e l°onvormmg zal lager
(Je" ■_

n * meent de minister-presi-
yj. '■ Zo kan een tegenvaller bij de
heid en ~oor een hogere werkloos-
b.._ VanYan 575 miljoen gulden, sterk

worden.

Lu__ n stuk aan de collega's stelt
best. ers voor 200 mi]Joen gulden tearen op de WW- Dat kan "^s de
Jaarilttla*e duur van de ww (nu vÜf
ij^, w°rdt beperkt en ook de eisen
tyty?e.het arbeidsverleden wil men
Uihk en' verscherpt worden.
j^ "ers wil verder dat bovenwette-
fiee uitkeringen niet langer alge-n,yerbindend worden verklaard
ten f s°ciale Zaken. Zo zou de las-

""Uk lager kunnen uitvallen. Het

nieuwe cijfer zou echter tegelijk het
nieuwe maximum moeten worden.

De premier erkent dat zijn voorstel
inzake bovenwettelijke uitkeringen
niet meteen een groot financieel ef-
fect heeft, maar wel op termijn. Hij
noemt het bovendien 'zuiverder'
om de lastendruk volgens zijn voor-
stel te berekenen, ook al zal het lei-
den tot felle protesten van werk-
gevers en vakbonden.

Noriega schuldig
bevonden aan

handel in drugs
- Een jury in Mia-

tat e^ft de gewezen Panamese die-
dat anuelNoriega, na een proces
g6(j rtleer dan zeven maanden heeft
drU k^' schuldig bevonden aan_a_-S nde- Noriega kan daarvoor
D *lrnaal 120 jaarcelstraf krijgen,
vyf Hl^kwam tot haar uitspraak na

*° m a^en van beraadslagingen die
v°o_?eizaam verliepen, dat de jury-
daj 'tter de rechter woensdag zei
lteil

g overeenstemming te berei-
op v

Vle*- Maar de rechter drong aan
en d°ortzetting van de discussies,
een at leidde gistermiddag tot een
batri emmig oordeel.
d^ ?e Jury lang over haar uitspraak
had Was geen wonder-Het proces
veru?nder meer 15.000 pagina's aan
_Ver_ringer_ van 79 getuigen opge-
ltg,. d- en nog eens 700 bewijsstuk-

ZONNIG
daair gedrukgebied ligt van-NeaLmet het centrum bovend- Het wordt dan ook
Vfoe_pen zonnige dag. In de
<Uar\„ ochtend kan hier en
"'e pul £rondmist ontstaan,
w»i_d snel oplost. De
Uit h_S?_vak' af en toe matig,
°°st_ir_ ke,iJk een noord-r*tu,,_ u nchting. De tempe-
*6 „___

bereikt makkelijk de
<1 _ n5?l?.n en daal* de komen-
Pl*at<_"__ .naar 2 Sra-en, met
Br<_nd. k vorst aan de

tl,effe__ir_ere '"formatie be-
k unt , k _et weer in Limburg
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Kangeroes
ontsnapt

LANAKEN - Drie kleine kange-
roes (Wallaby's) zijn in de nacht
van woensdag op donderdag
ontsnapt uit een kooi op het do-
mein Zangersheide, het land-
goed van zakenman Léon Mel-
chior, die in Lanaken ook een
stoeterij heeft. Twee diertjes
keerden uit eigen beweging te-
rug. Maar om het derde beest te
pakken te krijgen, moest de
Rijkswacht een heuse klopjacht
organiseren. „Een boef vangen is
een stuk gemakkeiijker," zuchtte
een Rijkswachter.

Bijna-ramp
op spoorlijn

Echt-Roermond
ECHT - Als door een wonder is gis-
teravond rond elf uur op de spoor-
lijn tussen Echt en Roermond de
Intercity vanuit Roermond slechts
lichtjes geraakt door de ontspoorde
wagon van een tegemoetkomende
goederentrein. Daardoor deden zich
geen persoonlijke ongevallen voor.
De personentrein liep alleen lak-
schade op. Her en der lagen wel
stukken raam en afgerukte portier-
grepen verspreid. Over een lengte
van ruim drie kilometer werd de
spoorrails door de ontspoorde wa-
gon beschadigd. Personeel van de
NS was vannacht drukbezig om het
vernielde spoor te herstellen. Bij
het ter perse gaan van deze editie
was nog onduidelijk of het treinver-
keer hedenochtend normaal door-
gang kan vinden.
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Conservatieven noch Labour behalen absolute meerderheid

Britse verkiezingen onbeslist
Van onze redactie buitenland

LONDEN - Noch de Conser-
vatieven, noch Labour heeft bij
de Britse verkiezingen gisteren
een absolute meerderheid be-
haald. Wel zag het er bij het
sluiten van deze krant naar uit
dat de partij van premier John
Major voor de vierde achter-
eenvolgende keer als grootste
partij uit de strijd zal komen.

Volgens deeerste schattingen van de
BBC zouden de Conservatieven uit-
komen op 301 van de 651 parle-
mentszetels. Labour zou op 298 ze-
tels blijven steken.
Nu de Conservatieven hun meerder-
heid in het parlement kw.t zijn,
kunnen zij alleen regeren met de
steun van derde partijen. Een pact
met de Liberaal-Democraten is ech-
ter nagenoeg uitgesloten. De enige
andere coalitiepartners zijn de Noor-
dierseprotestante partijtjes, die maar
een tiental zetels kregen. De prijs die
M^jor voor hun medewerking zou
moeten betalen, zou opzegging van
het Anglo-lerse Verdrag zijn. Deze
overeenkomst, die de lerse regering
een stem geeft in de Noordierse poli-
tiek, wordt door de protestanten als
onaanvaardbaar beschouwd.
De uitslag betekent dat premier Ma-
jor waarschijnlijk niet onmiddellijk
aftreedt. Hij heeft tot 6 mei de tijd
om een coalitie te smeden. Slaagt hij
daar niet in, dan wordt hij op die dag
weggestemd en mag Labour-leider
NeilKinnock de regering vormen.
Weliswaar heeft Kinnock ook de
steun nodig van derde partijen, maar
de socialisten zouden kunnen reke-
nen op de Liberaal-Democraten.
De Conservatieve Partij komt mis-
schien wel als grootste partij uit de
bus, maar zij is ook de partij die de
meeste zetels heeft verloren. In het
oude Lagerhuis had zij 376 zetels, nu
valt zij terug naar iets meer dan 300.
Labour boekt daarentegen een winst
van een zetel of 70. Tot vlak voor de
verkiezingen gaven de peilingen La-
bour een kleine voorsprong. Het is
waarschijnlijk de grote groep zwe-
vende kiezers geweest die op het
laatste nippertje de Conservatieven
toch nog aan een voorsprong heeft
geholpen.

sport
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Limburg wil
extra hulp

van kabinet
MAASTRICHT - Wanneer het ka-
binet zich niet extra inspant voor
Limburg, zullen allepositieve resul-
taten van het sinds 1978 gevoerde
PNL-beleid binnen enkele jaren
volledig worden weggevaagd. Tal
van recente en voorgenomen Haag-
se bezuinigingsmaatregelen leiden
ertoe dat Zuid-Limburg weer een
grote achterstand in de werkgele-
genheid oploopt.

Dit schrijven Gedeputeerde Staten
en vertegenwoordigers van Lim-
burgse werkgevers- en werkne-
mersorganisaties in een gisteren
verzonden brief aan het kabinet. Ze
willen op korte termijn een nieuw
PNL-beraad met de meest betrok-
ken bewindslieden uit het kabinet
of desnoods een Kamerdebat over
deze kwestie.

In het ergste geval dreigt volgens de
briefschrijvers een verlies van
12.000 arbeidsplaatsen, 8.000 in de
collectieve sector en de rest bij gro-
te bedrijven als DSM, NedCar en
Philips. Bij de overheidsbedrijven
in Heerlen dreigen grotere klappen
dan tot nu toe werd aangekondigd.
De Limburgse FNV-voorzitter Wiel
Friedrichs - die grote invloed heeft
gehad op de tekst van de brief -heeft aanwijzingen dat bij het ABP
wel eens maximaal 1200 en bij het
CBS 190 arbeidsplaatsen verloren
kunnen gaan. Tot nu toe hebben
ABP en CBS zelf een een verhes
van hooguit 900, respectievelijk 120
banen aangekondigd.

Zie verder pagina 1 7

" Provincie eistcompensatie

Staking in metaal
op komst na

mislukt overleg
RIJSWIJK - De onderhandelinger
over een nieuwe cao voor de 280.00(
werknemers in de metaalnijverheic
zijn gisteravond vastgelopen. Werk
gevers en vakbonden hebben geer
overeenstemming kunnen bereiker
over de aanpak van het ziektever
zuim. Vanaf maandag zijn er stakin
gen te verwachten in de grootstt
bedrijfstak in de marktsector.
De bonden hebben het overleg afge
broken, zo deelde onderhandelaal
M. Hagen van de Industriebonc
FNV mee. „De arbeidsvoorwaarde
lijke prikkels lijkenwel een geloofs
artikel van de werkgevers gewor
den", zei hij. Vanaf maandag zal e:
in 20 bedrijven worden gestaakt
Dat aantal zal aan het eind van d<
week zijn uitgebreid tot 80, aldu:
Hagen.

Vrachtschip ramt winkelpand
DEN HAAG - Het motor-
vrachtscip Adriana heeft gister-
middag de achterkant van een
boekhandel aan de Oude Rijn in
Leiderdorp geramd.
Het schip raakte uit de koers
door een defect aan het hydrauli-
sche systeem dat de stuurinrich-

ting regelt. Van het winkelpand,
een boekhandel, raakten twee
muren geheel ontzet.
De ruim 1300 ton metende
Adriana was niet geladen en
voer over de Oude Rijn richting
Koudekerk toen na de doorgang
van de Leiderdorpse brug het

stuursysteem faalde.
De schipper schakelde nog wel
over op de noodstuurinrichting,
maar die kon de koers van het
schip niet tijdig meer vernande-
ren.
Er deden zich geen persoonlijke
ongelukken voor.

het weer

" De tijd staat stil als iemand overlijdt. Net als het leven
zelf, staat hij stil omdat niets meer van belang is, alleen
het afscheid van degene die zo dierbaar was. Daar wordt
dan ook steeds meer tijd voor genomen en aandacht aan
besteed.
Bij de begrafenis van Wiel Jagers gistermiddag in Nieu-
wenhagen werd gebruik gemaakt van een door vier
paarden getrokken rouwkoets. Een tafereel uit lang ver-
vlogen tijden; een begrafenis waarbij de tijd stilstond.

Foto: FRANS RADE

Mijnwerkers
gezocht voor

Eurotunnel

" Een vergadering van het parlement in de oude Tweede Kamer met zijn groene krappe bank-
jes behoort voorgoed tot het verleden. Gisteravond sloeg Kamervoorzitter Deetman voor het
laatst de hamer in oude vergaderzaal aan het Binnenhof. Na het Paasreces zal het nieuwe
Tweede-Kamergebouw in gebruik worden genomen. Natuurlijk stonden de hoofdrolspelers van
de laatste jaren even stil bij dit nostalgisch moment. De D66-fractie schonk de Tweede Kamer
een foto. De Kamerleden Groenman (links) en Wolffensperger tonen defoto aan premier Lubbers
en minister Kok. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

SERVIEZEN
VALKENBURG

Nederlands grootste
serviezenspeciaalzaak

degecJektetafeL
Ook zondag open

Showroom
Passage centrum Cocarde

Valkenburg

De tijd stond stil...

(ADVERTENTIE)

L_Jf__ "' _". _ ____ j_:f._ _.'il_l_ll
Vrijdag 10 april 1992 om 20.00 uur

Frits Bolkestein ......_▼_.
spreekt vanavond in de Valk Motel Heerlen -\_

U bentvan harte welkom!
WD. DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND. ___I_J

\"LimburgsDagblad ~i
de duidelijke krant

[ Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! jL. j*m___*z 'Noteer mij als abonnee. P""~ j^j-
Naam: P « ■

" Postcode/woonplaats: ~4C_" f _** \!
I Telefoon: (voor controle bezorging)

giro/banknummer: 10-4
| De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis.
| O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,

ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
D automatisch per kwartaal ’ 82,35
D automatisch per maand ’ 27,45

O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling
D per kwartaal ’ 83,35
D per maand ’ 28,45

I De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proefl-abonnement gehad. I
I Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: VEX |

I Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen

iofbelgratis 06-Q2299U || |||| 11|]|| | !
8 710404 400017

Oude vergaderzaal nostalgie



SCHAESBERG
Autokino: Harley Davidson and
the Marlboro Man, vr t/m/ zo 21
uur. Dead Again, vr za 23.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook, vr t/m zo 17.30 en j
21 uur, ma t/m do 20.30 uur, za zo 'wo ook 14 uur. Bugsy, vr t/m zo )
18.30en 21.15 uur, ma t/m do 21 a
uur. Babar. za zo wo 14.30 uur. j
JFK, dag. 20 uur, za zo wo ook J14 uur. Cape Fear, vr t/m zo 14.30*18.30 en 21.15 uur, za zo wo ook j
14.30 uur. Ciné-K: Frankie & |
Johnny, dag. 21 uur. Cinema- S
Palace: The last boyscout, dag. j
19 en 21.30 uur, zo wo ook 14 |
uur, za zo ook 16.30 uur. The j
prince of tides, dag. 18.15 en ï
21.15 uur. Silence of the lambs, 1
dag. 18.45 en 21.15 uur. Don't teil |
Mom the babysitter 's dead, za !.
zo 13.45 en 16.15 uur, wo 14 uur. p'
Sneeuwwitje en de zeven dwer- f.
gen, za zo 14 en 16.15 uur, wo 14 Juur. Lumière: Paris is burning, |
dag. 20 uur. Ay Carmela, dag. jj
20.30 uur. Nog nietbekend, dag. |
22 uur. Halfaouine, vr za 23 uur. i
f

# Sneeuwwitje met
een van de zeven dwer-
gen.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.

f 20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur,, zo ook 15 uur. Sneeuwwitje enI de zeven dwergen, za zo wo 15
■ uur.

SITTARD
I Forum: JFK. dag. 20.30 uur.■ Dead Again, dag. 20.30 uur.
I Filmhuis Sittard: Face Value,
5 wo 20.30 uur.

ECHT
| Royal-Microßoyal: Silence of |I the lambs, dag. beh. Wo 20.30 j1uur, zo ook 15 uur. The last boys- 1; cout, dag. beh. Wo 20.30 uur. Fie- j[ vel in het wilde westen, zo 15 )
: uur. I

Dat mag, en er is ook niets mis met
Spielbergs verantwoording: „Ik heb
deze film om een eenvoudige reden

ROERMOND
Royal: JFK, dag. 20 uur, zo ook {15 uur. Royaline: Father of the j
bride, vr t/m zo 19.30 en 21.30 !
uur, ma t/m do 20.30 uur, zo ook j
16.30 uur. Fievel in het wilde *westen, zo wo 14.30 uur. Film- j[
huis Roermond: Face Value, do j
20.30 uur. [

VENLO
Perron 55: Face Value, za 20 uur I
di 20.30 uur. ,
■ ■:■■■. ■■>>

Gepikt
Vijftig miljoen dollars eist David
Levy van de producenten van
'The Addams Family'. Levy
heeft namelyk de gelijknamige
tv-serie bedacht.

En ergert zich eraan dat zomaar
de namen van moeder Morticia
en dochter Wednesday uit zijn
tv-serie gepiktzyn voor de speel-
film met in de hoofdrol Anjelica
Huston. Overigens levert The
Addams Family' goudgeld op:
110 miljoen dollar. Vandaar ook
de forse claim.

’Silence’ weekjeerbij

Omdat er toch behoorlijk wat 'inhalers' op de met vijf Os-
cars bekroonde thriller 'Silence of the Lambs' afkomen,
heeft HenkWinkers, directeurvan H5in Heerlen, deze film
geprolongeerd. Driemaal daags van maandag tot en met
vrijdag bijt Anthony Hopkins van zich af als dr Lecter of-
wel Hannibal, de kannibaal. Een/'BI-agente (Judie Foster)
heeft zyn hulp nodig om een collega-seriemoordenaar 'Buf-
falo Bill' op te sporen. Vooral haar bezoeken aan de isoleer-
cel van dr Lecter en de vaak venijnige gesprekken zijn
daarbij van doorslaggevende aard.
Overigens is de crimineel-goede 'Silence' nu ook te zien in
het ontspanningscentrum Royal in Echt, aanvang half ne-
gen.

’The Lover’: over verboden

liefde zonder clichés
DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Een verboden liefde, een onmogelij-
ke liefde, een schandelijke liefde,
een noodlottige liefde; het gaat alle-
maal op voor de in 1984 verschenen
autobiografische roman 'De min-
naar' van Marguerite Duras. Toch is
het boek vrij van clichés. En de
verfilming die Jean-Jacques An-
naud ervan heeft gemaakt is, on-
danks de vrijmoedige bedscènes,
geen seksfilm.

recensie J
Zo is ook het hoofdpersonage, het
15-jarige Franse meisje dat in het
Vietnam van de jaren twintig een
hartstochtelijke relatie heeft met
een welgestelde Chinees van 32,
geen hoer, al neemt ze heel wat geld
van haar 'lover' aan. Zy speelt de
hoer. En hij probeert (tevergeefs)
zijn liefdesverdriet de baas te blij-
ven door de klant te spelen.

De momenten van het zoete minnen

ten spijt, is 'The lover' van Annaud
een schrijnende tragedie. Hoe in-
tiem de geliefden ook met elkaar
zyn, ze blijven zich in wezen voor
elkaar verschuilen en blijken niet in
staat het lot in eigen hand te nemen.
En ook de nevenpersonages onder-
gaan slechts hun leven, met alle
pijn en vernedering van dien.

Jeanne Moreau is als 'voice-over'
Duras, die consequent over zichzelf
vertelt als over 'het jonge meisje.
Dat meisje (Jane March) keert aan
het begin van de film uit het dorp
Sadec na de schoolvakantie terug
naar Saigon, waar ze leerling van
het lyceum is en in een pensionaat
woont. In Sadec laat ze haar moeder
en twee broers achter, in een arme-
tierig ouderlijk huis dat voor haar
een hel is.

" Jane March en Tony Leung in 'The Lover'

Schaamte
Het meisje - 'Laat het me u nog
eens vertellen. Ik ben 15' - weetdat
ze een schrijfster-in-de-dop is en op
weg naar Saigon, op de veerboot

over de Mekong, herkent ze in-
tuïtief in een gedistingeerde, Wes-
ters georiënteerde Chinese man
(Tony Leung) de persoon die die
schrijfster uit de dop kan halen. Hij
biedt haar een lift aan in zijn limou-
sine. In die deftige wagen laat ze
zijn hand zn verkennende weg
gaan. De basis voor een relatie lijkt
daarmee gelegd, maar zij moet hem
eerst nog over zijn schaamte heen
helpen. Fysiek lukt haar dat, maar
de mentale barrières blijven weder-

zijds aanwezig. Zij is te jong en zal
vroeg of laat naar Frankrijk repa-
triëren, hij is te zwak om zich te
onttrekken aan de macht van zijn
vader, die hem al lang heeft uitge-
huwelijkt. Om nog maar te zwijgen
van de schande aangaande de ras-
senverschillen.

Naarmate de minnaar verzwakt on-
der de druk van zijn verdoemde
liefde, lijkt het meisje sterker te
worden. Op deuiteindelijke boot te-

rug naar Frankrijk blijkt ze evenwel
nog heel wat te verwerken te heb-
ben.
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film

bioscopen

HEERLEN

'Royal: Hook, dag. 18 en 21 uur,
|za zo ook 14.30 uur. Rivoli: Cape
{Fear, dag. 20.30 uur, za zo ook 15jen 17.30 uur. Maxim: JFK, dag.
| 20 uur, za zo ook 14.30 uur. H5:

'The last boyscout, dag. beh. za
| 14.30 19 en 21.30 uur, za zo ook
; 16.45 uur. Freddy's dead, dag.
| 14.15 19.15 en 21.15 uur, za zo
[ ook 16.30 uur. The Lover, dag.
18.30 en 21 uur, vr ma di do ook

! 14 uur. Sneeuwwitje en de zeven
ïdwergen, za zo 14 en 16 uur, wo
114 uur. Bugsy, vr t/m zo 14 18.30
[en 21 uur. SÜence of the lambs,
[ma t/m do 14 18.30 en 21 uur.
i' The prince oftides, dag. 18.30 en
[ 21 uur, vr ma di do ook 14 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's

> dead, za zo 14 en 16 uur, wo 14
juur. Fievel in het Wilde Westen,
:za zo 14 en 16 uur, wo 14 uur.
Filmhuis de Spiegel: Oh boy, vr

'zo 21 uur.

Allerlaatste
Wat jichtig, maar nog vol zucht
naar avontuur maken captain
Kirk (William Shatner), drSpock
(Leonard Nimoy) en hun collega-
astronauten zich op voor de al-
lerlaatste Star Trek. Deze zesde
missie gaat naar een nooit eerder
ontdekte wereld, ver achter de
Melkweg. Ook nu wordt er ste-
vig geleund op succesvolle situa-
ties, waaraan de vorige vijf StarTrek-fïlms hun grote populariteit
danken. Dit maal is de regie niet
in handen van Leonard Nimoy.
Nicolas Meyer (Star Trek II) mag
'action' roepen.

Belerende toon van regisseur Spielberg naar ouders irritant

’Hook’haaktnaar de jeugd
DOOR RIJK VAN ROTTERDAM

Steven Spielbergs films voor 'alle
leeftijden' waren tot nu toe ook
altijd echt voor alle leeftijden.
Jong en oud raakten ontroerd bij
'E.T.', jong en oud leefden intens
mee met en konden lachen om
Indiana Jones. Met zijn nieuwste
(de elfde door hem geregisseerde)
film 'Hook', gebaseerd op Sir
James M. Barrie's 'Peter Pan',
mikt Spielberg evenwel uitslui-
tend op de kleintjes.

De subtiele knipogen naar begelei-
dende ouders/voogden ontbreken.
In plaats daarvan worden die bele-
rend bejegend: Gij zult uw kroost

recensie j
geen aandacht onthouden omwille
van Uw carrière, noch liefde omwil-
le van Uw eigenbelang.Die beleren-
de ondertoon wekt op den duur irri-
tatie. Bovendien prikt de volwassen
kijker door de trucs heen, waarmee
Spielberg de kinderen tracht te
paaien. Tussen de vele exotische
elementen die de fantasiewereld
Neverland, waar Peter Pan op-
nieuw de stryd aangaat met zee-
roverkapitein Hook, rijk is, zijn ook
voor het jeugdige publiek zeer her-
kenbare eigentijdse elementen ge-
monteerd, zoals een skateboard-
baan en het lekker smeren en klie-
deren met vingerverf.

gemaakt: ik dacht dat myn kinde-
ren hem leuk zouden vinden." Maar
de produktie is er aanzienlijk min-
der interessant; door dan alles wat
hy eerder maakte.
Dat zal voor dekleintjes depret niet
drukken, want diekomen bij 'Hook'

ogen tekort. Er zijn gevechten met
piraten, didactisch verantwoord
geënsceneerd als reusachtige stoei-
partijen. Er is een soort Rebellen-
club van kinderen, wonend in een
kampement waar geen pretpark te-
genop kan. Mensen blijken te kun-

nen vliegen. En een lieftallige fee
ter grootte van een libel staat de
helden waar nodig met raad en (to-
ver-) daad bij. Dat alles in spectacu-
laire decors, met een zeeroversnest,
een piratenschip en sprookjesach-
tige landschappen.

Aan het begin van de film lijkt er
nog weinig aan de hand. Weinig,
niet niets, want het is duidelijk dat
vader Peter Banning (Robin Wil-
liams), een succesvolle Amerikaan-
se advocaat, zijn werk veel belang-
rijker vindt dan zijn gezin. Hij is al
negen jaar niet samen met vrouw
Moira (Carolina Goodall) en kinde-
ren Jack (Charlie Korsmo) en Mag-
gie (Amber Scott) op kerstbezoek
geweest bij Moira's oma in Londen,
Granny Wendy (Maggie Smith). En
ook schittert hij als vader door af-
wezigheid bij de belangrijkste
honkbalwedstrijd in het jonge leven
van Jack." Peter

Pan
(Robin
Williams)
wordt
belaagd
door
zeerover
Hook
(Dustin
Hoff-
man).

Foto: AP

Dolk
Na een avondje uit ontdekken ou-
ders en Granny dat de kinderen zyn
ontvoerd. In een met een dolk aan
een deur geprikte brief eist ene Ka-
pitein Hook de verantwoordelijk-
heid ervoor op. Granny weet dan al
hoe laat het is. Vader Banning haalt
er de politie bij, maar zij zegt dat dit
geen zin heeft. Tot zijn verbijstering
moet Banning geloven, dat hij ooit
Peter Pan was en Hook een hand
afhakte. Hook is dus uit op wraak
en Banning zal alleen zijn kinderen
terug kunnen krijgen als hij weer
Peter Pan wordt en naar het land
achter de sterren, Neverland, gaat
waar Hook en de zijnen wonen.

Hoffman schmiert in de rol van
Hook naar hartelust en Williams
speelt de rol van Banning even
overtuigend als die van Peter Pan.

Te zien in Royal Heerlen, Mabi
Maastricht en Roxy Geleen.

Zonde
Annaud heeft voor zijn film dank-
baar gebruik gemaakt van de Viet-
namese couleur-local; de blinkende
rijstvelden, de broeierige hitte. In
de studio herschiep hij geloofwaar-
dig de sfeervan vervreemding in de
'vrijgezellenkamer', het liefdesnest
in hartje Saigon. Een ruimte waar
mensen zich tot elkaar bekennen,
terwijl de vrijelijk doordringende
straatgeluiden (in combinatie met
subtiel strijklicht) een suggestievan
exhibitionisme wekken.

Als beloning voor naarstig 'casten'
kreeg de regisseur het respectieve-
lijk natuurlijke en hooggeschoolde
acteertalent van Jane March en
Tony Leung in de rollen van het
door lust en zondebesef getekende
liefdespaar. Annaud heeft er alles
aan gedaan om van 'The lover' een
persoonlijke film te maken, niette-
min is de literaire oorsprong in elke
scène zichtbaar. De beelden zijn er
niet minder boeiend om.

Te zien in H5Heerlen.

recept
Tomaten-visschotel

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 750 g visfilet (kabeljauw,
roodbaars enzv.) 2 el citroensap,
peper en zout, bloem, 3 el boter,
4 vleestomaten, 125 g Noorse
garnalen, 4 plakjes roomkaas, 2
el geknipte bieslook.

De visfilets wassen, droogdepp-
pen met keukenpapier en be-
sprenkelen met citroensap. De
vis bestrooien met peper en zout
en door de bloem halen. De over-
tollige bloem afschudden. De vis
in de hete boter aan beide kan-
ten in 8-10 minuten bruin bak-
ken.

De tomaten wassen en in plakjes
snijden. De vis uit de pan nemen
en tomaat in het braadvocht leg-
gen, rrfet peper bestrooien- en de
vis hier weer opleggen.
De garnalen over de vis verdelen
en de kaas op de vis leggen. Dek-
sel op de pan en de kaas op een
matig vuur laten smelten.
Met peterselie bestrooid serve-,
ren.

Als garnituur hierbij een luchti-
ge aardappelpuree serveren.

video ver
In Video Vers wordt aan-
dacht besteed aan speel-
films die als video te koop
ofte huur zijn.

DOOR HANS TOONEN

’TheHardWay’
is een amusante mix van actie
komedie. Nick Lang (Michae^
Fox) is alleen een 'tijger van <*
luloid'. Op het doek weerstaat'
elk gevaar. Schiet een gat in&
ploert. En redt altijd op het"»
pertje het mooiste meisje, die
held daarvoor dan ook ha1*
tochtelijk bedankt.
Lang baalt vreselijk van
'heldhaftige imago. John M*
(James Woods), dat is pas *held. Die vangt echteboeven'
echt terugschieten. Met d*
New Yorkse rechercheur wil'
een paar weekjes incognito <»
trekken als inspiratie voor «
volgende politiefilm.
Moss zit helemaal niet op "
watje uit Hollywood te wacht*
Zeker niet nu hij uitgeda»
wordt door de 'Feestverstoord
een seriemoordenaar die
feestjes zomaar gaten in fe#
neuzen jaagt. ,
Moss' baas is echter zeer gec"'
meerd van de komst van big s'
Nick Lang. En dus zit de ag*
opgescheept met een ster. „
Deze variant op het in Ho^wood-films beproefde 'bvd1*
scenario' komt best over. Af.
toe speelt James Woods (on"?
meer 'Once Upon a Time
America') zijn collega en sup*
ster Fox ('Back to the FuWJenz.) van het doek af. Maar d^de bank genomen doen ze W
voor elkaar onder. Het m°r
meisje is dit keer niet voor L3"maar voor de ruige recherche*
(Universal/Esselte)

'Brutti, Sporchi, Cattivi' *ofwel vuil, lelijk en gemeen- ?
dat is deze Italiaanse fanllJ'Flodder' bij uitstek. Omdat P
bovenop een miljoen lire zit, °gekregen als smartegeld v^
een, overigens opzettelijk v
nield oog, mag hij zijn vro** ]
(schoon)kinderen tiranniseiTj
Want (schoon)papa heeft ëe^. ]
En dat is het enige lichtpug \voor deze verpauperde, ver.jji 1terde familie op een vervuil ',
heuvel rond Rome. Niema .j
durft de huistiran aan te pak» «j,
Pas als hij op een dag ver^S||
wordt op een dikke hoer k" >de haat de overhand. . -Een schitterende film, waarv'?*,
regisseur Ettore Zola ('Una G'■'
nata particolare') in 1976 v° j^men terecht de Gouden Pa r
van Cannes wegens beste re»'
heeft gekregen. De nu 60-jar'°f
regisseur Zola laat opnieuw 2~|
dat hij een scherp oog heeft _2
wie vernederd en genege,

fworden in de Italiaanse sarne'o
ving. En dat zonder spoor v

(|
mededogen. (Movie Select
deo: ’ 49,95)

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 onsmakelijk, smerig; 3 ver-
spieder; 6 telwoord; 11 onoverkomelijke
noeilijkheid; 12 knaagdier; 13 leniging van
>mart; 14 oproerling op een schip; 16 Ja-
janse parelduikster; 19 bundel dierenfa-
)els; 21 afwezigheid van muzikaal gehoor;
_2 viseter; 23 bevroren watervlak voor
>chaatsenrijders; 26 vrucht; 29 Japanse
runt; 31 soort ui; 32 maaltijd; 35 overeen-
stemming, harmonie; 36 kunstenaar; 37
samenhangende steenmassa; 38 werktuig
ot het fijnmalen van stoffen; 39 dezelfde,
ïetzelfde.

Verticaal: 1 bezoedeld, onrein; 2 yj
gras; 4 grassteppe; 5 Moriamrn'"■,.:

schriftgeleerde; 7 Aziaat; 8 ambtsKi"
verschijnsel dat een vloeistof 000 1
wand treedt; 10 wedren (lat.); 15
verklaring van een vergadering 18 9^ tf
schappelijke weide; 20 houten vat; ’ j
van het lichaam; 24 steekwape'^j»
vrucht; 27 landgoed; 28 slimmerd. » f
persoon; 29 atelier; 30 iemand °'tf
zwervend bestaan leidt; 33 vrucht; f
van een boom.

Oplossing van gisteren

Vrijdag 10 april 1992 "2

(Cl Standaard Uitgeven) Antwerpen

Umburgs dagblad

pezige peekah



Idee
lijl^Lewindsman zoekt nu naar moge-

n om net negatieve koop-
°nts_, da* - . een ontk°PPeling
l^j _pat, by te buigen. Daarbij heeft
Vj^e vervanging van de belasting-
Scha S_im door een tax-credit van stal
van h -*'* *dcc is een onderdeel
voor et plan-Stevens: het advies
Voniv 611 grootscheepsebelastingher-
UeT^g en-verlaging.
sogg lUidige belastingvrije som van
tiisg. Sulden wordt belastingtech-
üljlo

netto meer waard naarmate het
de. h6n hoger is- lemand die min-t^i^^ 43.000 gulden verdient be-tin^l"'5 procent belasting. De belas-
te.?'.6 som wordt tegen dat tarief

ia_nd'- Het voordeel is dus
een i_* gulden. Voor iemand met
Suide °men tussen 43000 en 86.000
5. p

n met een belastingtarief van°Cent is de belastingvrije som
n oE h mim 2500 gulden waard, voor
de6 nogere inkomensruim 3000 gul-

Voordeel
°or H kVan__ _ belastingvrije som te ver-heel een tax-credit wordt het

ben dpl.t omgekeerd. Daarvan heb-
rneesti gste inkomensgroepen het
delig^ VOordccl. De maatregel is na-
heeft r

7
naannate men meer inkomen

komën ? llan een onevenwichtig in-
den ge

S eeld dus evenwichtig wor-

Plan steS wil het onderdeel van het
een _s_7fns gebruiken omdat hij
gen f^^-voorstel om de belastin-
-or>ha_iKr>ha_iK Voor inflatie te corrigeren,
.VoojT^f acht. Het CDA is daar
'^1 dat mee akkoord gegaan maar
'ander_ _°°r 1993 weigeren. Van de
koPDeli zal de PvdA geen ont-
gelen rt

g aceePteren zonder maatre-
et koopkrachtbeeld even-

maken.

Twee vrienden

Zie verder pagina 4

" Vragen over
opvolging na
reddingArafat

" De Libische leider
Gaddafi bezoekt in
het ziekenhuis zijn

vriend, de
PLO-leider Yasser
Arafat. De laatste

herstelt in een
ziekenhuis in Libië

van de
verwondingen als

gevolg van het
vliegongeluk. De
beelden werden

uitgezonden op de
Libische televisie.

Foto: AP

Ziektepremies omlaag
als ministerie afziet

van belastingaanslag
DEN HAAG - De particuliere ziek-
tekostenverzekeraars zijn bereid
hun premies te verlagen. Men wil
dat doen door een financiële reser-
ve, opgebouwd om extra kosten
door de vergrijzing van de bevol-
king mee af te dekken, te gebrui-
ken. Financiën moet dan echter
bereid zijn af te zien van een belas-
tingaanslag over de financiële reser-
ves.

Dit standpunt hebben de verzeke-
raars in onderhandelingen met
ambtenaren van Financiën ingeno-
men. De verzekeraars willen zo

twee vliegen in één klap slaan. Ten
eerste willen zij een al jarenslepend
conflict met Financiën over een be-
lastingaanslag over hun financiële
reserves in hun voordeel beslech-
ten. Ten tweede willen de verzeke-
raars voorkomen dat een onderzoek
door de Verzekeringskamer uitwijst
dat hun zogenoemde 'vergrijzings-
reserve' best gebruikt kan worden
voor premieverlaging, maar dat de
verzekeraars dat weigeren te doen.

De Verzekeringskamer doet het on-
derzoek in opdracht van Financiën.
Het vormt onderdeel van een studie
naar de kostenontwikkeling in de
gezondheidszorg en de mogelijk-
heid premies te verlagen. Het on-
derzoek startte nadat staatssecreta-
ris Simons (Volksgezondheid)
eerder dit jaar ruzie kreeg met de
verzekeraars over een mogelijke
premiedaling.
Op Financiën wordt het planvan de
verzekeraars fel van de hand gewe-
zen. Er wordt op gewezen dat in-
dien de verzekeraars de vergry-
zingsreserve gebruiken voor pre-
mieverlaging.

Ruim helft Nederlanders kent volkslied slecht
- Slechts 41 pro-

het J.a. de Nederlanders kan
heln_T couPiet van het Wil-
gen n*!_ht helemaal meezin-
van _T *T

"Jkt uit een onderzoek
1000 J. NIPO onder meer dan
eem *?ens?n- Wel wordt 65 pro-«ï vEX.by het horen van

Ruim 42 procent kent het Wilhe-
mus een beetje, 17 procent kent
het volksied helemaal niet. Ze-
ven van de tien Nederlanders
kunnen zich overigens wel her-
inneren het Wilhelmus ooit eens
te hebben meegezongen.

Zeven van de tien vrouwen en

zes van de tien mannen voelen
een zekere ontroering bij het ho-
ren van het lied. Zelfs bij men-
sen van rond de twintig jaar is
dat het geval: bijna de helft van
deze leeftijdgroep voelt iets bij
het Wilhelmus. Boven de 65 jaar
krijgt 80 procent toch wel een
brok(je) in de keel.

Minister De Vries komt met alternatief voor koppeling:

’Belastingaftrek voor iedereen’
jfanonzeparlementaire redactie. i HAAG -De huidige be-

!jw ngVriJe som (dat deel van[ Ja ..lnkotnen waarover geen be-
S^je wordt betaald) moet
ee_■ n omi.ezet in een voor
cre_e+_ er SeliJke korting (tax-

<ut). Dat is gunstig voor de
tem 6- en kan als al-
j^/^tief dienen voor dekoppe-
_?_" ssen lonen en uitkerin-
toeh " koPPeüng kan in 1993

" niet gehandhaafd worden.
Dj
°iai_ 7° heeft minister De Vries (So-
de ..^en) naar voren geschoven in
het; .CUssie over de koppeling en
echte omensbeleid voor 1993. Er is
len r_ n°^ geen besluit over geval-
W_ Ve bewindsman acht het niet
end t

de koppeling in 1993 over-
Sen r 6 houden. De verhouding tus-
\yer. e* aantal werkenden en niet-
vencf den is daarvoor te slecht. 80-
-2oiTI6II is de voorziene loonstijging
Daar°°g' dat de koppeling onbetaal-
lw\Wordt. Zeker bij noodzakelijke
gy^nigingen van zon 1,8 mUJard

binnen/buitenland

Kleine meerderheid
Nederlanders wil

minder vreemdelingen

DEN HAAG - Een kleine meer-derheid van de Nederlanders (54
Procent) vindt dat op het ogen-Puk te veel vreemdelingen wor-
den toegelaten. Ongeveer 44
Procent vindt dat er precies ge-noeg of te weinig vreemdelingen
Worden toegelaten. Dit blijkt uit=en onderzoek dat is gehoudenjn opdracht van het ministerievan Justitie.
Overigens vindt 77 procent van

| Nederlanders dat regels voorgezinshereniging (het laten over-komen van echtgenoot en/ofkin-aeren uit het land van herkomst)
j^et mogen worden aange-
?nerpt. Slechts achttien procentvindt van wel.opvallend is dat het kabinet opnet ogenblik laat onderzoeken ofet mogelijk is om de regels hier-

voor te verscherpen. Dit omdat
zich jaarlijks ongeveer veertig-
duizend vreemdelingen op
grond van gezinshereniging en
-vorming zich legaal in Neder-
land vestigen. Dat is ongeveer
tweederde van het totaal aantal
legaal binnenkomende vreemde-
lingen.

Driekwart van de Nederlanders
vindt dat de overheid onvol-

doende controleert op illegaal in
het land verblijvende vreemde-
lingen. Driekwart van de burgers
vindt bovendien dat sommige
gemeenten te soepel zijn bij con-
trole op illegalen. Een meerder-
heid hecht meer waarde aan het
strenger straffen van werkgevers
die illegalen in dienst hebben,
dan aan uitzetting van illegalen.

Zo vindt 67 procent dat werk

gevers zwaarder gestraft moeten
worden.
De antwoorden lopen uiteen op
de vraag of illegalen die hier al
jaren wonen en ingeburgerd zijn,
hier mogen blyven. Van de on-
dervraagden vindt 48 procent
dat dergelijke illegalen alsnog
uitgezet moeten worden, maar 44
procent vindt dat zij mogen blij-
ven. Een zeer ruime meerder-
heid van de bevolking kent bui-
tenlanders recht op een woning
(94 procent), werk (93 procent),
uitkeringen (81 procent) en het
uitoefenen van de eigen gods-
dienst toe (91 procent). Tachtig
procent vindt dat buitenlanders
zich zich zoveel mogelijk aan Ne-
derland moeten aanpassen, en 95
procent is van mening dat bui-
tenlanders de Nederlandse taal
moeten leren.

Gewonden bij explosie
in Armeens wapendepot
JEREVAN - Bij de Armeense'
hoofdstad Jerevan zijn gistermor-
gen zeven mensen gewond geraakt
by de ontploffing van een wapende-
pot van de strijdkrachten van het
Gemenebest van Onafhankelijke
Staten (GOS), aldus het Russische
persbureau Interfax. Hierdoor is
een grote brand uitgebroken die
wijken en dorpen in de buurt be-
dreigd. De Armeense autoriteit vre-
zen voor ontploffingen als de dui-
zenden raketten in het depot vlam
vatten.

Tientallen brandweerauto's spoed-

den zich naar het depot van het
Zevende ex-Sovjetleger in Balaovit,
15 kilometer ten noordoosten van
Jerevan. ledere minuut zouden in
het in brand staande depot onge-
veer 20 stuks munitie en granaten
exploderen.

De bevolking van Palachovit, waai
het GOS-wapendepot is gelegen, il
geëvacueerd. In het industriestadje
Abovian werden huizen beschadigd
doorrondvliegende brokstukken en
de schokgolven die de ontploffing
teweegbracht. De oorzaak van de
ramp is nog onbekend.

Berisha gekozen
tot president
van Albanië

TIRANA - Sali Berisha, de lei-
der van de Albanese Democrati-
sche party, is gisteren door een
overweldigende meerderheid in
het parlement gekozen tot de
eerste niet-communistische pre-
sident van Albanië.

De 47-jarige Berisha, van beroep
hartchirurg, was de enige kandi-
daat voor de functie. Vorige
week nam de tydens het Stali-
nistische bewind aangetreden
president Ramiz Aiia ontslag.

FSV Amsterdam
tegen akkoord

bonden-NS
AMSTERDAM - De leden van de
Amsterdamse afdeling van de FSV
zijn en bloc tegen het principe-
akkoord dat hun onderhandelaars
met de NS-directie hebben afgeslo-
ten. Dat bleek gisteravond tijdens
een bijeenkomst in Amsterdam van
de hoofdstedelijke afdeling van de-
ze spoorwegyakbond.
Tijdens de b .eenkomst kwamen af-
delings-voorzitter R. Zarpeij en -se-
cretaris J. Van Gastel zwaar onder
vuur te liggen. Ze moeten aftreden
omdat ze tijdens een bijeenkomst
van kaderleden gistermorgen geen
motie van wantrouwen hadden in-
gediend tegen algemeen-voorzitter
en onderhandelaar J. Kruse. De le-
den hadden hen daartoe wel op-
dracht gegeven.

PvdA krabbelt
iets omhoog

DEN HAAG - Er tekent zich een
voorzichtige opleving af bij de
PvdA. Indien er nu verkiezingen
gehouden zouden worden zou de
partij 17,5 procent van de stemmen
krijgen. Dat is weliswaar veel min-
der dan bij de Kamerverkiezingen
van eind 1989 (31,9 procent) maar
1,4 procent meer dan voor het
PvdA-congres van 13 maart in Nij-
megen.

Onderzoek van het bureau Inter-
view heeft dit uitgewezen. Het werd
vorige week afgesloten. De PvdA
zou nu 27 Kamerzetels halen, 22
minder dan nu het geval is. Coalitie-
genoot CDA zou ook verliezen. De
christen-democraten ' zouden nu
30,1 procent van de stemmen halen,
goed voor 47 Kamerzetels (nu 54).
CDA en PvdA samen zouden zo 74
van de 150 kamerzetels bezetten,
een minderheid.
De aanhang van D66 blijft onveran-
derd hoog. De partij zou nu 20,9
procent van de stemmen halen,
goed voor 32 Kamerzetels. De De-
mocraten hebben er nu twaalf. De
WD klimt uit het dal. De liberalen,
die nu 22 mensen in de Kamer heb-
ben, zouden er zes bij krijgen en op
28 uitkomen (17,9 procent van de
stemmen).

VS bezorgd over
mogelijke aanval
Irak op Koerden

WASHINGTON - Amerika maakt
zich bezorgd over een mogelijke
nieuwe Iraakse aanval op de Koer-
den in het noorden van het land.
Dat is woensdag gezegd door natio-
naal veiligheidsadviseur Brent
Scowcroft.

In een interview met de omroep
CNN zei Scowcroft, dat er verschil-
lende aanwijzingen zijn, dat Irak
bezig kan zijnmet de voorbereiding
van een aanval op de dissidente
Koerden. Zo zijn troepen opgerukt
in de richting van het gebied ten
noorden van de 36e breedtegraad,
waar deKoerden gevestigd zijn. Bo-
vendien hebben de Irakezen lucht-
doelraketten in dat gebied opge-
steld, aldus Scowcroft.

Er is nog geen sprake geweest van
Iraakse offensieve activiteiten, zei
Scowcroft verder. Maar hij voegde
daaraan toe, dat dat spoedig zou
kunnen gebeuren en dat Amerika
de jongste ontwikkelingen buiten-
gewoon ernstig opvat. Zo ernstig
dat de Amerikanen inmiddels kon-
takt hebben opgenomen met bond-
genoten als Engeland, Frankrijk,
Saudiarabië en Turkije om te be-
spreken wat er moet gebeuren.

Conflict over
Zwarte-Zeevloot

bijgelegd
KIEV/MOSKOU - Rusland en
Oekraïne hebben gisteren de
angel gehaald uit hun conflict
over de Zwarte-Zeevloot en be-
sloten te gaan praten over de
kwestie.

De Russische regering van pre-
sident Boris Jeltsin nodigde
Oekraine uit zaterdag een dele-
gatie naar Moskou te zenden
voor besprekingen op hoog ni-
veau.

Jeltsin en zijn Oekraïnse ambt-
genoot Leonid Kravtsjoek
kwamen in twee telefoonge-
sprekken overeen hun decre-
ten op te schorten waarin zij de
hele vloot voor de eigen repu-
bliek opeisten, zo verklaarde
de Russische generaal-majoor
Alexej Bazarov.

Er komt een gezamenlijke
commissie die een regeling
moet treffen voor de vloot die
bestaat uit 380 schepen en
70.000 man.

punt uit
Sancties

De Europese Commissie werkt
aan een verordening over
luchtverkeer en handel in mili-
tair materieel met Libië. Deze
wordt van kracht als 15 april
blijkt dat Libië niet heeft vol-
daan aan de eis van de Veilig-
heidsraad twee Libiërs uit te
leveren die worden verdacht
van betrokkenheid bij aansla-
gen op Franse en Amerikaanse
vliegtuigen.

Embargo
Minister Van den Broek van
Buitenlandse Zaken heeft
WD-Kamerlid Weisglas giste-
ren nog eens onomwonden te
verstaan gegeven dat het kabi-
net zich op het standpunt stelt
dat geen sprake kan zijn van
een wapenembargo tegen Tur-
kije. Weisglas had om die 'her-
bevestiging' gevraagd omdat in
zyn ogen minister Pronk voor
Ontwikkelingssamenwerking
deze week voor de VARA-tele-
visie zou hebben laten door-
schemeren dat het kabinet
daarover nog in discussie is.

Ruzie
Minister Ritzen van Onderwij sr
en de CDA-fractie hebben hun
conflict over de lonen in het
onderwijs bijgelegd. De CDA-;
fractie is teruggekomen op de-
eis dat Ritzen de lonen van le-
raren ongemoeid moet laten tot
er een aanvullend onderzoek
naar de loonstructuur in het
onderwijs op tafel ligt. Ritzen
mag nu gewoon met zijn colle-
ga's in het kabinet gaan onder-
handelen over de hoogte van
de docentenlonen, op basis van
het bestaande onderzoek. Daar-
uit blijkt dat leraren gemiddeld
10 procent minder verdienen
dan hun collega's bij de rijks-
overheid.

Incidenten
De Spoorwegpolitie heeft vorig
jaar 19 procent minder inciden-
ten geregistreerd in treinen en
op perrons. De cijfers zien er
bemoedigend uit, zegt het
korps in het jaarverslag over
1991. Het aantal geregistreerde
agressiedelicten daalde met 7
procent (naar 839). Het aantal
ordeverstoringen (bij voor-
beeld wegens wangedrag en
baldadigheid) daalde fors met -een derde naar 10.000 gevallen.
Het aantal processen-verbaal
tegen zwartrijders daalde met
12 procent tot ruim 110.000.

Legitimatie
De Utrechtse hoofdcommissa-
ris van politie mr. J. Wiarda
heeft ernstige kritiek op de
plannen van het kabinet om
een legitimatieplicht in te voe-
ren op het werk, bij voetbal-
wedstrijden, in het openbaar
vervoer, bij financiële transac-
ties en ingeval van vreemdelin-
gentoezicht. In de Justitiekranl
van het ministerie van Justitie
zegt Wiarda dat deze door het
kabinet uitgezochte catego-
rieën alles te maken hebben
met willekeur.

Kohl
De Duitse bondskanselier Hel-
mut Kohl is donderdag aan zijn
jaarlijkse vermageringsvakan-
tie' begonnen. Kohl zal de eer-
ste week in het Oostenrijkse
Hofgastein slechts thee en mi-
neraalwater drinken, de tweede
bestaat zijn zelf-opgelegde da-
gelijkse dieet uit melk en twee
droge broodjes.

Rechtszaal
In het televisietijdperk moeten
radio en televisie op grond van
het uitingsrecht en de open-
baarheid van rechtspraak wor-
den toegelaten op openbare
rechtszittingen. Buitensluiting
van televisiejournalisten en
hun apparatuur uit de rechtsza-
len is een schending van het
recht op informatie. Niet alleen
van de journalisten,maar zeker
ook van dat van het publiek.
Dit stelt de journalist en jurist
mr. R.J. Pagano in zijn proef-'
schrift 'Recht op tv.

" (ADVERTENTIE)
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Na invoering van nieuw begeleidingssysteem

Ambtenaren minder ziek
Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Het ziekteverzuim onder ambtenaren daalt
spectaculair. Op het ministerie van binnenlandse zaken lag het
volgens voorlopige cijfers in het eerste kwartaal van 1992 een
kwart lager dan in de eerste maanden van vorig jaar. Op onder-
delen van het department waarin een nieuw systeem van ziek-
tebegeleiding is ingevoerd, is de daling nog sterker. Daarin is
het ziekteverzuim met rond een derde afgenomen.

i

;Het nieuwe systeem is vorig jaar ja-
nuari gestart. Inzet was, in lijn met
ihet kabinetsbeleid, een verminde-
;ringvan het ziekteverzuim tot stand
■te brengen met een half procent-
punt per jaar. Op Binnenlandse Za-
"ken is het na vyf kwartalen echter
!al terug van 9,6 naar bij de 7 pro-
lcent, een daling met bijna 2,6 pro-
cent of wel een kwart minder dan
'het was.
Doordat de registratie van het ver-
zuim nog niet in alle onderdelen
'even nauwkeurig is en de (door-
gaans gunstige) maand maart er nog
'niet in is verwerkt, gaat de Ryksbe-

drijfsgezondheids-en bedrijfsveilig-
heidsdienst (RBB) ervan uit dat het
verzuim inmiddels tot onder de 7
procent is gezakt.
De winst is vooral behaald doordat
het langdurige verzuim sterk kon
worden teruggedrongen. De ver-
wachting is dat de daling nog ver-
der zal doorzetten. Zo zal het ver-
zuim op Binnenlandse Zaken nog
dit jaarzeker tot onder de 6 procent
dalen. Het succes van de bijzondere
aanpak - dat de initiatiefnemers
trouwens zelf ook heeft verrast - is
er aanleiding toe om het bij de hele
rijksoverheid toe te passen. De
RBB, die overigens spoedigzal wor-
den geprivatiseerd, sluit er op het
ogenblik contracten over af met alle
departementen.
De daling van het ziekteverzuim
doet zich voor zonder dat er nog 'ar-
beidsvoorwaardelijke prikkels'
(minder loon en inleveren van vrije
dagen bij ziekte) aan te pas komen.
Het succes komt helemaal voort uit
een andere aanpak by de begelei-
ding van zieken: directe melding bij
de directe chef van de zieke ambte-
naar, snelle controle, verbetering
van de werkplek en eventueel ande-
re arbeidsomstandigheden.
De vakbeweging heeft steeds de na-
druk op deze punten gelegd in haar
pleidooien voor de aanpak van het
ziekteverzuim. Aan werkgeverskant
is veeleer gepleit voor arbeidsvoor-
waardelijke prikkels, vast te leggen
in de cao's. Ook bij de overheids-
werkgever bestaan nog plannen in
die richting. Gisteren vormden ze
ook nog een onderwerp in het over-
leg over de nieuwe cao voor de me-
taalnijverheid. Het is echter duide-
lijk geworden dat ook deze metaal-
werkgevers er van af zullen zien en
akkoord zullen gaan met deaanpak
zoals de vakbeweging die voor ogen
heeft, en waarmee in het bedrijfsle-
ven ook al enig succes is bereikt.

Meer dolfijnen
en walvissen
in Noordzee

TEXEL - In de Noordzee stijgt
het aantal dolfijnen en walvis-
sen. Dat zegt de bioloog M. Leo-
pold van het Nederlands Insti-
tuut voor Onderzoek der Zee
(NIOZ) op Texel. De bioloog
schrijft dit toe aan het groeiend
aantal haringen, het belangrijk-
ste voedsel van de dolfijn en de
walvissoort dwergvinvis.
Tellingen wijzen uit dat in de
Noordzee de laatste jaren dui-
zenden witsnuit- dolfijnen en
bruinvissen, eveneens een dol-
fynsoort, voorkomen. Ook het
toenemend aantal dolfijnen dat
na een natuurlijke dood aans-
poelt wyst volgens Leopold op
toename van de diersoort. Door
de maatregelen tegen overbevis-
sing en een gunstige waterstro-
ming is de haringstand in de
Noordzee volgens Leopold weer
op peil gekomen.

binnen/buitenland

Wageningse promoveert op eetpatronen bij trog

Varkens net mensen
WAGENINGEN - Een zwijn in
één hok met soortgenoten eet
sneller en neemt grotere porties
dan wanneer het in zn eentje het
leven moet slijten. Verder lijkt
het gedrag van varkens op som-
mige punten verdacht veel lijkt
op dat van mensen. Dat zijn en-
kele conclusies die Lydia de
Haer trekt in haar studie naar het
eetpatroon bij varken.

De 29-jarige Wageningse promo-
veert maandag aan de Land-
bouw Universiteit in Wagenin-
gen op het proefschrift 'Belang
van het voeropnamepatroon
voor de selectie van groeiende
varkens.
Het grappige bij De Haers onder-

zoek is dat varkens in gedrag op
sommige punten verdacht veel
lijken op mensen. Samen wonen
vinden ze gezellig. Ze spelen sa-
,men, vechten, snuffelen aan el-
kaar en vinden het fijn als ze bij
het slapen gaan lekker dicht te-
gen elkaar kunnen liggen. Ze
voelen zich gelukkig. Het voer-
station biedt de beesten de hele

dag vreten. Toch doen ze ook dat
liever samen. Gaat een varken
naar de bak, die aan ééntje tege-
lijk plaats biedt, dan wil de rest
ook. Zien eten, doet eten. Drin-
gen bij de trog. Eenmaal aan de
bak, gaat het dier snel èn veel
eten. Per slot van rekening kan
er elk moment een concurrent
komen die jewegduwt; en het is

maar afwachten ofje straks weer
bij het voer terecht kunt.
Het leven alleen is heel anders.
Ook voor varkens. Een varken
alleen verveelt zich dikwijls en
maakt daarom vaker een tochtje
richting voerbak. Wellicht om
tenminste iets te doen te hebben.
Hij eet vaker, maar per keer min-
der. Over een hele dag genomen

eet de 'solist' evenveel als een
groepsvarken.
De verschillende eetgewoonten
hebben consequenties. Lydia de
Haer: „In een groep groeit een
varken minder hard, maar het
spekgehalte ligt ook lager. Om-
dat het varken zich meer be-
weegt".
Het grotevoordeel van groepsge-
wijs fokken is de mogelijkheid
tot vergelijken. „Het is een heel
goede methode om te zien wie de
beste is. Met het onderzoek wil
ik aantonen dat het fokken van
varkens best in een groep kan en
dat daarbij heel goed de indivi-
dueleresultaten kunnen worden
geregistreerd. Gebleken is dat de
beste groeps-fokvarkens ook de
beste mestvarkens krijgen".

Geen controles op ingevoerd kapitaal

Veel zwart geld
naar Oost-Europa

Van onze redactie binnenland

AMSTERDAM - Midden- en Oost-
Europa blijken aantrekkelijk voor
investeringen met zwart geld. De
voordelen die buitenlandse inves-
teerders krijgen aangeboden, wor-
den nog eens versterkt doordat
geen navraag wordt gedaan naar de
herkomst van het buitenlandse ka-
pitaal.
Dat blijkt uit een gisteren gepresen-
teerd onderzoek van het manage-
mentbureau Van Berendonk Oos-
terveer & Associates uit Eindhoven,
Het onderzoek werd verricht in op-
dracht van de Economische Voor-
lichtings Dienst van het ministerie
van Economische Zaken.
Het onderzoek naar investeringen
van ruim 237 Nederlandse bedrij-

ven met een joint-ventures in Oost-
Europa strekte zich uit over Polen,
Tsjechoslowakije, Hongarye, Rus-
land, Roemenië, Bulgarije en Joege-
slavië. Daarbij ging het in totaal of
394 joint-ventures met buitenlandse
ondernemingen.
Eén van de ondervraagde onderne-
mers bleek alleen via een bezoek
aan 'Hare Majesteits gevangenis te

benaderen', blijkt uit het onder-
zoek. „Het aantal geheime telefoon-
nummers en het vaak niet meer
terug te vinden van normale be-
drijfsgegevens doet vermoeden dat
de omvang groter is dan dit ene ge-
val", aldus het rapport
Verder zijn sterke aanwijzingen ge-
vonden dat zwart geld als niet-
Nederlands kapitaal werd geregis-

treerd en daarna alsnog zijn le»jj.
weg vond via andere landen. In .^verband worden landen als Du j
land, Oostenrijk, Zwitser^Liechtenstein en Aruba ëeTÏ°e?^f„De omvang en het aantalvan
investeringen is niet te scha^omdat geen inzichtelijke reglSJi
ties voorhanden zijn", aldus
rapport.

, r $Uit het onderzoek bleek verder
zeker 47 Nederlandse bedrijven
meer bestaan, terwyl zy zeggenP^steeds een joint-venture te heb~ji
in een Oosteuropees land. Oo*^een groot aantal papieren joint-*.^
tures wel geregistreerd, maar j£j
operationeel. De schattingen lo^van land tot land uiteen. Zo w° [j.
voor Hongarye, Rusland en P° A
percentages van 30 tot 40 genoep

Verantwoording
Ernstiger is dat de PLO-leider «*
gert verantwoording af te leg**
over de financiën. Hy is de enige.
de organisatie met een volmaf"
cheques uit te schrijven. De laaj-n
jaren valt er, vooral in de nnidd^lklasse in de bezette gebie»^
steeds meer kritiek te horen op °1
situatie.

De ongerustheid is alleen maart?
genomen sinds Arafat eind v°"
jaar in het huwelyk is getreden J
ook al in het geheim - met La^aJTawil. Deze jongeOosterse sch?^heid, dochter van de PalesuJl^dichteres en activiste Raymonda
Tawil, was voor haar huwelyk "
fats economisch adviseuse.
Arafats naaste medewerkers,
waarschijnlijk ook de PLO's g^j,
schieters, zouden zich wat beha*j
lijker voelen als er sprake was V
een volledige financiële vera 11

woordingsplicht.

De duidelijkste pleitbezorgster v^J
democratisering is Hanan Ashra.
woordvoerster van de PalesttPj
delegatie bij de vredesbesprel^
gen. Toen nog niet bekend was ï
Arafat het ongeluk had overleg
zei zij in Stockholm dat er *j
nieuw Palestijns leiderschap mo^
worden gekozen.

Lof
" ,_.
Maar na het breken van het nie"j
van Arafats redding - en kritiek %
de achterban - stak ze haar lofy\J
de leider niet onder stoelen of .' fken. „Hij is de vader van de P3l^tijnse eenheid," zei ze. „Zijnvol*L
senheid, zyn moed en zijn ervanL
blyken uit het soort leiderschap
hij uitoefent."

Traditionele regeringspartijen wanhopig zoekend naar partners

Ex-communisten populair
Van redactiebuitenland

ROME - Italië beleeft 'the day
after'. De uitslag van de verkie-
zingen heeft de politieke wereld
op haar kop gezet. De zittende
coalitie, die een gevoelige neder-
laag heeft geleden,likt haar won-
den en zoekt naar nieuwe part-
ners. De voormalige communis-
tische partij PDS wordt het hof
gemaakt, maar die wenst niet het
vijfde wiel aan een rammelende
wagen te worden. Cruciaal voor
detoekomst van het land zal zyn
of de christendemocratiche par-
tij zichzelf wil hervormen.

President Cossiga, bezig aan een
afscheidstournee langs de be-
langrijkste staatshoofden, haalde
in Washington het Oude Testa-
ment erbij om de PDS over te
halen aan een regering deel te
nemen. „Verlaat deRode Zee en
kom in het beloofde land", zei
Cossiga, alvorens een kopje thee
met George Bush te drinken.
Cossiga is in zijn element. Hij
laat weten de 'aardbeving' te

hebben voorspeld en pleit voor
een sterke regering die de be-
langrijkste problemen - hervor-
mingen, overheidsfinanciën,
georganiseerde misdaad - te lijf
gaat.

De christendemocratische partij,
de grote - en onverwachte - ver-
liezer van deze verkiezingen,
maar nog steeds de grootste poli-
tieke groepering, laat soortgelij-
ke geluiden horen. De party
heeft een uitnodiging doen uit-
gaan naar de PDS, de republi-
keinse partij en de Groenen. De
DC heeft haast, want wil niet
voor het blok gezet worden door
Cossiga, die er geen geheim van
maakt dathij zelf een premier zal
aanwijzen als de partijen niet tot
overeenstemming weten te ko-
men. Een premier die een nood-
programma opstelt, vervolgens
in het parlement op zoek gaat
naar een meerderheid voor elk
van de programmapunten en op
basis daarvan een regering sa-
menstelt.
De poging van de DC de huidige
coalitie van christen-democra-
ten, socialisten, liberalen en so-

ciaal-democraten, uit te breiden,
lijkt echter gedoemd te misluk-
ken. De vroegere communisten
laten, net als de andere gegadig-
den, weten dat de uitslag van de
verkiezingen een expliciete ver-
oordeling is van de oude coalitie.

Volgens de leider van de PDS,
Achille Occhetto, zou deelname
aan een regering die niet wil bre-
ken met het verleden een beledi-
ging zijnvan het gehele Italiaan-
se electoraat. Hij geeft er - voor-
lopig - de voorkeur aan de
mogelijkheden te onderzoeken
voor een pact van progressieve
partijen, die de moraal in de poli-
tiek terugbrengen en een ak-
koord sluiten voor hervormin-
gen en sanering van de over-
heidsfinanciën.

Onbestuurbaar
Maar ook de levenskansen voor
dit pact zijn minimaal. Een al-
liantie van de grote winnaarvan
dezeverkiezingen, de Lega Lom-
barda, met de oude coalitie of
met een links alternatief, lijkt

eveneens uitgesloten. De Lega
dankt haar opkomst aan de
steun van Italianen die de oude
partijen naar huis willen sturen.
Bovendien stelt de partij van
Bossi de opdeling van Italië in
drie onafhankelijke 'macro-
regio's als onvoorwaardelijke
voorwaarde voor regeringsdeel-
name. Een eis die by' geen van de
partijen enige sympathie op-
wekt.
Italië is al met al onbestuurbaar
geworden. Hervormingen wor-
den door iedereen als het ei van
Columbus beschouwd. Velen
willen het systeem van evenredi-
ge vertegenwoordiging afschaf-
fen en het electoraat de moge-
lijkheid geven de alliantie of de
premier te kiezen. Een presiden-
tieel systeem naar Frans, Duits
of Amerikaans voorbeeld, wordt
voorgesteld om Italië van zijn
problemen af te helpen. Hervor-
mingen lijken onontbeerlijk om
Italië een daadkrachtigeregering
te geven, maar nog belangrijker -
en een onvoorwaardelijke voor-
waarde voor welke hervorming
dan ook - is dat de grootste par-
tij, de DC, zich hervormt.

Zonder de christen-democraten
is het onmogelijk een regering t
vormen. Zo was het vroeger-
maar zo is het na de verkiezingen
van zondag nog steeds. Het nieu-
we feit is dat het electoraat zien
heeft uitgesproken tegen cc"
manier van politiek bedrijve
die is uitgevonden door de f '
(en overgenomen door haar se
cialistische partner, de PSI).
Vooral in Noord-Italië wil men
niet meer dat een partylidmaa'
schap voorwaarde is om cc
baan of een aanbesteding te kra-
gen en dat geld wordt geï~-Yffj
teerd in het zuiden waar n^opgeslokt wordt door de mafh "Het protest is gericht tegen a'

clientèle-systeem

Afscheid
De DC heeft nu in feite de ke^een partij te worden die ui^slUj.
tend steunt op een aantal Zul

teitaliaanse politici met een gr°
clientèle, of het roer om
gooien, afscheid te nemen va
de oude 'nomenclatuur' en e
proces van vernieuwing op ga
te brengen.

Leider Palestijnen voert alleenheerschappij

Vragen over opvolging
na redding van Arafat

Van onze redactie buitenland

TEL AVIV - Palestijnen in en bui-
ten de bezette gebieden reageerden
geestdriftig gereageerd op het
nieuws dat Jasser Arafat het vlieg-
tuigongeluk in de Libische woestijn
had overleefd. De vreugde was des
te groter omdat het wonder - want
zo wordt het gezien - de kwestie
van zijn opvolging minder accuut
heeft gemaakt. Niettemin kan de
schok een democratiseringsproces
in de PLO-top op gang brengen, dat
een eind moet maken aan de alleen-
heerschappij van 'Abu Ammar',
Arafats nomme de guerre.

De opvolging is een brandende
kwestie, zeker sinds de gewelddadi-
ge dood van Arafats naaste mede-
werkers Abu Jihad en Abu-Iyad. De
naam van Jasser Abed-Rabbo
wordt wel genoemd, maar hij be-
hoort niet tot Fatach, de grootste

PLO-organisatie. De al een Paar£
aan de gang zynde verschuifvan het zwaartepunt van de ma^bij de Palestijnen naar de be#
gebieden plaatst Faysal al-Huss»jj
steeds meer op de voorgrond, al*"
len deIsraëliërs een benoeming*j
de in Jeruzalem wonende Husser
als PLO-leider niet lichtvaardig <*
vatten.

In ieder geval is Hussayni de nwj
omstreden Palestijnse leider in
bezette gebieden. Maar ook hi) ?
toe dat de PLO voor grote pr°^
men had gestaan als de leider'
ongeluk niet had overleefd. >>**zou ons grote moeite hebben ge^
ons te herstellen. Maar we voO"?
een groot volk dat in staat is *j
problemen te overwinnen. Een v*
dat een Abu Ammar oplevert P
ook wel voor een volgende zorg
Maar God zij gedankt, dat hij °niet op de proef heeft gesteld." .
Binnen de PLO bestaat geen Wj
zicht op de macht van Arafat, de
bovendien een persoonlijke K
heimhoudingscultus op na hoi*
Als hij aan een reis begint weJ:
zijn naaste medewerkers mee-*
pas als ze in het vliegtuig zitten *de bestemming is.

Koningin in de bloemetjes

(ADVERTENTIE)

"PASSIONATA" I
JONG EN ZELFBEWUST

MOOI ELASTISCH KANT EN... EEN SUBLIEME
PASVORM. DAT IS "PASSIONATA". ONZE NIEUWE

KOLLEKTIE IS EIGENZINNIGER DAN OOIT.

ÜNDESSA
BEUGELBEHA 49,95 SLIPJE 29,95 JAR. GORDEL 46,95

Naast Passionata nog vele andere topmerken zoals:
Marie-Jo, Warner, Felina, Pastunette, Lovable,

Chantelle, Lejaby, Triumph

daar winkel je voor je plezier!

# Met het neerlaten van
de vlaggen van de
deelnemende landen
heeft koningin Beatrix de
wereldtuinbouwtentoon-
stelling Floriade 1992 in
Zoetermeer geopend. De
Floriade, die eens in de
tien jaarwordt
gehouden, geldt als het
visitekaartje van de
Nederlandse tuinbouw.
Na de openingsceremonie
kreeg koningin Beatrix
een rondleiding over het
70 hectare grote terrein.

Foto: ANP
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Verliezen
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OP-misme in Lon-
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de dek_f° utlng in flink hoger open-
Ui "-«n handelaren zich gezwind

Pvmt ummingsindex, die eerst 1,4£er het
ger

4
stond, sloot 0,4 punt on-

öe koe_i.iTan woensdag op 123,6.
?*üm i_„ dcx was eveneens 0,4
'ndev fr °P 204,9 en de EOE-
daald_ _le eerst tot beneden 300
VerW __m afscheid op 301,71, eennornzet ; X'9 punt- De aandele-
_nder_i_ Amsterdam bleef ietsf 5?8 mi f_Van w°ensdag steken met
_el»eel i_ _fn ,_n geeldezich vrijwel_e hoofdfondsen af.
(ler deLrond zich opnieuw on-

>" ni _-sen die moesten inleve-
.4o,so M

oers daalde f LSO totf 51,50' _,QA°/rgOVens zakte f ! tot
_fn °p'fiol^oT?l f I>7° prijsge"
Xtx factie /__ .-' L°\ yJram was f °>60fer Hein. £P f ,4620- °ok hoogvlie-

' '8S k" llet f L'O liggen op
Paar duh_Ti.-ne Wlnsten van een
Vo°r DAF te

_
lelen te noteren

*» ING ' KNP' VOC' CSM, Akzo

p . alemarkt verloor de Bege-derde f 5*LP f 3,°Pf "-" HBG kel. abeursLnAar . 203 en VRG- die
_lalwinst n_ ulagere eerste-kwar-?' lototf _^ lï_ lten kwam- zaktef °-70 na*6;s_n^aci. tosh d-ikelde
IT0 kon _.40,10- Nieuweling Fu-Q8--0 golöTh_me_l f °'20 win^ OP
_*n hofere k____-ha. en' Atag' diew°n f 1 -fn kwartaalwinst meldde

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,90 45,60
ABNA_roA.inF. 79,20 79,10
ABN AmroObl.Gr! 177,00 177,10
AEGON 126,60 126,70
Ahold 86,80 86,00
Akzo 147,20 147,50
Alrenta 194,30 194,30
Amevceit 54,20 54,10
Bols eert. 46,50 46,50
Bührm.Tet c. 44,40 44,50
CSM eert. 94,90 95,40
DAF 21,10 21,30
DordtschePetr. 135,50 135,50
DSM 108,40 106,70
Elseviereert 111,50 110,80
Fokker eert 34,10 33,60
Gist-Broc. eert. 34,50 3420
Heineken 191,00 189,30
Hoogovens nrc 52,50 51,50
Hunter Douglas 70,00 7030
Int.Muller 61,00 60,80
Int.Ned.Gr.c. 51,50 51,70
KLM 35,60 35,70
Kon.Ned.Papier 43,00 43,50
Kon. Oüe 145,70 146,20
Nedlloyd 58,50 57,40
Océ-v.d.Gr. 76,60 75,50
Pakhoed eert 42,00 40,50
Philips 36,40 36,30
Polygram 46,80 46,20
Robeco 94,70 94,30
Rodamco 50,20 50,60
Rolinco 91,60 91,30
Rorento 71,20 71,40
Stork VMF 43,80 43,40
Unilever eert. 181,40 180,60
Ver.BezitVNU 80,90 80,50
VOC nrc 42,10 42,40
Wessanencert. 93,30 93,20
Wolters-Kluwer 69,50 69,50

A.ondkoersen Amsterdam
ABN AMBO Hold. 45,60 (45,60)
Akzo 147,50(147,50)
KLM 35,50-35,60 (35,70)
Kon.olie 145,50-146,30(43,50)
Philips 36,30(36,30)
Unilever 180,00-180,60(180,60)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 57,00 d 57,50
ABNAmroHld.prf. 6,13 6,13
ABN AmroHld.div. 44,30 44,10
ACF-Holdingc. 31,60 31,60
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 129,50 130,00
AsdOptionsTr. 11,50 11,30
Asd.Rubber 3,75 3,65Ant Verft 426,00
Atag Hold. eert 121,50 122,80
Athlon Groep 49,80 50,00
Athlon Groepnrc 47,00 47,00
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 90,00 89,70Batenburg 137,00. 137,00
Beers 126.00 125,50

Begemann Groep 115,00 a 112,00
Belindo 300,50 301,00
Berkei's Patent 1,04 1,05
Blydenst-Will. 40,80 40,80
BoerDe, Kon. 240,00 240,00
BoerDeWinkelb. 68,50 68,50
Borsumy Wehry 62,50 61,50
Boskalis Westm. 24,40 24.10
Boskalis pref. 26,00 26,00
BraatBeheer 34,00 34,00
Breevast 10,10 10,00
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00 805,00
Calvé-Delftcert 1155,00 1150,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 295,00 290,00
ContentBeheer 23,30 23,30
Credit LBN 27,40 27,10
Crown v.G. eert. 114,00 115,00
CSM 94,50 95,00
DAF eert. 17,70 17,50
Delft Instrum. 25,20 24,60
Desseaux 41,10 41,50
Dorp-Groep 44,90 44,80
Draka Holding 23,90 23,90
Econosto 28,80 28,50
EMBA 225.00 b
Eriks Holding 80,10 80,00
Flexovitlnt 57,10 58,00
Frans Maas eert 80,80 81,50
FugroMcClelland 38,00 38,20
Gamma Holding 104,20 103,20
Gamma pref. 5,70 5,70
Getronics 34,10 34,00
Geveke 38,40 38,00
Geveke div'92 37,20 37,00
Giessen-deN. 99,00 99,00
Goudsmit 38,60 38,50
Grolsch 200,00 200,00
GTI-Holding 226,50 226,50
Holl.SeaS. 0,47 0,45
Holl. Kloos 453,00 450,00
HoopEff.bank 7,30 7,30
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 66,00 65,80
Kas-Associatie 33,40 33,40
Kempen & Co 9,30 9,20
Kiene'sSuiker* 1062,00 1060,00aKondorWessels 32,90 32,50
KBB 75,50 75,10
KNP div. 40,50 41,00
Kon. Sphinx 55,00 55,50
Koppelpoort 345,00 a 345,00aKrasnapolsky 250,00 250,00
Landré &Gl. 47,80 47,80
Macintosh 40,80 40,10
MaxwellPetr. 114,00 115,00
MoearaEmm 1189,00 1189,00
MEnimOß-cert. 15700,00 15750,00
Moolen Holding 42,40 42,50
MulderBoskoop 54,00 54,00
Multihouse 4,90 4,90
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,50 56,50
NIB 583.00 d 583,00
NBM-Amstelland 9,05 9,05
NEDAP 346,50 346,50
NKFHolding 200,20 200,00 a

Ned.Part.Mij 5530 54,90
Ned.Springst 7200,00
Norit 20,80 20,70
Nutricia GB 150,00 148,00
Nutricia VB 159,00 157,20
Nutricia VB div92 160,00
Njjv.-TenCate 108,50 103,50
OcévdGr.div92 7530 74,60
OmniumEurope 7,60
Orco Bank eert. 70,20 70,60
OTRA 340,00 340,00
Palthe 62,00 62,00
Philips div.'92 36,30 36.10
PirelliTyre 22,90 22,80
Polynorm 158,00 158,00
Porcel.Fles 135,00 135,00
Randstad 45,70 45,50
Ravast 25,80 2530
Reesink 75,70 75,50
Samas Groep 36,50 36,00
Sarakreek 14,80 15,50
Schuitema 1685,00 1685,00
Schuttersveld 48,50 48,00
Smit Intern. 43,00 41,80
St.Bankiersc. 15,10 15,10
Stad Rotterdam c 40,90 40,00
TelegraafDe 84,30 84,30
Textielgr.Twente 92,00 92,00
Tulip Computers 23,50 22,80
Tw.Kabel Holding 124,00 123,50
Übbink 67,00 67,00
Union 7430 7330
Un.Dutch Group 2,90 2,80
Vereenigde Glas 522,00 515,00a
Vertocert. 32,70 32,40
VolkerStevin 63,50 63,30
Volmac 28,00 2830Vredestein 15,10 15,10
VRG-Groep 47,60 46,50
Wegener 62,50 63,00
West InvestF. 15,50 15,50
Westlnv.F.wb 114,00 114,00
Wolters Kluwer 272,00 269,00
Wyers 30,00 30,00
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79,50 80,00
ABN Amro ArnerF. 69,00 68,50
ABN AmroEur.F. 73,90 73,50
ABN AmroFar EF. 47,80 47,00
ABN AmroLiq.Gf. 163,10 163,10
ABN AmroNeth.F. 87,60 86,60
Aegon Aandelenf. 33,70 33,70
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
ABN Beleg.fonds 63,20 62,60
Albefo 48,40 48,20
AldollarßFS 26,30 26,40
Alg.Fondsenbez. 233,00 233,00
AllianceFund 1030 10,20
AmroNorth Am.F. 66,70 67,40
Amvabel 8130 81,70
Asian TigersF. 62,80 62,50
Asian Select. F. 59,00 58,40
Austro Hung. F. 4,40 4,40
Bemco RentSel. 55,80 5530Bever Belegg. 2,90 2,90
CLN Obl.Div. F. 110,80 110,80
CLN Obl.Waardef. 114,50 114,50Delta Lloyd Inv. 29,60 28,80

DP America Gr.F. 33,80 33,80
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 125,40 125,40
EMF Rentefonds 69,30 69,30
Eng.Holl.Bel.Tl 10,40 10,40
Envir.Growth F. 4830 48,00
Esmeralda part. 33,10 32,90
Eur.Ass. Trust 6,70 6,60
EMS Growth Fund 104,20 104,50
EMS lncomeFund 105,70 105,90
EMS Offsh.Fund 103,30 103,50
EOE Dutch SUF 320,00 315,00
Euro Growth Fund 49,00 49,00
Euro SpainFund 6,90 6,90
FarEast Sel.F. 52,50 52,50
Gim Global 50,90 50,90
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 72,50 72,90
HoU.Eur.Fund 47,10 47,20
Holl. Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac.Fund 8630 " 86,50
Holl. Sel.Fonds 84,40 8330
Innovest 65,00 64,50
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 27,00 27,00
Intereffektwt 61,00 59,00
Investa part. 73,00 73,50
ISHim_.Funds 9,70
Jade Fonds 137,10 136,80
Japan Fund 1630 1630
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sectßat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 7,90 7,80
MeesObLDiv.F. 111,70 d 112,00
Mexico lncomeF. 22,00
MX IntVentures 10,50 1030
Mondibel 7730 7730
Natßes.Fund 1175,00 1170,00
NedufoA 111,00 115,00
Nedufoß 117,00 117,00
NMB DutchFund 44,40 44,00
NMB GeldmarktF. 54,71 54,72
NMBGlobalFund 45,10 4430
NMBOblig.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 103,04 103,08
NMBRentegr.F. 118,30 118,30
NMBVast Goed F. 37,90 37,90
New Asia Fund 5,40
Nomura Wan. F. 0,45 0,42
Obam, Belegg. 248,50 247,20
OAMFRentefonds 11,65 11,70
Orange Fund 21,70 21,60
Pac.Dimensions 88,80 88,50
Pac.Prop.Sec.F. 28,00 28,00
Pie.on Rente 113,70 113,80
Postb.Aand.f. 50,40 50,40
Postb.Belegg.f. 5630 5630
Postb.Verm.gr.f. 5430 5430
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalentßel. 15130 151,40
RentotaalNV 3530 35,60
RG AmericaF. 103,70 103,00
RGDivirentF. 49,30 4930
RG EuropeF. 97.00 96,00
RGFlorente 114,10 114,10
RG Paeifie F. 87,00 86,70
RG SP Groen 54,40 54,40

RG SP Blauw 51,00 51,00
RG SP Geel 47,30 47,10
RodinProp.J 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,20 80,20
Schrod.lntPr.F 29,20 29,20
SciTechJ 13,00 12,50
SuezLiq.Grf. 182,00 182,00
Technology Fund 19,20 1930
Tokyo PacHold. 166,00 163,00
TransEur.Fund 81,00 81,00
TranspacF.Yen 251,00 253,00
Uni-Invest 18,00 18,00
Unicolnv.Fund 77,50 7730
UnifondsDM 31,60 31,70
Vaste Waard.Ned 6530 65,40
Vast Ned 112,30 112,30
VIB NV 59,40 59,80
VSB MixFund 52,70 52,50
VSBRenteFonds 110,10 110,00
WBO Intern. 65,60 65,00
Wereldhave NV 112,00 113,00
Yen Value Fund 72,70 72,90
ZOMFloridaF.s 33,50 33,10

Parallelmarkt
Alanheri 29,50 29,50
ABF 111,70 111,60
Berghuizer Papier 4330 43,50
Besouw Van eert 53,30 53,00
Biogrond Belegg. 10,80 10,80
Comm.Obl.F.l 99,00 99,10
Comm.Obl.F.2 99,00 99,20
Comm.Obl.F.3 98,10 9930De Drie Electr. 13,00 13,00
DeltaLl.Dollarf. 65,80 65,70
Delta Lloyd ECU 63,60 63,60
Delta Lloyd Mix 6130 61,00
Delta LloydRent 59,20 59,20
Delta Lloyd Vast 56,10 56,10
Dico Intern. 86,00 86,00
DOCdata 6,20 6,20
DutchTake Ov.T. 45,10 45,10
Ehco-KLM Kleding 40,00 40,00
E&LBelegg.l 69,40 d 69,40
E_LBelegg.2 71,90 d 71,70
E_LBelegg. 106,50 106.50
E&LBelegg.4 73,90 d 73,70
E&LKap.RenteF. 105,40 105,40
FreeRecord Shop 32,00 31,00
GaiaHedgel 103,00
Geld.Papier c. 69,80 69,80
German CityEst 37,80 37,80
Gouda Vuurvast 7030 7030
Groenendijk 45,40 45,40
Grontmü 53,50 52,50
HCA Holding 46.90 46,50
Heivoet Holding 39,00 39.00
Hes Beheer 4630 46,00
Homburg eert 0,80 0,75
Inter/ViewEur. 3,60 3,60
Kühne+Heitz 45,20 44,80
LClComputGr. 4,30 4,60
Melle, vannrc 4730 45,00
Nedcon Groep 54,00 5430
Nedschroef 81,50 81,50
NewaysElec. 6,50 6,50
New Eur.Htls DM 18,00a 18,00a
NewtronHold. 1.85 I,Boe

Pan Pac. Winkel 10,20 10,30
PieMedical 5,60 5,60
Simac Techniek 12,90 13,00
SügroBeheer 55,10 54,70
SuezGrFund 52,10 51,60
VHSOnr. Goed 1,45 1,45
Vilenzolnt. 38,50 38,40
Welna 282,50 282,50
Wereldhave 4,10
Weweler 40,50 40,60
Wall Street
alliedsignal 50% 52
amer.brands 44% 45V_
amer.tel.tel 40'/b 41VSamoco corp 43V_ 43' A
asarco mc. 25% 24^<bethl. steel 13% 13l/_
boeingco 43V4 43'/t
can.pacific 13 .4 14
chevron 64'/. 64_
chiquita 27' A 24%
chrysler 16'/, m,
citicorp 15 1/. 16'/e
cons.edison 26V_ 264.
digitequipm. 53 l/2 48V<
dupontnemours 47 47>/i
eastmankodak 385 8 38 _
exxon corp 57V_ 57%
ford motor 38%, 38^
gen. electric 72% 74%
gen. motors 37% 38
goodyear 66V4 67.4
hewlett-pack 77V. 78%
intbus.mach. 84'/e 85 %
intteLtel. 62% 63%
kim airlines 19 19%
mcdonnell 57%, 57%
merckco. 146 W 150'/.
mobil oil 62' 4 61
penncentral 21 _ 22V4
phüips 19^4 19.,
primerica 37 37%,
royal dutch 79% 79%
searsroebuck 44% 45'_
sfe-southpac. 11% 11%
texacoinc. 59 SB/g
unitedtechn. 52V4 53%
westinghouse 17% 18_
whitmancorp 14V_ _%
woolworth 29 28%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,775 1,895
austr.dollar 1,33 1,45
belgfrankdOO) 5,31 5.61
canad.dollar 1,480 1,600
deensekroon (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) 31.60 34.35
gneksedr.(lOO) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
itaUire(10.0001 13,80 15,50
jap.yenllo.oooi 135,50 141,50
joeg.dm.t/m 100 - -
noorsekroon (100) 27.15 29,65

oostschill.(lOO) 15,75 1635
portescudo(lOO) 1,20 138
spaanse pes. (100) 1,69 1,85
turkse pond(100) 0,0250 0,0350
zweedsekr. (100) 29.50 32.00
zwits.fr. (100) 119,75 12435

Wisselmarkt
amerikdoUar 1,84095-1,84345
antill.gulden 1,0140-1.0440
austr.dollar 1,3978-1,4078
belg frank (100) 5,4700-5.4750 'canad.dollar 1.54575-1.54825
deensekroon (100) 28.990-29.040
duitsemark(100) 112,5800-1126300
engelse pond 32095-3,2145
franse frank (100) 3332043370
gneksedr.(lOO) 0.9120-1,0120
hongkdollar(lOO) 23.4750-23,7250
iersepond 2.9935-3.0035
ïtallire(10.000) 14300-11950
jap.yen(10.000) 139,140-139.240
nw_eel.do__(loo) 0,9972-1,0072
noorsekroon (100) 28,630-28,680
oostenr.sch.üOO) 15,9960-16.0060
port escudos (100) 13890-13290
spaanse pes. (100) 1,7710-1,7810
surin.gulden 13120-1,0520
zweedsekr. (100) 31,010-31.060
zwits.franküOO) 122665-122715
e.e.u. 2,2995-23045

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 20530 20430
KlexcUonolie 201,00 20030
internationals 206,50 206,40
lokale ondernem. 205.90 205,10
idfinancieel 14530 145,00
ld niet-financ. 264,50 26330

CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 292-40 291,90
idexcl.kon.o_e 270,40 269,40
mternaüonals 306.40 306.30
lokaleondernem: 276.50 27530
idfinancieel 214,20 214.00
,d niet-financ. 336,10 334,40

CBS-stemmingsindex (1990= 100)

algemeen 124,00 123,40
intemation 139,60 138.90
lokaal 121,10 120,60
fin.instell 12730 127,20
niet-financ 119,90 119,40
industrie 129,70 12930
transp/opsl 128,40 126,90

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,770-20370, vorige19320-20,220,bewerkt 21370 laten,
vorige 21,820 laten.
Zilver onbewerkt 205-275, vorige 200-270,
bewerkt 320 laten, vorige 310 laten.

Dow Jones
Industrie 3.224,96

+ 43,61

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k.

Abn amro c jan 37,50 359 8,60 8,40
abnamro cjan 40,00 327 630 6,00
abnamro cj9s 45,00 468 4.80 4,80
akzo papr 145.00 246 0,60 0,50
dsm papr 100,00 226 0,60 0,60
coc c apr 290.00 381 13,00 12,40
coc c apr 300,00 856 430 3,80
coc c apr 305.00 537 1.50 1,40
coc c mei 300,00 431 4,40 4,00
coc c mei 305,00 462 230 2,40
coc c mei 310,00 259 1,00 1,10
coc papr 280.00 930 0.20 a 030
coc papr 290,00 236 0,30 0,40
coc papr 295.00 570 0,50 0,80
coc papr 300.00 2874 130 1,60
MC papr 305,00 2228 3,50 3,80 ,
coc papr 310,00 774 7,50 b 830
coc pmei 295,00 535 2,50 330
coc pmei 300,00 343 4,80 5,20 :
coc pjun 295.00 244 4,00 a 4,00
coc pn94 290,00 381 1330 1330
fokker capr 35,00 321 0,40 0,40 '.
hem pjul 175,00 293 2,00 330 <hem pjul 180,00 241 330 450
hoog cjul 55,00 374 2,10 1,90 'hoog papr 55,00 399 2,60 3,40 :
hoog pjul 50,00 219 1,80 2,00
ing c okt 55,00 274 0,90 100
ing cj94 47,80 418 6,80 6,70nedl c apr 55,00 285 3,50 2JOPhü c apr 32,50 220 3,90 330phil c apr 35,00 920 130 1,50 aphil cjul 35,00 300 270 270phil cjul 3730 352 130 130Phil c okt 35,00 884 3,60 3,60phil c 093 30,00 682 930 9,10 bPhü c 095 20.00 2363 1830 18,00
phil c 096 35,00 439 9,40 9,10 b ,
Phil pjul 32,50 539 0,30 030Phil pokt 35,00 226 030 1,00 'polyg pmei 45,00 225 0,90 1,10
olie c apr 145,00 376 210 250ohe c apr 150,00 612 0,40 0,50 'ohe cjul 140,00 277 730 830ohe cjul 145,00 256 4,00 b 4,10
ohe pjul 140,00 413 230 230
tops c apr 580,00 314 290 b 280
tops papr 570,00 229 1,50 1,70
tops papr 580,00 378 4,50 b 530
unil pjul 175,00 239 250 3,00

a laten 9 bieden " ei-div.
b bieden h-laten«ei-di»
c ei-claim k« gedaan -f h
d ei-dividend 1 gedaan " 9
e gedaan 1 beden »k - slotkoers vorige dag

j I gedaan - laten sk slotkoers gisteren

Waarschuwing Industriebond FNV:

’Wangedragkabinet

leidt tot loongolf’PLECHT - Het 'wangedrag'an werkgevers en kabineteigt volgend jaar te resulte-en _n een loongolf. Dat heeftre voorzitter van de Industrie-bond FNV, B. van der Weg,
justeren gezegd in een toe-
,Praak tot de bondsraad, het

van zijn vakbond.
kak-der We£ beschuldigde het
*«binet ervan de inflatie op te
J^JVen door steeds maar weer
«in met lastenver-wa-
coif 6n" an verncntmë van de
d Wectieve lasten, waarvoorverse ministers keer op keer
no e"' ziet ni^ net voorloPig
I niet komen. „Ik zet daar

_;"?,ralsn°g grote vraagtekens
UU > zei Van der Weg.

lit h werkgevers kregen een veeg
gr ac Pan van de voorzitter van de
tor° a vakbond in de marktsec-
jje' ..Men dreigt met blokkades op_e aanvullingen op de uitkeringen,
4ldiVUt de arDeidstijdverkorting",
WiiTif Van der Weg> »Als deze ont-val Ing doorzet, wordt het de
moPTWeging in 1993 byzonder
Wn_ ._

k gemaaktom tot een verant-
golf brede inzet te komen." Een
to van hoge looneisen dreigt dan,voorziet Van der Weg.

V 0 vakbondsvoorzitter herhaalde
Bine betPle'd°°ivan devakbewe-
vlak v°or verbreding van het draag-
li__ Voor de sociale zekerheid door
Per. r '56113611S6113611 aan het werk te hel-
eVe_ ' . aar hgt de sleutel voor een

'WlCht_ge ontwikkeling van de
Zei V Voorwaarden in Nederland",
te __ .n derWeg. die zich echter zeieahseren datzijn bond dat nooitp eiBen houtje kan.

Wer. "eeft de vakbeweging de
dio gevers en de regering brj no-
net e s Van der Weg- -Als kabi"
2e 2

n werkgevers echt menen wat
ma

ggen", zei hy', „dan zou het the-
pu arbeidsparticipatie het kern-
iïloetVan.het nieuw centraal overleg
en ei

6n zÜn:" Of de sociale partners
elkaa regei"ing °P korte termijn bij
Overi

r z .Hen komen voor centraal
Wer_ eg' is maar zeer de vraag. De
steed e,Vers heb-en tot nu toe
voeie

S aten weten er weinig voor te

Stakingsfront
’suiker’kalft
langzaam af

UTRECHT - Na bijna drie weken
staken om het behoud van de auto-
matische prijscompensatie (ape)
kalft het stakingsfront in de suiker-
verwerkende industrie langzaam af.

Woensdag hielden de stakers bij
koekjesfabriek Verkade het voor
gezien, gisteren gingen de 148 sta-
kers brj OZF(voorheen Jamin) weer
aan de slag en vandaag gebeurt het-
zelfde bij Baronie/de Heer in Rotter-
dam en Smelirik in Apeldoorn (res-
pectievelijk 45 en 18 stakers).

economie

Luchtvracht
in de mineur

dj
eff

SCHIPHOL - De Nederlandseluchtvrachtexpediteurs ver-wachten dit jaar nauwelijks ofgeen groei van hun omzet. De
heeste bedrijven in deze sector«ouden zelfs rekening met eenuchte omzetdaling. Oorzaak is deeconomische stagnatie in Euro-
Pa en de relatief zwakke positievan Nederland op de wereld-markt.

j^n en ander blijkt uit een en-quête van de Nederlandse Ver-eniging voor Luchtvrachtexpe-«teurs (NWL) onder haar'eden.

De luchtvrachtexpediteurs slo-
ten 1991 wel met een positief re-
sultaat af. Het totaal aantal zen-
dingen steeg met zeven procent.
Het gewicht van die zendingen
steeg ten opzichte van 1990 met
18,5 procent tot 346.000 ton. De
luchtvrachtexpediteurs betaal-
den 850 miljoen gulden aan de
luchtvaartmaatschappijen voor
het vervoer van hun zendingen.

De groei van de luchtvracht in
1991 komt grotendeels op het
conto van de export. Expedi-
teurs die het vorig jaar niet zo
goed deden, zyn bedrijven die
zich op het vervoer van elektro-
nische apparatuur en bederfelij-
ke waren richten. Hun verliezen
werden echter gecompenseerd
door een groei van het totale
luchtvrachtpakket van de expe-
diteurs. Terwyl de vooruitzich-
ten voor 1992 somber zyn door
tekenen van stagnatie in Europa,
blijft de NVVL op lange termy'n
onveranderd optimistisch over
de groeimogelijkheden.

BONN - De DDR stond al in
1987 op het punt failliet te gaan.
Dat blijkt uit geheime interne
memo's die de voormalige schat-
kistbewaarder Alexander
Schalck-Golodkowski, in okto-
ber 1987 aan het Oostduitse po-
litbureau richtte. De memo's
kwamen boven water bij een on-
derzoek naar de financiële posi-
tie van de DDR, zo heeft CDU-
parlementariër Joachim Hörster
gisteren bekendgemaakt.

Schalck-Golodkowski zou de
Oostduitse regering al in 1987
hebben geadviseerd maatregelen

DDR al in
1987 op rand
van bankroet
te nemen die de export naar het
Westen zouden stimuleren. Al-
leen op die manier zou de kre-
dietwaardigheid van de DDR
veilig kunnen worden gesteld.
Uit geheime notities van de
DDR-planningscommissie uit
1989 bleek verder dat het land
zijn betalingsproblemen met het

Westen voortdurend versluierde.
Zo werden kredieten van wester-
se banken al voor gebruik in de
boeken opgenomen, zodat daar-
over rente kon worden verkre-
gen.
In een brief gericht aan partijc-
hef Egon Krenz schreef de com-
missie dat de bankkredieten tot
de bezittingen van de Oostduitse
staat konden worden gerekend,
omdat de herkomst van de lenin-
gen onbekend was. Voor de kre-
dietwaardigheid van de DDR
had dat een positief effect. De
betalingsverplichtingen daalden
echter geenszins.

Cao-overleg
in zuivel
heropend

UTRECHT - De cao-onderhan-
delingen in de zuivelindustrie
worden gisteravond hervat nadat
de vakbonden hadden besloten
om de uitnodiging van de werk-
gevers om te komen praten te
aanvaarden.

„We gaan praten terwille van de
zorgvuldigheid. Bovendien zit er
enige beweging in het standpunt

van werkgevers. Maar of er wer-
kelijk een akkoord uitrolt, is de
vraag. Dat zullen we nog moeten
afwachten", zegt een woordvoer-
ster van de Voedingsbond FNV.
Bij het ter perse gaan van deze
krant waren de onderhandelin-
gen nog volop bezig.

De werkgevers in de zuivelin-
dustrie (19.000 werknemers) had-
den de vakbonden uitgenodigd
om het afgebroken overleg over
een nieuwe cao te hervatten. In
de zuivel dreigen vanaf volgende
week acties, stakingen incluis
nadat het cao-overleg vorige
maand was vastgelopen.

munt uit

Minimumloon
Deeltijdwerkers met een baan
van minder dan dertien uur per
week, krijgen ook recht op het
minimumloon. Een meerder-
heid van de Tweede Kamer
steunt hetkabinetsvoorstel om
de huidige ongelijkheid voor
parttimers uit de wet te halen.
Alleen de WD stemde gisteren
tegen het voorstel. De liberalen
vrezen dat deeltijdwerk te duur
wordt en daardoor banen kost.
Volgens berekeningen van het
ministerie van Sociale Zaken
en werkgelegenheid kost het
recht op het minimumloon
voor deeltijders maximaal zes-
duizend banen. Het gaat daar-
bij om mensen die minder dan
eenderde van een volledige
werkweek arbeid verrichten.
Volgens minister De Vries
(CDA) weegt dit verlies van
werkgelegenheid minderzwaar
dan het principe van de gelijke
behandeling van deeltijdwer-
kers en mensen met een volle-
dige baan.

’Fed’

De Amerikaanse centrale ban-
ken (de 'Fed') hebben gisteren
de 'federal funds rate', het be-
langrijke rentetarief voor de
geldmarkt, omlaag gedrukt van
vier naar 3,75 procent om de
economie te ondersteunen. Dat
gebeurde door financiële reser-
ves toe te voeren naar de ban-
ken, zo signaleerden econo-
men. Het is voor het eerst sinds
eind vorig jaar dat de Fed hét
monetaire beleid verder ver-
soepelt om de kwakkelende
economie te stimuleren. Op 20
december werd het disconto
verlaagd van 4,5 tot 3,5 procent
en ging de federal funds rate
van 4,5 naar vier procent.

Proeven nieuwe
openingstijden
winkels fiasco

Van onze redactie economie

LANDGRAAF/DEN HAAG -De experimenten met andere
winkeltijden dan van negen
tot zes zijn een fiasco. In veer-
tien dorpen en steden, waar
maar liefst vier verschillende
proeven aan de gang zijn,
doen maar 60 winkeliers mee,
zodat voortzetting eigenlijk
geen nut heeft.

De club van winkelketens en wa-
renhuizen (de Raad voor het Filiaal-
en Grootwinkelbedrijf, FGB) vindt
dan ook dat deze experimenten
moeten worden afgeblazen. Beter
kan deregering gewoon de Winkel-
sluitingswet wijzigen, waardoorrui-
mere en gevarieerde openingstijden
voor winkels mogelyk worden, zo
vindt de Raad.
De vier experimenten die momen-
teel aan de gang zijn gaan uit van 52
uur winkeltijd en zondag de deur
dicht. Bij één mogen de winkeliers
geheel zelf hun openingstijden be-
palen: Landgraaf, Den Haag, Den
Helder, Skarsterlan, Hummelo en
Keppel. Anders ligt het in Wagenin-
gen, Vlissingen en Schiedam, waar
de winkels tot 19.00 uur open mo-
gen blyven. In Haaksbergen en Ste-
de Broec is een tweede koopavond
toegestaan, terwijl in Almere, Arn-
hem en Groningen de winkels tot
21.00 uur mogen verkopen.
Directeur mr E.C. de Mooij van de
Raad zegt datnu al is vast te stellen
dat de experimenten zijn mislukt.
Hij vindt ook dat de regering geen
besluiten over winkeltijden op een
mogelyk uitkomst van de proefkan
nemen. „Als het in de ene plaats tot
negen uur 's avond hartstikke druk
is, maar het elders daardoor heel

rustig, dan weet je nog niks. Dan
vervals je de concurrentie alleen
maar".
Dat zo weinigwinkels meedoen aan
de proeven komt niet in de laatste
plaats door dat de winkelketens en
warenhuizen merendeels er niet aan
mee doen. De FGB-directeur vindt
dat logisch: „Voor een centraal ge-
leide onderneming is het vrijwel
ondoenlijk, alleen al qua bevoorra-
ding, om voor een paar filialen ge-
heel afwijkende regelingen te tref-
fen". Hy heeft ook problemen met
de toeslagen waar het personeel
recht op heeft door de afwijkende
openingstijden.

De proefis bedacht toen de Tweede
Kamer de nieuwe winkelsluitings-
wet behandelde. De belangrijkste
wijzigingen daarin zyn: de openstel-
ling op werkdagen gaat van 5.00 tot
18.00 uur naar 6.00 tot 18.30 uur, op
zaterdag van 5.00 tot 17.00 naar 6.00
tot 18.00 uur. Het aantal december-
koopavonden voor Sint wordt 4
(was 3) en voor Kerst 4 (was 5). Het
aantal winkeluren mag van 52 naar
55 per week. De wet ligt overigens
nu bij de Eerste Kamer.

Distributie
De winkelbedrijvenDe Boer in
het Noorden van het land heb-
ben de Dienstenbond FNV gis-
teren uitgenodigd voor een
gesprek over een aparte cao
voor het distributiepersoneel.
In het kader van de acties om
in decao voor de supermarkten
een loonsverhoging van 6,5
procent opgenomen te krijgen,
zyn donderdag bij distributie-
centra van De Boer in Leek en
Beilen (die ook drogisterijen en
slijterijen bevoorraden) 140
werknemers voor onbepaalde
tyd in staking gegaan. De bond
zal het voorstel vandaag voor-
leggen aan de stakers bij De
Boer.

Transport
Duitsland wil in de periode tot
2010 een bedrag van 636 mil-'
jard mark uittrekken voor de
uitbreiding en de verbetering
van de transportwegen. Gunt-
her Krause, minister van Ver-
keer, heeft gisteren bekendge-
maakt dat in de plannen 222
miljard mark is bestemd voor
de uitbreiding en 414 miljard
mark voor het onderhoud en de
vernieuwing van autowegen,
spoorlijnen en vaarwegen, jVoor het eerst is er meer geld
uitgetrokken voor nieuwe
spoorlijnen dan voor niéuwe-
wegen. Het zwaartepunt van de
plannen ligt in het oosten van
Duitsland.

Fokker blijft voorlopig Fokker

" De Raad van Bestuur van Fokker - met links drs R.F.
Hendrikse en midden voorzitter E.J. Nederkoorn - presen-
teerde gisteren in Amsterdam het jaarverslag en dejaarre-
keking tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhou-
ders. De aandeelhouders kregen te horen dat Fokker en
Deutsche Aerospace (DASA) op korte termijn hun gesprek-
ken over samenwerking hopen af te ronden. In de gesprek-
ken met de Duitsers (en de overheid) zijn de laatste weken
vorderingen gemaakt. De beoogde samenwerking tussen de
Duitsers en de Nederlanders richt zich overigens meer op
de toekomst dan op het heden. Op de periode na het jaar
2000. Fokker blijft gewoon, zo lang er vraag naar is, de F5O
en de FlOO bouwen. Binnenkort wordt de nieuwe Fokker 70
gelanceerd. Ook dit toestel wordt op Schiphol geassem-
bleerd. Dat was de strekking van de uiteenzetting van pre-
sident Nederkoorn van Fokker gisteren. Inhoudelijk wilde
hij niet op de gesprekken met DASA ingaan. Wel verzeker-
de hij de aandeelhouders dat 'echte veranderingen als ge-
volg van de samenwerking van met DASA pas bij nieuwe
produkten te zien zullen zijn. Foto: ANP
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El Eurocasion
kleur km-stand bouwjaar

Citroen LNAII RE beige 60.000 '84
Citroen AX 14TRD blauw 64.000 '89
Citroen Visa 11RE wit 53.000 '87
Citroen BK 14E zilver 85.000 '86-'B7
Citroen BK 14 beige 90.000 '87
Citroen BK 14 RE zilver 76.000 '89
Citroen BK 16RS Break wit 155.000 '85
Citroen BK 16TRS aut. blauw 102.000 '87
Citroen BK 16TGI antraciet 50.000 '90
Citroen BK 19GTI wit 106.000 '86
Citroen BK 19TR0 blauw 198.000 '86

Volvo 340 1.4 wit 97.000 '85
Toyota Starlet DL wit 36.000 '89

CITROEN
□van ROOSMALEN Rl

MAASTRICHT-GULPEN UÊ-\
___________________________________________________—————<

Gulpen: Rijksweg 113, 04450-1450

Autoverhuur
Zelfverhuizers

Qin diverse maten
v.a. ’ 65.- excl. BTW -I

Incl. 100km

Bel nu: 045-725666

_______________________________a_____-H-B-a-H«
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&M Provincie.{ImK ■w-'iiiw-*» Bureau Bibliotheekw^__ Limhurn postbus 5700
sjLJa* 1111UU1y 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
nwdadeiing Verordening grondwaterbeschermingLim-
u 113/15-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse be-

schikkingen naar aanleiding van aanvragen
om ontheffing.

Beschikking.
Gedeputeerde Staten hebben op 31 maart
1992 -onder voorschriften- ontheffing ver-
leend aan: 1. H.M.A. Huynen, Eckelraderweg
2 te Cadier en Keer en zulks voor het hebben
van een verkooppunt en reparatiebedrijf voor
landbouwmachines op het adres Eckelrader-
weg 2 te Cadier en Keer (BU 53223); 2. J.P.L.
Evers, Grathemerweg 3 te Oler en zulks voor
het hebben van een pluimveehouderij op het
adres Hunselerdijk 5a te Grathem (BU 52898);
3. Jac. Hoeberichts Houtbewerking, Laathof-
straat 26 te Beek en zulks voor het hebben
van een timmerbedrijf op het adres Meerstraat
4 te Bunde (BU 10438/92/12793); 4. Drukkerij
H. Fober 8.V., Jeustraat 1 te Voerendaal en
zulks voor het hebben van een drukkerij op het
adres Jeustraat 1 te Voerendaal (BU 8711/92/
11394); 5. Hennekens-Zonwering 8.V., Dorp-
straat 5a te Baexem en zulks voor het hebben
van een zonweringkonstruktiebedrijf op het
adres Geenraderweg 14te Baexem (BU
9032/92/11395); 6. F. Creuwels en
M. Metekohy, Houthemerweg 76 te Meerssen
en zulks voor het hebben van een camping op
het adres Houthemerweg 76 te Meerssen (BU
50435); 7. Bouwbedrijf van den Hof 8.V., An-
kerkade 155 te Maastricht en zulks voor het
hebben van een bouwbedrijf op het adres
Ankerkade 155 te Maastricht (BV 8718/92/
12794).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggen vanaf 13 april 1992
ter inzage: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuizen
van Margraten (ad 1.), Heythuysen (ad 2. en
ad 5.), Meerssen (ad 3. en ad 6.), Voerendaal
(ad 4.) en Maastricht (ad 7.) tijdens de werk-
uren en daarbuiten op de in deze gemeenten
gebruikelijke plaatsen en tijden, tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking.
Beroep.
Tegen het verlenen van de gevraagde onthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel 44 van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne kan
tot 13 mei 1992 beroep worden ingesteld door:
a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c.
degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of
22 tweede lid, of 28, eerste lid, onder c, van de
Wet algemenebepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest overeenkom-
stig artikel 20, 21 of 22 tweede lid, of 28,eer-
ste lid, onder c, van de Wet algemene bepa-
lingen milieuhygiëne bezwaren in te brengen.
De beschikking wordt na afloopvan de be-
roepstermijn van kracht, tenzij voor dezeda-
tum beroep is ingesteld en met toepassing van
artikel 107van de Wet op de Raad van State
een verzoek is gedaan tot schorsing van het
besluit dan wel tot het treffen van een voorlo-
pige voorziening. Het beroepschrift en het ver-
zoek tot schorsing of tot het treffen van een
voorlopige voorziening moeten worden gericht
aan en in tweevoud worden gezonden aan de
Raad van State, Afdeling voor de Geschillen
van bestuur, Binnenhof 1, 2513 AA
's-Gravenhage.
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Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder help! bij het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.'
NSG, Postbus 381, \TQ'">
2600 AJ Delft. INOO
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DE GARANTIE
VAN ZORGELOOS

RIJPLEZIER.
Elke Alfa Primo Garant Occasion
voldoet aan de 100-punten-test. Is
op 100punten gecontroleerd en
daardoormaar liefst 12 maanden
gegarandeerd. Neem de veiligste
weg en kies voor de zekerheid van
een Alfo Primo Garant Occasion.
■ Alfa 164 3.0 QV

rood mei '91
" Alfa 164 3.0 QV

zwart jan. '91
" Alfa 164 TS

zwart jan. '89
" Alta 75 2.0 TW Spark

wit jan. "90
Alla 75 1.8
rood sept. 86

" Alfa 75 1.6LPG
blauw mcl '88

" Alfa 33 1.7 IE 16V
rood sept 91
Alfa 33 1.7 QV LPG
grijsmet. juli '87

" Alfa 33 1.3 JNR
wit mrt. '88

" Alfa 33 1.3 JNR
rood jan. '88
Alfa 33 1.3
wit mei '87

Autobedrijf COUMANS
Rijksweg Zuid 310 Geleen

046-756222

J 1 ■ 1J 11POLO 3-DR£t POLO 3-DRS. pOLO qqUPE
FOX 1.3 ltr./_Kr FOX 1-3 ltr./55 pk. ~..,. __
Kleur: blar< O Kleur: tornadorood t.,L ' ' 'V.5Pk-Div. ex^K Div. extra's Kleur: metallic
AantfSftis Aankoopprijs Aankoopprijs
r:.4V ’24.385,- rijklaar ’24.729- rl)klaar f 24^'
AUTü CAUBO PRUS / 21.900,- AUTO CAUBO PRUS / 22.200,- AUTO CAUBO PRIJS ’ 22.258.1l
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DRIVE THEM,,,W-' ■n■■ Afgebeeld dePontiac Trans Sport GT, prijs: f 79900, -. Vrijdt alPontiac Trans Sport vanaffb 1 500. -. Leaseprijs v.a. f 1620,-p.m.
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Lange afstand
De nieuwe 928 GTS is als zijn voorgan-
gers een wagenvoor kilometervreters. Uit
de statistieken blijkt dat ook. Hij behoort
tot de top vijfvan meest gebruikte lange-
afstand-reisbolides. In de loop der jaren
zijn wijzigingen in de 928 doorgevoerd,
die ervoor moesten zorgen dat dePorsche
tot de meest snelle en comfortabele wa-
gens bleef behoren.

De GTS wordt standaard geleverd met
een automatisch in- en uitschakelend
sperdifferentieel. Dat is ook wel nodig om
het hoge vermogen aan de weg te krijgen.
Het systeem maakt gebruik van de wiel-
sensoren van het ABS-systeem.

Standaard beschikt de 928 GTS over veel
luxe, maar ook over veiligheidsvoorzie-
ningen. Zo is onder meer een uitgebreid
diagnosesysteem aan boord, dat de be-
stuurder via drie fases waarschuwt. Het
zwaarste alarm geldt bijvoorbeeld voor
verlies van oliedruk, fase twee voor te
weinig olie en fase drie bijvoorbeeld voor

bijna versleten remvoeringen. Ook maakt
controle van de bandenspanning deel uit
van het systeem.
In Nederland wordt het topmodel 928
GTS aangeboden voor voor een prijs van
277.000 gulden. Er is geen prijsverschil
tussen handgeschakelde of automatische
versnellingsbak.

" De Porsche 928 GTS heeft standaard gemonteerde 'Cup'-velgen, die door
hun open constructie zorgen voor extra ventilatie voor de remschijven.

Allemansvriendje
Het blok is een bijna zeventig

jaaroude bekende. En BMW wil
dat weten ook. Het kleppendek-
sel van de nieuweling herinnert
aan de eerste serie-BMW die
veertig jaargeleden als honderd-
mijls-racer de geschiedenis in-
ging. Zestig pk perst de tweeci-
linder uit zijn blok. Een sport-
motor wordt het daar uiteraard
niet mee, maar hij kan wel goed
met zwaardere broertjes meeko-
men.

Het luideklikken bij het schake-
len (vroeger standaard meegele-
verd) heeft BMW vrijwel wegge-
werkt. De machine schakelt als
in boter. De RIOOR is een alle-
mansvriendje. ledereen voelt
zich er onmiddellijk op thuis:
starten, lopen en rijden.

uitlaatjes

£_£*RIOLETS zyn de laatste ja-en weer redelijk in trek. Vrijwel
Dl___^erk heeft wel een exem-
-i____m het Pakket zitten - dat'JJ" aan fabrieksmodellen. Maarzrjn ook talrijke firma's die
er __. £male auto doorzagen en
ken aai open model van ma-

ko_.ie Jcabriolet-modellen staan10?._. d weekeinde, van vrijdag
het A,_°? dag 12 aPril' te kÜk in
or__n- totron in Rosmalen. De
ku___SaVe heeft zelfs besla_
de ___n leggen °P Primeurs die
G. __ gemaand°P deSalon van
al ___"VIJn getoond. Zo staan ereen R over 200, Ginetta, Spar-
»n on

geot 106 en Suz-ki Swift
zün __ n_ Ultv°ering. Daarnaast
een. t d. zelfbouwers en nogge_t_ mtlg automerken verte-genwoordigd met zonnige crea-

£* _-ïn_'92 (Autotr°n Rosmalen)
21 nn aag °Pen van 14.00 tot
van in

U___en in het weekeindeÏÏra°a_to^700uurDeentree

’ °isaJ
agt f iS,-.; voor kinderen

Steh. ? BiK|S is een show vantorrJbekende Britse auto- en mo-torrnerken die dit weekeindde
Sterk ._ V. ExP°center Samenkni_.in Ho-ten. De bezoeker
ke h__£? n g°ed beeld van derij-e mstone van deBritse auto- en

motorindustrie. Centraal staat
dit jaar het merk Aston Martin.
Daarnaast bieden particulieren
hun Engelse auto of motorfiets
te koop. Stands met onderdelen,
modellen, boeken etc. complete-
ren deze jaarmarkt die vandaag
om 10.00 uur wordt geopend
door Tony Spark, de handelsat-
taché van de Britse ambassade.
De show is vandaag geopend
van 10.00-22.00 uur, morgen en
zondag van 10.00-18.00 uur. De
toegangsprijs voor volwassenen
bedraagt ’ 12,50 en kinderen tot12 jaar betalen 6,50 gulden.

TOP-LIFE M 701 is een door het
Oostenrijkse bandenconcern
Semperit AG ontwikkelde nieu-
we generatie personenwagen-
band. De opvolger van de M 601
Hi-Life, in Nederland geïmpor-
teerd door Semeperit Banden
BV in Amersfoort is bedoeld
voor de zogenaamde S/T snelhe-
den tot maximaal 190 km/uur en
geschikt voor auto's in de popu-
laire middenklasse.
Opvallend zijn de drie lengte-
sleuven rondom die in combina-
tie met trompetvormige radiaal
geplaatste gleuven zorgen voor

een snellewaterafvoer. Daardoor
wordt de kans op aquaplanning
tot een minimum beperkt. De in
de band toegepaste componen-
ten van staal, textiel en rubber
zijn nieuw van samenstelling en
zorgen voor een trillingvrij weg-
gedrag en een zeer laag geluids-
niveau. Voor informatie: Sempe-
rit Banden BV in Amersfoort,
tel. 033-640531.

GEBRUIKTE AUTO'S & AC-
CESSOIRES een uitgave van
Welke besteedt aandacht aan
verzekeringen, de werkelijke
autokosten, APK-keuring e.d.
Ook geeft de gids een overzicht
van de laatste nieuwtjes in acces-
soires en auto-stereo-apparatuur.
De redactie doet een voorzichti-
ge voorspelling over de ontwik-
keling van vraag en aanbod op
de markt van gebruikte auto's.
Die voorspelling heeft alles te
maken met de groeiende export
van het aantal gebruikte auto's
naar met name Oost-Europa. De
autohandel raakt in snel tempo
door de voorraden occasions
heen, hetgeen de spanning tus-
sen vraag en aabod omlaag haalt.
Welke gaat in een apart hoofd-
stuk uitgebreid in op de gevol-
gen die het Nieuw Burgerlijk
Wetboek heeft op de bepalingen
in koop- en garantieovereenkom-
sten. Bovendien bevat de gids
een handige gratis bijlage met al-
le up-date prijzen van gebruikte
auto's.
De gids verschijn halfjaarlijks en
is voor ’ 4,95 in de boekhandel
verkrijgbaar.

" Ook deze Rover 200 Cabriolet staat op de show Cabrio
'92 te pronken. Foto: GPD

’Klassieke’ motormetmodernetechnologie

BMW-
’boxer’

combineert
rijplezier en weggedrag

DOOR REIN DE RUITER

Ouderen blijven verrast

SJ-an bij de BMW RIOOR.
Want op hetzelfde type mo-tQr hebben zij vroeger ook
Sereden. Mooi exemplaar.
£yn er nog onderdelen te
K-f-gen voor zon machine?Natuurlijk: 't is de nieuwste
boxer van BMW.

ir* doet volop mee aan deend. De motor oogt klassiek,
heeft de techniek van van-aag. Echte klassiekers blijven

Modern, stelt BMW zelf in defol-~er- De Duitse techneuten heb-en goed werk verricht. De nieu-e R is de best sturende enemrnende boxer die ooit de fa-
B_fu. heeft verlaten- A 1 hadMW daar wel wat buitenlandse

voor nodig.

ein "de bÜna perfecte weglig-
srh

ls voor een Sroot deel toe tetnryven aan de nieuwe Showaor- en achtervering uit Japan,
forf". cc kun je niet alleen com-
o__ * toeren. De boxer schuwt
" K Ken bochtige d.k niet die

»et noge snelheid worcjt geno-
de R " snelle bochten huppelt
vni_. n^et meer naar buiten, maar
r_. K.

hij Perfect het spoor. De
h__ " tu.ltstabiliteit is goed. Van

off-road'-model GS heeft de
h_„ . eenzijdige achterwielop-"anging geleend. Het BMW-

draiever-systeem dat er is aan-j-juan_en voorkomt het hinder-jk stijgen en dalen van de ach-
Kant bij gasgeven en -loslaten.

s_h_r de uitstekende wegeigen-
ti__KP_en ga Je bjona automa-n harder rijden. De Brembo

voorremmen die van de K-serie
zijn overgenomen kunnen dit
goed aan. De fabriek levert de R
standaard af met een enkele
schijf. Deze is zwevend gemon-
teerd met een vaste klauw, en
heeft vier remzuigers. Tegen
meerprijs van ruim vijfhonderd
gulden wordt er nog een tweede
exemplaar bijgeplaatst. De test-
motor was uitgerust met dubbe-
le schijven. Zij zijn perfect te

doseren en grijpen goed aan. Dat
BMW alle R-eigenaren heeft te-
ruggeroepen om de blokken te
laten vervangen doet aan de
kwaliteit van de Brembo's wei-
nig af. Om de trommelrem ach-
ter goed te laten meeremmen is
veel kracht nodig.

" 'Echte klassiekers blijven modern': denieuwe BMW RIOOR (rechts) oogt net zo oud als
deR69S uit 1965. Foto: GPD

auto

Accent op ’gran turismo’-gevoel
Porsche 928 GTS met
krachtiger V8-motor

DOOR WIM OTTEN
Porsche heeft zijn 'reissportwagen' 928uitgerust met een krachtiger VB-motor.J-»e wagen krijgt de aanduiding GTS enbezit in die uitvoering alle denkbare luxestandaard. Naar keuze is ook een handge-
schakelde vijf- of een automatische vier-traps versnellingsbak leverbaar, waarmeede tweedeling tussen de 928 GT en de 928o4vervalt.

De cilinderinhoud nam toe van vijf liternaar 5.4 liter. Dat kwam vooral de maxi-male trekkracht, het koppel, ten goede.Dat bedraagt nu 500 Nm en wordt by
£■250 toeren/min. gehaald. Het vermogenbedraagt 350 pk, wat voldoende is om de928 binnen de zes seconden op 100 km/uur te brengen. De topsnelheid ligt vol-gens de fabriek rond de 275 km/uur.

Het ontwerp van de Porsche 928 dateertal van 1977, maar oogt nog steeds bijzon-
der bijdetijds. De sportwagenfabrikant

mikte met dit model op mensen die niet
alleen prijs stelden op prestaties maar ook
op comfort. Dat GT (Gran Turismo) as-
pect heeft dan ook in het interieur duide-
lijk de nadruk gekregen. En dat zal zo
blijven volgens Porsche.

Produktie
vindt plaats
in Engelse
Sunderland

Nissan Sunny
GTI-R op

’pole position’

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Door een standaardmodel van bijna 25 mille uitgebreid
onder de aandacht te brengen van een paar rasechte Ja-
panse 'tuners' heeft Nissan met de Sunny GTI-R Basic een
imponerend stukje racerij in huis. Voor ’ 73.750 is deze
'kale gifkikker' te koop, wij reden de wat civieler aangekle-
de versie GTi-R.

Nissan bewijst met deze 'racer'
weer eens dat ze in Japan heel
daadkrachtig op weg zijn om op
alle fronten in Europa een kop-
positie in te nemen. De Sunny is
strategisch een heel belangrijk
model voor Europa. Na '92 wor-den landen als Italië, Frankrijk
en Spanje steeds belangrijker.

Het vermogen van ons in het
rood gespoten onbehoorlijk wild
uitziende testmodel is 162 kW,
met die kracht van 220 ouder-
wetse paardekrachten is een
maximumsnelheid van 223 km/u
te halen. Het koppel van de 2 ltr
turbomotor is eigenlijk het
meest indrukwekkend: 267 Nm/
4800 tr/min. En dan is in hoge
mate de stuurmanskunst beslis-
send voor een juiste doorkomst.
Want als je van 0-100 km/u
slechts 5,2 seconden nodig hebt,
is het wel zaak signalen van weg
en wiel juist te interpreteren.

Dat is onlangs gebleken op het
circuit van Zandvoort. Daar reed
een Sunny GTi op het scherp
van de snedevoor de eerste over-
winning in het Nederlands kam-
pioenschap voor produktiewa-
gens met een motorinhoud tot 2
ltr. De ervaren rijder Fred Krab
kwam niet meer dan 98/10000 se-
conde te kort voor de zege.

Dit type Sunny dat op Zand-
voort excelleerde, heeft 'slechts'
143pk tot zijn beschikking. Voor
het ware beulswerk moeten we
naar groep A in het rallyrijden.
Dan levert het jakkerende Ja-
pannertje met extra turbodruk
en een andere kleptiming 80 pk
meer vermogen op. Met 300 pk
op weg, lijkt het ons meer dan
voldoendeom behoorlijkvooruit
te komen. Het is trouwens het
maximaal toelaatbare voor deze
categorie.

" Nissan Sunny GTI-R Foto: GPD

Super-boxer
Vooral het uiterlijk brengt pas-
santen in bekoring. De uitstra-
ling van de motorfiets is onge-
kend. De tank wordt uiteraard
nog steeds met de hand van bie-
zen voorzien. Veel chroom is
standaard gemonteerd: de ko-
plamp (K75), de 2-in-l uitlaat
(Kl) en het stuur (RBOST).

Voor wie dat chroom allemaal
nog niet genoeg is komt de Duit-
se fabrikant binnenkort met een
uitbreidingspakket op de markt.

Nog nooit reed ik op zon fijne
boxer. Oud hoeft bepaald nog
niet versleten te zijn. En BMW
heeft het boxerprincipe nog lang
niet verlaten. Want volgend jaar
staat er een nieuwe Super-boxer
op stapel met vier kleppen per
cilinder. Deze motorfiets zit
boordevol met nieuwe techniek
en gaat maatstaven zetten in mo-
torland. De komst van een nieu-
we boxer hoeft een potentiële
klant voor de RIOOR niet af te
schrikken. Want de waardevast-
heid van een BMW is spreekw-
oordelijk.

De prijs van deze 'oudgediende':

’ 18.500, een tweede remschijf
kost ongeveer 529 gulden. Tegen
meerprijs zijn leverbaar een se-
cundair luchtsysteem, valbeugel
en standaard. Voor informatie:
BMW Nederland bv in Rijswijk,
tel. 070-3956222.

Nummers voor
afritten

autowegen
Binnen enkele jaren zul-
len de afritten van de
Nederlandse autosnelwe-
gen voorzien zijn van een
nummer. De nummers,
die bedoeld zijn om de
weggebruiker te helpen
zich te oriënteren bij het
kiezen van een afrit, wor-
den geplaatst als opzet-
bord op de bestaande
panelen op 1200, 600 en
nul meter voor het begin
van de uitrijstrook.

De kosten van de opera-
tie, die zoveel mogelijk
zal samenvallen met nor-
maal onderhoud, belo-
pen 1,8 miljoen gulden.

Flitsend
Onze Sunny doet het ietsjerusti-
ger aan, maar is met het beschik-
bare vermogen toch best vlot.
Met het permanente 4WD-sys-
teem via een viscose-koppeling
in het centrale, en achter-diffe-
rentieel, komen de aandrijf-
krachten exact gedoseerd op de
weg. De 'dif achterin kost nogal
wat ruimte in de kofferbak, voor
het vervoer van een beetje spul-
len moet de achterbank worden
omgeklapt.

De bak schakelt flitsend snel
door zijn vijfwissels heen, waar-
bij de opgevoerde motor dan wel
laat horen dat hij flink aan het
werk is. Sturen gaat messcherp
en de wegligging is door de har^
de vering, de 195/55 brede ban-
den en de lage positie van de
auto in hoge mate kleefkrachtig.
Elk oneffenheidje onderweg voel
je door de rally-configuratie na-
tuurlijk wel. Toch kun je, goed
zittend in de mooie sportstoelen,
vrywel elke onverwachte bewe-
ging prima in de hand houden.
Een neutraal karakter in de
bochten en veel stabiliteit zijn
grote pluspunten. Dat geldt ook
voor de remmen met ABS, in
een dergelijk projectiel een
'must', die hun werk voorbeeldig
doen.

Het comfort in deze voor een
meerprijs van 6 mille extra aan-
geklede Sunny GTI-R, is naast
genoemde ABS, nog opgevijzeld
door elektrisch bedienbare spie-
gels en zijruiten, centrale deur-
vergrendeling en aluminium
wielen.

’Cruise control’

heeft voordelen
Een 'cruise control' houdt onder alle omstandigheden de eenmaal
ingestelde snelheid vast. Die automatische controle van dekruissnel-
heid heeft als voordelen: een gelijkmatige rijstijl, zo gunstigmogelijk
verbruik, daardoor kostenbesparing en geen snelheidsovertredingen.

Als er met een ingestelde snelheidwordt geremd of ontkoppeld, slaat
een 'cruise control' af. Dan moet de bestuurder ofwel het apparaat
de laatst gekozen snelheid laten opzoeken, dan wel bij het bereiken
van een gewenste snelheid die in het geheugen opslaan.

Zemco Cruise Control is nieuw op de markt en kan, zonodig via vi-
deo-instructie, zelf ingebouwd worden. De Zemco is goedgekeurd
door de TüV, de Duitse variant van ons TNO-instituut. Hij kost
fl 495,- en wordt geleverd door John Gold International/Amstelveen.

# De 'cruise
control' van
Zemco is,
eventueel
via videoin-
structie, zelf
te monteren.

Foto: GPD
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l*«©
■^ mÜI Heerlen

Beitel 90, Heerlen, telefoon 045-417890.
Hedenavond

GROTE HOUSE PARTY

De "Royal Suite" ook te huur voor feestavonden.
Geopend vrijdag en zaterdag van 21.00-05.00 uur.

m Vanavond:

Pf mm^f\*%/7/w%m ne Spikes met nieuwe lichtshow
De Limburgse André van Duyn Ital Vito

Bongerd 5, Spaubeek. (hit in België met o.a. muren om mij heen)

" Eldorado-infolijn:,04493-4848 Italiaanse topzanger Jo Vani
voor orkestinformatie.

d.j. Zaza (Italiaanse muziek) en d.j. Jojo
Aanvang 20.30 uur

Zaterdag 11 april Avanti

Vr., za., zo. 21 u.

MICKEY IOUIKE
08H JBHHSBH

JLi ~*».

Vr. en za. 23.15 u.

|___JÉl_-
Dancing

Gorissen
BRUNSSUM

vanavond
speciale Tiroleravond

m.m.v.
de Anseltalers

entree gratis
Zaterdag 11 april
dansen met orkest

Henny Lubbers

[«F! DE SMID
DANCING n . iReymerstok

Zaterdag 11 april

THE SPIKES
in bovenzaal,

DISCO in benedenzaal.
ledere zaterdog live-muziek.

De Smid twee onder één DAK
Limburgs goedkoopste dancing voor

jong en oud, waar deconsumpties
nog betaalbaar zijn.

Consumptieprijs ’1,50
Tot ziens in DISCO-DANCING DE SMID

Dorpsstr. 92, Reymerstok

Gezellig stappen in Vaals
Dancing Chique (bistro)

Maastrichterlaan 129, tel. 04454-5522
Dansmuziek voor alle leeftijden.

Elke zondag Lady-Night. 1e drankje gratis.
Wij schenken Dommels bier en Biet Burger bier.

Geopendvan woensdag tot en metzondag vanaf 21.00 uur
GEEN SLUITINGSTIJD

(Tevens nog personeel gevraagd m/v v.a. 30 jaar) mm

Tel. 045-312510 \) U SUNPLEIN

A.s. vrijdag 17 april

HOUSEPARTY
met als topper 2 UNLIMITED

met de nr. 1 hit uit de Top-40 Twilight Zone.

vrijdag 24 april

Mannheim
iedere vrijdag - zaterdag - zondag geopend dms

i

I M ALARM Z__W

ALSELKE SECONDETELT
Maak erverstandig gebruik van.

i '
LA OILIGENCL vanavond

Sjtik* THE STABBS
%|Ë|^ KARBINSETIG

1 ./JCn mJ/^—fl^imriW Woensdag 15 april

Een begrip in Limburg _TMi\*n I \#\^l~il^C\^ I ■-b_rl-_i

___«g Provincie
Limburg

-ne-edeiing Verordening bodembeschermingsgebied
m 124/15-92 Mergelland 1991.Kennisgeving van een

aanvraag en van de ontwerp-beschikking
naar aanleiding van deze aanvraag om
ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
W.M.G. Senden, Kleingenhouterstraat 6 te
Beek -onder voorschriften- ontheffing te ver-
lenen voor het maken en hebbenvan mest-
opslagen op het adres Kleingenhouterstraat 6
te Beek (BV 1647/92/11565).

Tervisielegging.
De aanvraag, ontwerp-beschikking en andere
relevante stukken liggen ter inzage vanaf 13
april 1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Beek tijdens de werkuren en daarbuiten op de
aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden, tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar-
om telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot
7 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar maaktkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

DER IWNÜN3I - SPEZIALIST
I»V:| _: _e___ GARANTIERT:
AUCH IN fciJ»:#^^QVi«i;i

KÖNNEN SIE IHRE TRAUM-
KÜCHE FINDEN.

[.. " I HE7.__L;~t __>-j_ÉÉ__i_______r i_ 1_ ___-_f"*__r_li___l *s_^ ________
BM» ' JC. 3ÜK* _______

Anfohrt: Mo-Fr y^-üOO Londstr 6,
Von Sittard auf die 856 in 14-18 5135 Selfkant-Wek
Richtung Gangelt Ikm Sa 9* 13 Tel. 024 56/12 67

— mr-M H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 -7130 30
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I ■ r-TriirrrrrOC lh.l 1 SZalen met eon voor 'elk watwils' programma.
_VH| : J lr___._l___.l_J lIN I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van t Zuiden.

__{ ? | NEDERLANDSEPREMIÈRE9E 5 ; Heftige en prachtige erotiek in Saigon ~~^_

3 i : naar de spraakmakenderoman van Marguerite Duras _^^^^^k■Jü 5 p : dagelijks: 18.30 en 21.00 uur _T^ij&_! '" vrij-, maan-, dins-en donderdag: óók 14.00 uur gf_ _
■_= ï " Glamour was hun dekmantel... _^__^^H U __. _F
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PAASMAANDAG :l MADRAHASJ HYPNOSESHOW |
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"__% Discotheek G«hM*M«l-X
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_ ndertne Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

":" \ \\ Wij zien g graag in de schouwburg!
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l V_y- tel kassa: 045-716607 '^^ j tel, kassa: 045-454141 J | ; —"'
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Enorme belangstelling voor show in Kerkrade

Concert Black Fööss
bijna uitverkocht

Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - Voor de show die 'De Black Fööss' zater-dag 27 juni in de Rodahal van Kerkrade verzorgen, bestaatenorm veel belangstelling. Er zijn nog maar een paar hon-
derd kaartjes voor dit eenmalige optreden in ons land. Ook
"} het verleden trok deze populaire groep uit Keulen inKerkrade steeds bomvolle zalen.

Met veel radio- en tv-uitzendingen en een dubbelalbum vierden 'De
olack Fööss' in het afgelopen seizoen hun twintigjarig bestaan. Met
aialectliedjes, waarmee de zes muzikanten ook regelmatig buitenhun geboortestad Keulen onderweg zijn, scoort de groep regelmatigm de hitparade. Tot de meest favoriete nummers van De Blek Föössbehoren Katrin, Frankreich Frankreich, Bye Bye my love, Et Spa-
nienleed, Mer losse derDom in Kölle, Marmer, Lange Samstag in der
J-ity, Meiers Kattche en Dr Rhing erop-d'r Rhing eraf.Kaarten in voorverkoop (dertig gulden) zijn nog verkrijgbaar bü alle
Kantoren van het Limburgs Dagblad en bij de WV aan de Theater-passage in Kerkrade. " De Black Fööss met Tommy Engel, Hartmut Priess, Erry Stoklosa, Bommel Lücke-rath, Peter Schutten en Willy Schnitzler. Foto: EMI/ELECTROLA, KEULEN

Onderzoek naar inkrimpen top van zes naar drie directeuren

Reorganisatie bij Veronica
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - Veronica
Wordt drastisch gereorgani-
seerd. De taken van de hui-dige zes directieleden enhun functioneren worden
onderzocht. Dat heeft hetdagelijks bestuur van Vero-nica unaniem besloten na
net verschijnen van het rap-
port van organisatiebureau
KPMG, dat de omroep de
afgelopen maanden heeftdoorgelicht. Het bestuur wilinkrimping van de top van
veronica tot drie directeu-ren onderzoeken.
Volgens het rapport is het ver-kleinen van de directie noodza-
kelijk omdat de taken en be-
Vufgdneden van de managers
elkaar overlappen. Tevens is er* weinig aandacht voor het be-leid van het bedryf en te veelindacht voor deelaspecten.

Vooral de topstructuur van de
radio- en televisie-afdeling wordt
te zwaar genoemd. De kritiek
richt zich in het bijzonder op de
televisie-afdeling. Deze afdeling
van Joop Daalmeyer wordt vol-
gens het rapport in tegenstelling
tot de afdelingen Financiën en
Radio niet naar behoren geleid.
Volgens een woordvoerder van
Veronica is diekritiek niet alleen
gericht op Daalmeijer. „Hij leidt
de televisie-afdeling niet hele-
maal in zijn eentje." De televisie-
directeur wil niet reageren op de
resultaten in het rapport.

" Rob Out: onduidelijk
j^el/cerol voor hem is wegge-

binnjen de voorgesteldenieutoe topstructuur.
Foto: GPD

’Familiebedrijf’

KPMG heeft in opdracht van Ve-
ronica-directeur Rob Out het
bedrijf doorgelicht om een ad-
vies uit te brengen over de meest
wenselijke en efficiënte struc-
tuur in het snel veranderende
mediabestel. Eén van de conclu-
sies uit het rapport is dat voor
Veronica de grens als 'familiebe-
drijf is bereikt. Dit betekent dat
de 'stuwende' kracht die voort-
komt uit de pioniersrol van on-
der andere Rob Out niet meer
voldoende is om het bedrijf te
leiden. De organisatie moet pro-
fessioneler opgezet worden.

Om dat te bereiken raadt KPMG
aan de topstructuur te verklei-
nen tot een drie-koppige direc-
tie. Er zou een algemeen direc-
teur aan de slag moeten met
onder zich één directeur voor de
beheersing van de bedrijfspro-
cessen en één directeur voor
zowel radio als televisie. Volgens
een woordvoerder van Veronica
hebben de bevindingen in het
rapport geen gevolgen voor de
omvang van het bedryf.

Voor de ondernemingsraad van
Veronica is het voorstel om de
directie in te krimpen geen grote
verrassing. Voorzitter K. Patist:
„Het is op dit moment nog maar
een voorstel dat het dagelijks be-
stuur serieus wil onderzoeken.
Er zal onder meer met de vereni-
gingsraad en met ons over ge-
praat moeten worden."

Functioneren
Volgens de woordvoerder van
Veronica is het mogelijke ver-
trek van bepaalde functionaris-
sen nu niet aan de orde. „Ik heb
geen idee welke rol voor Rob
Out weggelegd is binnen de
voorgestelde nieuwe topstruc-
tuur. Het functioneren van alle

managers wordt bekeken. Dus
ook datvan Out."

Veronica schakelde in februaridit jaar een interim-manager inom dezakelijke kant van het be-drijf te beheren. Het bestuur be-sloot hiertoe nadat de problemen

in de top zo hoog opliepen dat
handhaving van de oude struc-
tuur niet meer mogelyk bleek.
De interim-manager is voor een
periode van minimaal een half
jaar ingehuurd. Rob Out blijft de
creatieve kant van de omroep
voor zijn rekening nemen.

" Joop Daalmeijer: in het rapport richt de kritiek zich in
het bijzonder op zijn televisie-afdeling.

Foto: Veronica, Hilversum

Theaterhotel Almelo: ’Hij is Onze Lieve Heer niet’Cabaretier Finkers hekelt
koppelverkoop Van der Valk
Van onze showpagina-redactie

ALMELO - Het Theaterho-
tel Almelo, onderdeel van
het Van der Valk-concern,
heeft vier voorstellingen
van Herman Finkers afge-
zegd. Die stonden gepland
voor het komende seizoen.
De Van der Valk-vestiging
wilde per voorstelling 250

(van de 750) kaarten reser-
veren voor een zogenaamd
theaterarrangement, een
combinatie van een diner
en/of hotelovernachting
met een entreebewijs. Met
deze 'koppelverkoop' wilde
Herman Finkers niet ak-
koord gaan.

Volgens Ank le Noble, chef thea-
ter van Van der Valk, houdt het

theater niets over aan de optre-
dens van Finkers en bestaat er
vraag naar theaterarrangemen-
ten. In een reactie zegt Herman
Finkers: „Het is natuurlyk
prachtig dat mensen in de gele-
genheid worden gesteld om
vooraf en achteraf het een en an-
der te nuttigen of te beslapen,
maar je gaat dat toch niet ver-
plichten! In geen enkele schouw-
burg gebeurt zoiets."

Subsidie
Herman Finkers bestrijdt dat
Van der Valk niets aan zyn voor-
stellingen overhoudt. „Van der
Valk houdt alleen aan de kaart-
verkoop al over. Bovendien
krijgt het bedryf 1,4 miljoen gul-
den subsidie van de gemeente,
waarvan twee ton voor de pro-
grammering. Gezien de aard van
de programmering, de hoogte
van de subsidie, de toegangsprij-
zen, maar ook rekening houden-
de met de schenking indertijd
van de schouwburg en het Waag-
gebouw, zou Van der Valk aan
het theater over kunnen hou-
den."

„Het meest schrijnende is dat de
gemeente Almelo, dus wy alle-
maal, Van der Valk jaarlyks sub-
sidie geeft om een theateraanbod
in stand te houden en dat Van
der Valk vervolgens eenderde
van datzelfde theateraanbod
slechts bereikbaar maakt via zyn
bed of tafel. Met zon instelling
zou ik mijn kaartjes ook wel voor
een deel kunnen laten verkopen
door mijn broer Jos, die een
meubelzaak heeft, waarbij men
slechts bij aankoop van een stoel
een kaartje kan bemachtigen.
Gelukkig levert myn broer ge-
noeg kwaliteit om zijn eigen
bonen te doppen."

„Al vanaf het begin merkte ik
dater in het Theaterhotel vreem-
de verkoopmethoden werden
toegepast. Vlak voor een voor-
stelling hoorde ik van een ou-
vreuse: 'Vanavond speel je voor

Texas Instruments' en de vol-
gende avond bleek verkocht te
zijn aan Philips. Terwyl mensen
bij mij kwamen klagen dat er
niet aan kaartjes te komen was,
kregen anderen via het werk
kaartjes als relatiegeschenk aan-
geboden. Na elke serie werd het
contract dat mijn impresario
voor Van der Valk opstefde lan-
ger."

Herman Finkers hoopt met zyn
uitlatingen te voorkomen dat el-
ders in het land gemeentebestu-
ren eveneens overgaan tot priva-
tiseringvan de schouwburg. „De
belangen zijn tegenstrijdig. Nor-
maal gesproken hebben een
schouwburg en zyn bespeler het-
zelfde belang: zo goed mogelijke
voorstellingen brengen. In de
huidige Almelose situatie wrin-
gen de belangen."

„Herman Finkers kan niet beoor-
delen hoe het bij ons financieel
toegaat," aldus Ank le Noble.
„De voormalige schouwburg De

Hagen dnaide niet. Het Theater-
hotel kan alleen uitkomen in
combinate met de horeca. Dat is
in wezen loch een hele leuke ma-
nier om een cultureel aanbod te
kunnen blyven garanderen. Her-
man Finkers is zelf toch ook een
bedrijQe; hy gaat toch ook met
80 % van ie opbrengst naar huis.
We moeten oppassen dat Her-
man Finiers geen Lieve Heer
wordt en het theater geen kerk.
Ik zie hetsomber in; als iedereen
zich zo gaat opstellen dan krij-
gen de artiesten te veel macht,
dan kunnen we het hier wel ver-
geten."

# Herman
Finkers: ,JAetzon instelling

zou ik mijn
kaartjes ook
welkunnen

koppelen aan
meubels uit de
zaak van mijn

broer Jos."
Foto: KIPPA

Directie KRO komt
terug ap besluit

M/V-magazine
mag blijven

Von o«~e rtv -redoctie

HEERLEK - Het KRO-
radioprogramma over
emancipatie M/V-Magazi-
ne mag blijven. Nadat
bekend werd dat het pro-
gramma lomend seizoen
zou ophoaden, werd de
directie van de KRO
overstelpt met zon 200
brieven e. 2000 handte-
keningen.

Volgens d? directeur van
KRO-radio Ben Wamelink
blykt uit de reactie dat het
programma een 'belangrijke
inspiratiebron is en veel goo-
dwill heeft'

„Vee! vrouven hebben ons la-
ten weten het doodzonde te
vinden als het programma
zou verdwijnen. Het zou on-
verstandig zijn als we daar
geen gehov aan gaven," al-
dus Wameink.
Eindredacteur Marga Milten-
burg is literaard verheugd
over het voortbestaan van
M/V Magaane: „Ik ben blij
dat er 20 massaal is geprotes-
teerd en hrt is een goedezaak
dat de dmctie daar naar ge-
luisterd hteft. We gaan met
veel plezier werken aan ons
tienjarig b«staan in 1994," al-
dusMiltenburg.

De directit had tot opheffing
van het p»gramma besloten
in verband met de nieuwe af-
spraken Ussen de omroepen
over zenderkleuring. Het is
niet bekerd op welke zender
de M/V-Magazine nu wordt
uitgezonden.

Voldafarma
eist bijna

half miljoen
van NCRV

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Het Volen-
damse bedrijf Voldafarma
eist via een gerechtelijke
procedure 410.956 gulden
van de NCRV. Het bedrijf
zegt dat het dat bedrag aan
inkomsten gemist heeft om-
dat in het programma
Rondom Tien verkeerde in-
formatie is gegeven over
zijn produkt Voldafar
Slank.

Het Volendamse bedrijfmaakt al
enige jaren afslankpillen. In di-
verse weekbladen wordt door
zangeres Annie Schilderreclame
gemaakt voor het produkt. De
uitzendingvan Rondom Tien die
begin januari 1990 werd uitge-
zonden stond in het teken van
vermageringsprodukten. Presen-
tator Hans Sleeuwenhoek, (nu
hoofd informatieve programma's
by de NCRV), zei in die uitzen-
ding onder meer dat het kopen
van de afslankpillen gelijk staat
aan geld weggooien. Dezelfde
woorden gebruikte hrj ook in het
boekje Lijnen en Vermageren
dat kort na de uitzending uit-
kwam. Hij baseerde die uitspra-
ken op 'wetenschappelijk onder-
zoek', volgens het bedrijf in
kwestie 'een quasi-onderzoek'.

Voldafarma-directeur Veerman
zegt dat hij daags voor de uitzen-
ding van Rondom Tien werd
gebeld door een van de proefper-
sonen die aan het programma
hadden meegewerkt. „'Jullie
worden morgen in Rondom Tien
bedonderd', zei hij.Het bleek dat
de man één van de vijfproefper-
sonen was die voor Rondom
Tien een tijd ons produkt had
gebruikt. Hij zei ons dat hij elf
pond was afgevallen, maar dat
niet in de uitzending mocht ver-
tellen. Wij wisten helemaal niets
van een programma over af-
slankprodukten. We zijn ook
nooit gebeld door de NCRV en
hebben dus ook nooit onze me-
ning kunnen geven. Maar het
onderzoek van Rondom Tien
stelde dus niets voor volgens die
proefpersoon. Het was een
quasi-onderzoek. Maar dat weten
de kijkers niet!"

Voldafarma was net, enkele we-
ken voor de uitzending van
Rondom Tien, begonnen met
een kostbare televisiecampagne
om de verkoop van zijn produkt
te stimuleren. „Dat bleek dus
weggegooid geld," zegt directeur
Veerman.

Relatiegeschenk
Over de taartjes die het Theater-
hotel vorig jaar als relatiege-
schenk aan grote bedrijven zou
hebben verstrekt zegt Ank le No-
ble: „Dat ging om twee van de
tien avonden die Herman vorig
seizoen bij ons heeft gestaan.
Maar het betrof alleen het perso-
neel van Texas Instruments en

Philips. Het was de eerste keer
dat ik met Herman Finkers te
maken had. Ik heb toen van zyn
impresario te horen gekregen,
dat dit niet de bedoeling was.
Het bleek zelfs dat er niet meer
dan vier kaartjes tegelijk ver-
kocht mochten worden. Ik heb
gezegd dat het niet meer zou ge-
beuren en daarmee was de zaak
afgehandeld."

Ank le Noble is teleurgesteld in
de opstelling van Herman Fin-
kers. „Er gebeuren hier zoveel
leuke dingen. Als je dan als ar-
tiest zo rechtlijnig blijft denken,
onthoud je jevoorstellingen ook
aan je eigen publiek."

En, verwijzend naar de commer-
ciële structuur van het Theater-
hotel: „Het is hier gewoon zo.
Daar zyn wy de mensen niet mee
tot last. Herman moet zich reali-
seren dat hij een amusementspu-
bliek heeft. Die mensen vinden
het leuk om voor devoorstelling
"êen hapje te eten."
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Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

jgQ CORSTENS-

JOT VERSCHUREN
#»P* Helmond koopt
zat 11 apr mankanaries 12
groene 7 popjes 7 rode &
roodzalm man & popjes 15
kneu- & sijsbast 13 putterbast
27.50 JONGE kanaries alle
kleuren 6 JONGE rode &
roodzalm & popjes 10 pst.
GLOSTER, WITTE KUIVEN
SPEC. PRlJS.d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 7 parkie-
ten 10 valken 25 witte etc. 35
collis 20 pp. brengen: SIT-
TARD 10.30-11 putstr 10
HEERLEN 11.30-12 emmastr
7a TERBLYT 12.30-1 rijksw
46 BEEK 1.30-2 maastricht-
erln 7.

111111111111111111111111111111111111l

IHUISDIERHERRIiDoe er iels aan\ De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bii he
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis
NSG, Postbus 381, NTG°
2600 AJ Delfl. INoO

I ..ij !_____&_. plilHü 7ÜÜ_ ÜXI2S __15'_1.7ö ÜüllSfitlsil I
I ijb'këzibvfïök mm wxmimvA I
■ | Meerdere I * | Tientallen rollen I■ | toonkamermodellen KARPETTEN | | OVERGORDIJN- IBANKSTELLEN en de laatste rollen STOF I■| EN FAUTEUILS J--J- | 1 met kortingen I

met kortingen lAKldi ■
0/ tot 50% I

1 tOt %mW\mW/0 me 0 ***** 3lll|||||||||||||||||||||||||||||l|lllllllllllllllllllllllllllll/ I
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A _ , n L '■lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIE I All | II _ Toonkamermodellen _\IIC flinwiteneiken VERLICHTING I I

WANDMEUBELS d 1 met I■| en EETHOEKEN | VITRAGE kortingen | I
nu profiteren j moet wijken voor tot 50% I-I van kortingen de nieuwe collectie! I
tot 30% Alles wordt uitverkocht ***** moet wc«! I

I | tegen te gekke prijzen! | I
Sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli | m-__n/ "'m il »» ■ I

tot wel 50% I
I 4c_,._._»__._m*i_i_c_ I lllllllllllillllllllllllllllllW^ BEDTEXTIEL 111

1 SLAAPKAMERS en MATRASSEN I I
I TIENERKAMERS en I

I=_ Dtmi-kCM één- en twee-persoons s I
I BEDDEN Complete II s moeten plaats maken . . . ___*_

voor de nieuwe woninginrichting nu met
worden verkocht Oranje Nassaustraat 33 HOGE KORTINGEN

met kortingen Heerlen voor ____,■ l tot 25% Tel. 045-714305 weggeefpnjzen j
■ llllllllllllllllllllllllllllllill^

\ n Ideale gelegenheid —, p^ 1 _P^__W\
| om uw badkamer mM !_______._■. I te verfraaien B^^jfcß MM^WÉ _____

BADKAMER- f 1
1 GARNITUUR C__Ttil IVlclCI inu voor nooit JMW I Lfl I |^k
I gedroomde prijzen! _// /^ÉI1[ iniig IhgoedekWci/IPe/fgoedkoop

|Bg| Provincie
Jgi Limburg
irwdwMing Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 116/15-92 burg 1989.Kennisgeving van diverse aan-

vragen en van de ontwerp-beschikkingen
naar aanleiding van deze aanvragen om
ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. H.J.G. Kroonen, Provincialeweg 12te Reij-
merstok -onder voorschriften- ontheffing te
verlenen voor het hebbenvan een melkvee-
bedrijf op het adres Provincialeweg 12 te Gul-
pen (BU 54638); 2. C.H.J. Castermans, van
Slijpestraat 57 te Maastricht -onder voorschrif-
ten- ontheffing te verlenen voor het hebben
van een fruitteeltbedrijf op het adres Molen-
weg 2a te Maastricht (BU 11271/92/8734);
3. Motor Centrum Helden 8.V., Stogger 5a te
Helden -ondervoorschriften- ontheffing te
verlenen voor het wijzigen van een inrichting
tot een verkoop- en onderhoudsruimte voor
motorfietsen op het adres Stogger 5a te Hel-
den (BU 54344); 4. Hoenshuis Golf 8.V.,
Hoensweg 17te Voerendaal -onder voorschrif-
ten- ontheffing te verlenen voor het hebben
van een golfbaan met accomodatie op een
terrein aan de Steinweg en de Hoensweg te
Voerendaal (BT 55072); 5. M.G.L.B. Goos-
sens, Lindenstraat 62 te Valkenburg aan de
Geul -onder voorschriften- ontheffing te verle-
nen voor het hebben van een agrarisch bedrijf
op het adres Lindenstraat 62 te Valkenburg
aan de Geul (BT 51971); 6. H.W.M. Bakker,
van Hövellstraat 23te Helden -onder voor-
schriften- ontheffing te verlenen voor het heb-
ben van een taxibedrijf op het adres Hövell-
straat 23 te Helden (BU 11276/92/4243).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an-
dere relevante stukken liggenter inzage vanaf
13 april 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizen van Gulpen (ad 1),Maastricht (ad 2.),
Helden (ad 3. en 6.), Voerendaal (ad 4.) en
Valkenburg aan de Geul (ad 5.) tijdens de
werkuren en daarbuiten op de in deze
gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijden tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 7 mei
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

■r] d I »B
VLOT EN DISKREET GEREGELD.

Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

ÜCMJUI
Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

Vbchtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592 tot 13.00 uur di27_
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-£-«- ~~ - ....... - ' ' "" ... SeatToledo vanaf f. 29-39 'Het zakelijke succes van de Seat neemt Seat een afgetekende voorsprong. vanaf de 2.0 over ABS. En elke Toledo- Bij een snelheidvan 90km p/u verbruikt

Toledo t_gint steeds grotere vormen aan Maar u bent natuurlijk ook geïnte- motor staat garant voor vele, zeer zuinige deze diesel slechts 4,6 liter per 100 km!
te nemen Terecht natuurlijk. resseerd in dezakelijke cijfers. kilometers. Neem nou de 1.9TurboDiesel. En realiseert u zich wel dat er al

Want de Toledo koppelt een repre- Wel, die zijn bijkans nóg overtuigender. HP L "^F"""_E_TSI T°MO 'SV°°r "og^ 3° """^
sentatief .oorkomen aanformidabele pres- Zo schuilter achter devijfde deur(jawel!) fl Tja, hoe fraai al dezekenmerken ook op

taties, aan een oerdegelijke constructie, een effectieve inhoudvan 550 liter. 1 ■ . paP>er mogen zijn, de Toledokomt pasecht

aan een jerfect -en daardoor zeer ont- Klappen we de tweedelige achter- IJËK| m_&%K_£t tot Z'n recht in Z'" natuurliJke omSeving-

spannen -weggedrag. bank neer, dan neemt de inhoud toe tot . SPW^^!lÏ Ga3t " daar°m "* IEAI
Daarnaast biedt de Seat Toledo een maar liefst 1360 liter. Seat dealervoor een proefrit. ~" Volkswagen Groep

ongekende hoeveelheid luxe en comfort Vanaf de 1.8beschikt de Seat Toledo ■ ■ Want zakelijk gezienkunt unietom

in deze klasse. Kortom, met de Toledo standaard over stuurbekrachtiging en lü. ______________________________ de Seat Toledo heen. GEDREVEN DOOR AMBM^. _ —— ■ 7h€^
BEEK,AutomobielbedrijfCoumans-BeekB.V,DSM-sti_at 7,046-37.243. BRUNSSUM,AutobedrijfChiaradia, Tri^^
175 045-725507. KERKRADE, Auto Aarts, Hamstraat 211,045-412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASIK*
Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD,Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364.

Seat Toledo Vanaff 29 395 Verkrijgbaar in 1.6,1.8,2.0,1.816V(afgebeeld), 1.9Den 1.9 D Turbo. Benzineversies met injectieen geregelde3-weg katalysator. 1.9D Turbo met oxydatiekatalysator.
Vanaf 1.8 stuurbekrachtiging, ABS op 2.0 en 1.816V.Prijs inclusiefBTW, exclusiefkosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Importeur: Pon Car B.V, Leusden, tel.: 033-951550.
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*a9esschau.
" <» Der Denver-Clan. Amerikaanse

10'n_ ï?ed'2'~ nach Noten V/2.
1003
10 __ Clarcr>ens Ballhaus.
11__ Ü undert Meisterwerke.
11 03*» uie Jörg Knör-Show - extra.
11 s_lpilatie-
-122. We,te~bummler. Serie.
12 _

_
_* Liebe auf denersten Bliek.

13 oo ?ersover~icht.
13'q" 'agesschau.
13'd

_
13.8 irtschafts-telegramm.
14 _. £ro 9ramma-ovei_icht.
14 02

Ta9ess-hau.
14 _ V Sesamstrasse.
15 20 „ristal|wasser. Natuurfilm.

Jo» ein Freund> der Diamanten-
-16 s|' ngelse speelfilm uit 1962.
17 __ ro9ramma-overzicht.
I7ic ?unkt 5 - Landerreport.
17s_ Tagesschau.
173!18~ _. _e,di und Emi- Serie
18 « Hier u"d Heute.
9rarnma HaSt °U WOfte- Spelpr°-

!fë WWF-
ÏOqo ramma-overzicht.
20-J5 -pil Tagesschau.
sn_„l;.rr ' Seitenstechen. Duitse

2lsPeeif,|muJM9Bs
21 4n la9estbemen-Telegramm.Ia9estbemen-Telegramm.
j. yj 01e abtissen.Portret.
23 00 £agesthemen.
roedv 9'rls' Amerikaanse c°-

-23 50 |portschau.
kaan asse -er ölsardinen. Ameri-
S w 6 speel,ilm uit 1982 van David
Row Het is rust' 9 in Cannery
9ebrek'ndS de conservenfabriek door
Dat _t

aan sardines verdwenen is.
het m

rt de 2eebioloog Doe niet in
cher' nSt' Hij is s^mgast in het lou-
de ?uf!ir Fla9 Restaurant, alwaar hij
ai h_n

,er Su-V ontmoet. Ondanks
overSChi"en Slaat de vonk bi de

°^oTii„s.cha_-
nen !: Zuschauen - Entspan-
Sam__ acndenken. Unterwegs nach
breiro ?»asde ComP°stella: °er Ce-

TV FILMS VIDEO
Duitsland 2

aan __.
, die elkaar van i°n9s aftrouw_i lnen 2ijn met elkaar ge-

anderi_^?ar dromen elk van een
mann .. Ze film van Hen- Rü"-
Weih l Hertha Feiler*en Rolf

" Blair Brown en John Belushi in 'Continental Divide'.
(BRT 1-14.45 uur).

BRT1
1445 _.
(1 98i-iic*vCl°?tlnental Divide
van Mi_ _T. y701"-1 het in deze film
r°mance fflAptedn°9'etsmetdie
-ladio.__. Ssen de keiharde dag-*iïttn'__ John Belushi en de
Brown, °nder2oekster Blair

Duitsland 1
Pi|m van n oTSter,Chen <1985-D>-Jm___fLer Pröttl' waarin een
blijde 52S dat hij zwan9er 's. De
nachtm

b
6
0°d

oschfP loopt uit in een**£^tT Mike Krüger en

RTL4

Naeenl_8 Again! (1988-USA).81-iarkL ?_P 2ljn noofd wor<" de
«on JS hia?kKWatson weer acnt"V,a het l'chaam van zijn klein-

zoon. Paul Flaherty maakte hier-
van: drank, geld, lekkere meiden,
enzovoort.

Nederland 2
22.51 Farewell to the King

(1989-USA). Teleurstellende actie-
film van John Millius die speelt tij-
dens de Tweede Wereldoorlog.
Soldaat wordt leider van stam in
Borneo. Hij wil hen beschermen te-
gen de wreedheden van de Britten

en de Japanners. Met: Nick Nolte
en Nigel Havers.

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.09 Solo voor een kind. Finale van

dit muziekconcours, waarin jonge
klassieke musici strijden om een stu-
diebeurs. Presentatie: Ivo Niche.

17.27 TV-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

17.29 Gewoon met vakantie. 6-deli-
ge vakantiewijzer voor lichamelijk
gehandicapten.

18.00 "" Journaal.
18.22 De teenage hero turtles.
18.48 Bassie en Adriaan en de ge-

heimzinnige opdracht. Kinderserie.
19.20 Floriade 1992. Documentaire

over deze tentoonstelling van bloe-
men en tuinbouwprodukten.

19.45 Hartweek '92. Kort vervolg met
nogmaals de opgave voor de kijkers-
wedstrijd van maandag.

19.54 Wetenswaardevol met Wubbo
Ockels. Populair-wetenschappelijk
magazine. Vandaag: Nucleaire ener-
gie.

20.20 TV-dokter.
20.22 De leukste thuis. Amateur-

video's.
20.56 (TT) Op goed geluk. Spelpro-

gramma.
21.41 Sjans. Comedyserie. Afl.9: De

charmeur. Ons viertal ontmoet in Ca-
fé Cupido een rijke ondernemer. De
man nodigt hen uit in zijn hotel en
biedt hen zelfs een interessante baan
aan, maar of dit zuivere koffie is...

22.10 Crime time. Tweewekelijks ma-
zine over alle facetten van de mis-
daad. Presentatie: Jaap Jongbloed.

22.51 Farewell to the king. Speelfilm
uit 1988 van John Milius. Met: Nick
Nolte, Nigel Havers, James Fox, e.a.
Tijdens W.O. II is de Amerikaan Lea-
royd gedeserteerd van de Filippijnen
en komt uiteindelijk op Borneo te-
recht, alwaar hij tot koning van de
Muruts benoemd wordt. In mei 1945
krijgt de Engelse kapitein Fairbourne
echter de opdracht de Muruts te trai-
nen voor een geallieerde invasie van
het eiland.

00.47-00.52 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF.
13.45 EURO.
14.30 Brief aus der Provinz.
14.35 Lauter Liebe. Duitse speelfilm

uit 1940.
16.00 heute.
16.05 Heringsfang mit Hindernis-
sen.

16.10 Raumschiff Enterprise - Das
nachste Jahrhundert. Amerikaan-
se sf-serie.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjoumal.
17.50 Die Simpsons. Amerikaanse

tekenfilmserie.
18.25 Die Simpsons. Amerikaanse
tekenfilmserie.

19.00 heute.
19.20 Felix und zweimal Kuckuck.

Serie.
20.15 Aktenzeichen: XV ... ungelöst.
21.15 Das grosse Glück des kleinen

Mannes.
21.45 heute-journal.
22.20 Ein verrücktes Paar. Met Grit

Boettcher en Harald Juhnke.
22.50 Die Sport-Reportage. Met Bun-

desliga-voetbal: FC Hansa Rostock-
Schalke 04, Dortmund-FC Bayern
München, Fortuna Düsseldorf-Stutt-
garter Kickers.

23.20 Aktenzeichen: XV ... ungelöst.
Overzicht van de reacties van kijkers.

23.25 Allein gegen die Mafia. Itali-
aanse misdaadserie. Met: Michele
Placido, Giuliana de Sio, Alain Cuny
e.a. Af1.15. Corrado komt er achter
dat ook Nicola met de mafia verbon-
den is. Daardoor is Dino Alessi over-
bodig en wordt deze door Tano, een
medewerker van Nicola, vermoord.

00.30 heute.
00.35-02.10 Die Rocky Horror Pictu-

re Show. Amerikaanse speelfilm uit
1974 van Jim Sharman. Met: Tim
Curry, Susan Sarandon, Barry Bost-
wick e.a. Tijdens een regenachtige
nacht raken de jonge geliefden Brad
en Janet per ongeluk in een donker
en geheimzinnig slot verzeild. Het
blijkt een kasteel vol bizarre en mon-
strueuze creaturen.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Huisje boompje beestje.
09.30 Jodendom.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.
10.30-10.50 Skoalle-tv.
11.00 (TT) Schooltv-Weekjournaal.
11.30 (TT) Pasen.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Serie.
19.25 Turquoise. Reisverhaal.
19.54 Uitzending van Groen links.
20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Bernard Haitink. Filmportret.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat.
23.10 Eh Joe, Footfalls en Rockaby.

Drieluik.
00.30-00.35 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Lauren Bacall in 'Confi-
dential Agent. (RTL 4 -12.20 uur).

Duitsland 3 West
11.40 Teletekst-overzicht. 11.48 Pro-
gramma-overzicht. 11.50 Das Recht zu
lieben, Braziliaanse soapserie,l2.ls
Hobbythek. 13.00 Grüne Oasen in der
Stadt, reportage. 13.45 Umweltspiegel,
milieumagazine. 14.15 West 3 aktuell.
14.20 FensterPlatz. 15.25 Linie K.
15.55 Sport aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Omaruru, serie. 16.30
Grosse Epochen der europaischen
Kunst, documentaire. 17.30 Cursus
biologie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Die Herren des Strandes, jeugdserie.
18.25 Kai Life, talkshow. 18.57 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Aktuelle
Stunde. 20.00 Landesspiegel. 20.45
Ein deutsches Schicksal, portret van
de Oostduitse partijfunctionaris Karl
Schirdewan. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK, weekoverzicht. 22.30 ■ In
unserem Dorf gibt es keine Diebe,
Mexicaanse speelfilm uit 1964. 23.53
Laatste nieuws. Aansl.: Linie K, cultu-
rele agenda.

RTL4
06.55 Ochtendprogramma.

Met nieuws, series en tekenfilms.
11.50 RTL4text.
12.20 Confidential agent. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1945.
14.15 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow.
15.05 De draagmoeder. Braziliaanse

serie.
15.35 The bold and the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Doogie Howser. Amerikaanse

serie. Pilot.
17.00 5 uur show.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 RTL 4 minispel: taboe.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

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

kaanse comedyserie.
21.45 Nurses. Amerikaanse comedy-

serie.
22.15 18 again, Amerikaanse speel-

film uit 1987.
00.00 Journaal.
00.15 Carol & Company. Amerikaan-

se comedyserie.
00.40 M.A.S.H. (herh.).
01.05 The Oprah Winfrey Show.,

Amerikaanse talkshow.
01.50 De draagmoeder, (herh.).
02.15 Cartouche. Franse film uit

1962. Louis Dominique Bourguignon,
bijgenaamd Cartouche, maakt deel
uit van een Parijse dievenbende. Hij
komt in conflict met de aanvoeder
van de bende, Malichot, en besluit
om dienst te nemen in het leger. Daar
leert hij twee mannen kennen, La
Douceur en La Taupe. Ze besluiten
om te deserteren. In een bar ontmoet
Cartouche de jonge zigeunerin Ve-
nus. Samen keren ze terug naar Pa-
rijs waar Cartouche de leidingvan de
bende overneemt. Dan wordt Cartou-
che verliefd op de vrouw van de poli-
tiecommissaris Isabelle wat hem
danig in de problemen brengt.

03.55 RTL4Text.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
biologie. 09.00 Cursus dataverwerking.
09.30 Non-Stop-Fernsehen. 14.00This
week. 14.15Actualités. 14.30 Friedrich
11. von Preussen. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Auslandsgeschichten.
15.30 Guten Abend, amusementspro-
gramma. 16.30 Solo für 12, spelpro-
gramma. 17.00 Cursus biologie.l7.3o
Jim Knopf und Lukas, der Lokomotiv-
führer, poppenserie. 17.58 Der Dokter
und das liebe Vieh, serie. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
journalaus Rheinland-Pfalz. 19.00 Hal-
lo, wie geht's? 19.15 Was die Gross-
mutter noch wusstè. 20.00 Linden-
strasse, serie. 20.30 Kopfnuss, cultu-
reel magazine. 21.00 Journaal. 21.15
Wer sich ms Feuer begibt..., documen-
taire over een priester en zijn liefdesle-
ven. 22.00 Harald und Eddi, sketches
met Harald Juhnke en Eddi Arent.
22.30 ■ Dein Leben in meiner Hand,
Amerikaanse speelfilm uit 1949 van
Michael Gordon met Ida Lupino, Ho-
ward Duff e.a. OO.QO Laatste nieuws.
00.02 Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd ochtendprogramma.
09.00 Seriën und Unterhaltung.
14.50 Der Chef. Amerikaanse politie-

serie. Afl.: Warten auf den Killer,
(herh.).

15.45 Chips. Amerikaanse politiese-
rie. Afl.: Autodiebe. (herh.).

16.40 Riskant! Spelprogramma. Pre-
sentatie: Hans-Jürgen Baumler.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma. Presentatie: Harry Wijn-
voord.

17.45 Glück am Drucker. Spelpro-
gramma met Al Munteanu.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine vanuit

Berlijn.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Pazifikgeschwader 214. Ame-
rikaanse serie. Afl.: Die Bewahrungs-
probe. De jonge Jeb is een nieuwe-
ling bij de Zwarte schapen. Hij wordt
verliefd op Samantha, de dochtervan
Generaal Moore.

20.15 Tropical heat. Amerikaanse se-
rie. Afl.: Der 50.000 Dollar-Song. lan,
eigenaar van de Tropical Heat Bar is
enthousiast. Zijn vroegere vriendin
Kit, stelt voor de Band 'Ground Zero'
weer op te richten.

21.15 Ein Schloss am Wörthersee.
Duitse serie. Afl.: Adel verpflichtet zu
nichts. (herh.). Met Roy Black, An-
drea Heuer, Charles Elkins, Julia Bie-
dermann, Herbert Fux, Isabel Varell
e.a.

22.15 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti frutti. Spelshow.
00.00 Mitternachtsstrip.
00.05 Die elftausend Ruten: Schlag

mich, Liebling. Softsexfilm van Eric
Lippmann. Met: Yves-Marie Maurin,
Florence Cayrol, Nathalie Zeiger, e.a.

01.45 Liebe, Tod und Teufel. Ameri-
kaanse avonturenfilm uit 1955 van
Richard Thorpe. Met: Robert Taylor,
Kay Kendall, Robert Morley, e.a.

03.20 Die Nacht der Wahrheit. Ame-
rikaanse film uit 1951 van Robert
Aldrich. Met: John Barrymore jr.,
Preston Foster, Howland Chamber-
lain, e.a.

04.30 Formel 1. Formule 1 races om
de Grote Prijs van Brazilië in Sao
Paulo. (herh.).

Duitsland 3 West
22.30 En Est Pueblo No Hay La-
drones (1964-MEX). Debuutfilm
van Alberto Isaac, waarin hij een
verhaal van Gabriël Garcia Mar-
quez raak neerzet. Met 0.a.: Julian
Pastor en Rocio Sagaon.

Duitsland 1
23.50 Cannery Row (1982-USA).
Rommelige, aarzelende regie van
David S. Ward in film over moeiza-
me romance tussen ex-basebal-
speler en marine-bioloog Nick Nol-
te en de op drift geraakte Debra
Winger.

BBC 1
00.20 About Last Night
(1986-USA). Uit het leven gegre-
pen problemen van een jong stel,
samen om niet alleen te zijn. Re-
gie: Edward Zwick. Gemeenschap-
pelijke vriend John Belushi doet
geen moeite het stel Rob Lowe en
Demi Moore bij elkaar te houden.

Duitsland 2
00.35 The Rocky Horror Picture
Show (1975-GB). Uitbundige, ver-
knipte persiflage op horror van Jim
Sharman. Voor de liefhebber. Met
0.a.: Susan Sarandon en Barry
Bostwick.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
NCRV
300-13.12 Nieuws voor doven enslechthorenden.600 "" Journaal.

16 __ Teken*'lmfestival.
m__*TT) Servi~e salon. Gevarieerd

Presentatie o.a.Kann de Groot."29 Ereprijs 17. Familieprogrammaroet Mmoesch Jorissen."57 Boggle. Spelprogramma. Pre-fatie: Dodi Apeldoorn.
°<6 (TT) Weg van de snelweg Eu-

Toeristische tips. Afl.: Zuidoost

19 n_
°e roze Panter- Tekenfilmserie.

"y2 A different world. Amerikaanse
Wh.?dyserie- Het is kerstvakantie ennitley en Dwayne zijn eenzaam,
gelukkig worden ze door Jaleesa uit-genodigd."29 Cosbyshow. Amerikaanse co-
_„ i.Serie- Cliff en Clair vinden het«ei heel vreemd als Vanessa ineens"uiskomt om te studeren.

20__ _£+TT> Journaal.
"«o (TT) Rondom tien. Thematisch

£ .atprogramma. Vandaag: Je bent
211 Ve 66t' Presentatie: Henk Mochel.

" 3 Cheers. Amerikaanse comedy-erie. Door een ongelukje moet Norm"'J Frasier en Lilith logeren. Al gauw
21 __fel Cneers bij hen op bezoek.
__"'._ -- a tète met-
**■** Nederland-Japan, vier[r^wen kunst. Documentaire serie.eze aflevering laat zien in hoeverre

hananse Prenten invloed hebben ge-aa op onze schilderkunst. De pren-
ai. rt

WOrden zo genoemd omdat ze
edaagse gebeurtenissen verbeel-

heffD °°r die relatie met Nederland1 Holland ook invloed gehad op
23 Of. t

36 Prentkunstenaars.
■8 The commish. Amerikaanse

Afl.: Moord uit liefde...-ond dekerstdagen wordt de 69-jari-
ll Annette Atkins vermoord. Het lijktP roofmoord, maar tijdens het on-
"erzoek ontdekt Scali dat haar echt-jaenooterbij betrokken is.
_.'_ _ Miniatuur. Het thema gevangenJn bevrijd.

""«K-OO.Og "" Journaal.

België/TV 1
14.50 Continental divide. Amerikaan-

se speelfilm uit 1981.
16.30 Samson. Gevarieerd jeugdpro-

gramma.
17.30 Er was eens Amerika. Franse
tekenfilmserie.

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

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

overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer.
20.25 Baraka. Spelprogramma.
21.40 Matlock. Amerikaanse serie.

Ster-advocaat Matlock ziet zich voor
een ingewikkelde zaak geplaatst.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De vleespotten van Europa.

Engelse serie, met Christopher Walz
e.a. Dofmanns verdwijning zorgt voor
een politieke rel. Er gebeuren duide-
lijk rare dingen in Slaka.

23.45-23.50 Coda. Marleen de Cree
leest voor uit eigen werk. Vandaag:
Over mijn lippen breek je open.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Een goede eeuw kunst. Edu-

catieve serie.
19.30 Het Capitool. Amerikaanse se-

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

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

vaste rubrieken: De kunstagenda;
Een item uit die agenda, toegelicht
door een kunstenaar in zijn natuurlijk
milieu; Een duik in het archief.

22.20-22.50 Lamentaties. Klassieke
werken van M. de Orto en Montecas-
sino, uitgevoerd door Huelgas 0.1.v.
Paul van Nevel.

SAT1
05.305at 1 Regional-Report. 06.00 Gu-
ten Morgen mit SAT 1. 08.30 Bezau-
bernde Jeannie. Amerikaanse serie.
Hert^09.00 SAT 1 Bliek. 09.05 Rück-
kehr nach Eden, Australisch familiever-
haal. 10.00 Die Verschwörer, Ameri-
kaanse misdaadfilm. 10.55Ulrich
Meyer: EINSPRUCH, tv-discussie.
11.55 Glücksrad. spelprogramma.
Herh. 12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-
Börse live (13.00 SAT 1 Bliek). 13.35
Unter der Sonne Kaliforniens, serie.
14.30 Bezaubernde Jeannie, serie.
14.55SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon Crest,
serie. 16.00 Cagney & Lacey, serie.
16.55 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze. Spelshow. 17.45Regionalma-
gazin. 18.15 Bingo. Spelprogramma.
18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. Spelprogramma.
20.15 Gegen jedeChance, Amerikaan-
se trhiller uit 1984. 22.30 Christine,
Amerikaanse thriller uit 1983. 00.25
SAT 1 News. 00.35 Heisse Höschen,
Duitse sexfilm uit 1982. 01.55 Vor-
schau/Videotext.

" Isabel Varrell.
(RTL Plus -21.15 uur)

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.09 Af-
deling nieuws (7.30 Nws.) 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het antiquariaat.
10.05Standplaats Tanzania. 11.05

De documentaire. 12.05 Afdeling
nieuws. (12.30 Nws.) 12.34 Infor-
matie voor de vissers. 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 NCRV's hier en nu, met om
13.45 Kerk vandaag. 16.05 VARA
Radio I vrijdageditie (17.30 Nws).
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wat
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow, met om
8.30 Postbus 900. 8.50 Het leven-de woord. 9.04 Adres onbekend.
10.04 In antwoord op 11.50
Postbus 900. 12.04 Alleen op vrij-
dag. 14.04 Ratel plus. 15.30 Bin-
nenlandse zaken. 16.04 Gerard de
Vries draait op verzoek. 17.04 Ne-
derlands hitwerk. 18.04 Gesprek
met de minister-president. 18.09
Opium radio. 20.30 Hersengym-
nastiek. 21.04 Met mij valt te pra-
ten... 22.00-7.00Zie Radio 1.

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

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1. 8.00
Nws. 8.04 Vroeg ochtendconcert 2.
9.00 Het internationale concertcir-
cuit. Berlijns Filharm. Ork. met pia-
no. 10.15 Felix Mendelssohn.
10 50 Legendarische Wagner-uit-
voeringen. 12.30 Jazz op vier-con-
cert. 13.00 Nws. 13.04 Operette.
14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00 Klein be-
stek 15.45 Uit de schat der
eeuwen. 16.15 Crème du baroque.
17.00 De psalmen. 17.20 Concer-
tante. 18.00 Nws. 18.04 Muziek-
journaal. 19.00 Uit het muziekar-chief. 20.00 Nws 2002-24.00
Supplement: Muziek en absurdis-
me.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 Een leven lang 12 00 Nws.
12.05 Toegift. 12.15 Hobbyvitami-
nen. 13.00 Nws. 1310 Het Ge-
bouw met om 13.10 Het interview;
14.00 Met onderzoek; 14.30 De
ontmoeting; 16.36 Welingelichte
kringen. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Paulus de boskabouter.
18.20 Uitzending van het GPV.

18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20 30
De bijbel open. 20.55 België totaal.
21 05 Schoolagenda 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

BBC 2
07.45 Open universiteit. 09.00 Break-
fast news. 09.15 (TT) Party time. 10.00
Dot and the smugglers. 11.20 Play-
days. 11.40 The family Ness. 11.45 ■
The son of Monte Cristo. 13.30 The in-
visible world. 14.20 Brum. 14.30 The
adventures of Spot. 14.35 In the post.
15.00 Nieuws. 15.10 Made by hand.
15.25 Paardenraces. 17.00 The new
adventures of Mighty Mouse. 17.10
New Lassie. 17.30 (TT) Teenage mu-
tant hero turtles. 17.50 Newsround.'
18.00 (TT) Gentle Ben. 18.30 Top
gear. 19.00 (TT) Thunderbirds. 19.50
(TT) Dr. Who. 20.15 100 per cent.
21.00 (TT) Nature. 21.30 Gardeners'
world. 22.00 Victoria Wood as seen on
tv. 22.30 Arena.. 23.30 Newsnight.
00.15 Weerbericht. 00.20 Golf.

België/BTBF 1
12.15 Vacaturebank./12.30 Vendetta.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35 De sang froid, Amerikaanse
speelfilm uit 1967. 15.40 Au nom de la
loi. 16.45 Nouba nouba. 17.35 Beverly
Hills 90210. 18.25La fete a la maison.
19.00 Ce soir. 19.30 Nieuws en weer-
bericht. 20.05 Jeunes solistes. 21.05 II
était une fois en Amérique, Amerikaan-
se politic-film. 22.55 Vidéothèque.
23.50 Weerbericht en laatste nieuws.
00.10 Bourse.

België Télé 21
14.00 Spreek met ons mee. 14.30 Fol-
low me. 15.00 Muzzy in Gondoland.
16.45La version japonaise. 17.40 Nou-
ba nouba. 18.30 Terre et soleil. 19.00
Radio 21. 19.30 Journaal, weerbericht
en beursberichten. 20.00 L'enfant è la
voix dor. 21.20 Laatste nieuws, weer-
bericht en beursberichten. 21.55 Porte-
overte. 22.50 Ce soir, actualiteiten.

TV 5
07.00 Nieuws. 07.40 Methode Victor.
07.55 Clin d'oeil. 08.00 Canadees
nieuws. 08.20 Affiches. 08.25 Nieuws-
flits. 08.30 Programma's uit One World
Channel. 09.00 Eurojournal. 10.00 Vi-
déothèque. 11.00 Teleobjectif. 11.50
Nieuws. 16.05 Nieuws. 16.15 Faut pas
rever, magazine. 17.15La vérité est au
fond de la marmite. l7.4o Methode Vic-
tor. 18.00 Questions pour vn cham-
pion. 18.30 Nieuws en weerbericht.
18.50 Affiches. 18.55 Clin d'oeil. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Nieuws.
20.00 Strip-tease. 21.00 Nieuws en
Europees weerbericht. 21.30 Fort
Boyard. 23.00 Nieuws. 23.20 Media
Sud, persoverzicht. 23.35 Sauve qui
veut, debat.

RAI UNO
06.55 Unomattina. (07.00, 08.00, 09.00
Telegiornale Uno). 07.30 Da Milano
TGR economia. 10.00 Telegiornale
Uno. 10.05 Unomattina economia.
10.15 Ci vediamo. 11.00 Da Milano
Telegiornale Uno. 11.05 Ci vediamo.
11.50 Che tempo fa. 12.00 Piacere
RaiUno. 12.30Telegiornale Uno. 12.35
Piacere RaiUno. 13.30 Telegiornale
Uno. 13.55 Telegiornale Uno - tre mi-
nuti di ... 14.00 Piacere RaiUno. 14.30
L'albero azzurro. 15.00 Speciale DSE.
16.00 BIG! 18.00 Telegiornale Uno.
18.05 Vuoi vincere? 18.30 II mondo di
Quark. 19.35 Una storia di Enzo Biagi.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le Uno. 20.40 II vigile urbano. 21.45
Borsavalori. 23.00 Telegiornale Uno li-
nea notte. 23.15 José Carreras in con-
certo. 00.00 Telegiornale Uno - Che
tempo fa. 00.30 Mezzanotte e dintorni.
00.50 DSE. 01.20 Posizioni compro-
mettenti. 02.55 Telgiornale Uno linea
notte. 03.10 II cavaliere della liberta.
04.45 Casa caruzzelli. 05.10 Telegior-
nale Uno linea notte. 05.25 Divertimen-
ti. 06.03 II re dell'Africa.

BBC1
07.00 BBC Breakfast news. 10.30
Election '92. 13.30 Nieuws en weerbe-
richt. 14.00 Nieuws en weerbericht.
14.30 Election '92. 17.00 Wildlife on
one. 17.30 Goodbye to the good old
days. 18.00 (TT) A question of sport.
18.35 (TT) Neighbours. 19.00 (TT)
Nieuws. 20.00 Regionaal nieuws.
20.35 (TT) Harry and the Hendersons.

21.00 (TT) Bruce's guest night. 22.00
(TT) Nieuws. 22.50 (TT) Cop for the kil-
ling. 00.20 (TT) About last night. 01.10
Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Golf. 10.30
Paardesport. 11.30 Eurobics. 12.00
NHL ijshockey. 14.00 Skiën. 14.30
Skiën. 15.00 Eurobics. 15.30 Bowlen.
16.30 Revs. 17.00 Argentijns voetbal.
18.00 Autosport. 19.00 Autosport.
19.15 Golf report. 19.30 NBA Action.
20.00 World sports special. 20.30 Go,
auto- en motorsportmagazine. 21.30
Skiën. 22.00 Golf. 00.00 NBA basket-
bal. 01.30 Tennis. 03.30 American
football. 05.30 Forte snooker league.

Eurosport
09.00 Tennis. 12.00 WK Short track
schaatsen. 13.00 Supercross. 14.00
Tennis. 15.30 Motorsport news. 16.00
Transworld sport. 17.00 WK Short
track schaatsen. 18.00 Tennis. 21.30
Eurosport nieuws. 22.00 Boksen. 23.00
Tennis. 23.30 Transworld sport. 00.30
Eurosport nieuws.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 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 Showbiz today.

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

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22 05
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur. 6.05 Ra-

diofrühstück + Spiel 'Glückstreffer'
(6.15 Wort in den tag; 6 45 Hörer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
kalender; 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 am tage). 1840-20.05Jazz

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade
15.00 Café-Konzert 16 05 Heimat-
melodie. 17 00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-
richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders,
financieel magazine. 07.00 Business'
tonight. 07.30 Rodina, Russisch maga-
zine. 07.55 Supersports news. 08.00
ITN Nieuws. 08.30 Super events, Euro-
pese culturele agenda. 08.40 The mix.
09.00 Channel E. 09.30 Super shop.
10.00 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Heilo Austria
Heilo Vienna. 13.00 Beyond tomorrow.
13.30 The mix. 14.00 All mixed up.
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air, showprogramma.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I spy, detectiveserie. 19.30 Insi-
de edition. 20.00 Prime sport, sportma-
gazine. 21.00 Wild America, natuurfilm-
serie. 21.30 Media Europe. 22.00
Nieuws. 22.30 Europe reports. 22.45
US market wrap. 22.55 Supersports
news. 23.00 Fraternity Row. 00.30 Mu-
sic news. 00.40 Blue night. 01.10 Su-
per shop. 01.40 The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 21.30 The pulse. 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend 18 00 Neuesaus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je'
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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<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 zijn mogelijk. Prijs 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
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de

" regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftetijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niettijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezendoor
meer dan 250.000personenran 15 jaaren ouder.
.Bron CeOuco SummoScanner) 079

Mededelingen
POPPENBEURS zondag 12
april Brunssum. " De Brikke
Oave", Lindeplein SA. Ge-
opend v.a. 10.30 tot 16.30
uur. Org. Niesje Wolters-
van Bemmel.

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

, ——-
Personeel aanbod

ECHTPAAR zoek werk op
camping of friture. Br.o.nr.
B-1253 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Ploegje METSELAARS
biedt zich aan voor verbou-
wing en nieuwbouw. Tel.
045-724584.
Administratiekantoor biedt
hulp bij ADMINISTRATIE en
typewerk. Tel. 045-410343.

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 gespecialiseerdekarakter 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.

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.
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.

Gevraagd vriendelijke, zelfstandige
Medewerkster

die van aanpakken weet, afwisselend balie/kassa/telefoon
en winkelwerkzaamheden in druk seizoensbedrijf.

Niet gebonden aan schoolvakanties.
Ook herintreedsters worden uitgenodigd te reageren.

Sollicitaties na telefonische afspraak 045-224200.
CAMPING & RECREATIE HANS STASSAR

HEISTERBERG 78, HOENSBROEK.
Für Dauereinstellung ge-
slicht Maurer, Einschaler
und Klinkenmauer. Auch
Colonnen. Auskunft von
Montag bis Freitag von
B^3o-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-227144665.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
MEISJES gevr. voor privé
en escort Intern mog. Tel.
046-580624, na 18.00 uur.
JONGEMAN gevr. voor mee
te reizen met kermis auto-
scooter. Tel. 045-413647 of
tel. 06-52983459.
JAFRA cosm. zoekt nog en-
kele enthousiaste consulen-
ten. Info. 045-210917.
Spar supermarkt Bruis
vraagt met spoed MEDE-
WERKERS voor div. afde-
lingen. Zowel part-time als
full-time. Alleen tel. reage-
ren: 045-311956.
Gevr. BEDIENEND pers. en
kamerm. Hotel Rest. "De
Oude Geul", Gulpen. Tel.
04450-1254.
Gevraagd voor 2 _3 avon-
den per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
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.

Gevraagd HULP in de huis-
houding 2x2 uur per week.
Tel. 045-224413.
Gevr. METSELAARS voor
Ned. en Duitsl., Ned. voorz.
alsmede voor Ned. meew.
uitvoerder. B.E.M. BV, Gul-
pen. Tel. 04450-4565.
IJSVENTER gevraagd, i.b.v.
rijbewijs, als bijverdienste.
TeL 045-253004.
Op zoek naar gezellige col-
lega's en vast werk. St.Gez.
Lich. 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.
Gevr. FITTERS en leerling
fitters i.b.v. rijbewijs. Soll. na
tel. afspr. tussen 16.30-
-18.00 uur: 045-751591
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. Aken/Stol-
berg. Duits verzekerd. Tel.
045-231200.
WAO-er of gepensioneerde
KRACHT voor lichte werk-
zaamheden gevraagd, op
camping mooi Bemelen.
Aanmelden: Gasthuis 102,
Bemelen. Tel. 04407-2327.
HULP in de huishouding ge-
vr. voor 3 halve dagen p/w.
ABC-straat 14, Brunssum.
Ervaren brood- en BAN-
KETBAKKER gevr. Brood-
en banketbakkerij Diederen,
Zandstr. 15, Spaubeek. Tel.
04493-4281.
Vriendelijke, handige VER-
KOOPSTER in onze gezel-
lige bloemenzaak gevraagd
die ons team in drukke pe-
riodes wil komen versterken.
Reacties vrijdag en zaterdag
a.s. na 18.00 u. 045-351341

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
Betten 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.
Suppers vervoer vraagt
CHAUFFEUR met groot rij-
bewijs voor vervoer van
kranten. Voornamelijk
's nachts. Inl. 04405-3682.
Welke LEERLING biologi-
sche school Heerlen wil op
Ten Esschen wat bijverdie-
nen (tuin). Tel. 045-752324.
FRITUREHULP gevr. Tel.
045-274337/324800.
Gevr. part-time WINKEL-
JUFFROUW. Slagerij Arts,
Dorpsstr. 86, 6441 CJ
Brunssum. Tel. 045-252823
HULP in de huishouding ge-
vr. voor 12 uur per week.
Tel. 045-258454.

Exclusieve Club te Lanaken
België vraagt nette attraktie-
ve DAMES, zeer hoge ver-
diensten, vervoer aanw., in-
tern mog. Reageer snel
want vol is vol. Inl. 045-
-729239 Of 0932-11718692
na 20.00 uur.
Gezin in Geleen vraagt KIN-
DEROPPAS voor minimaal
3 avonden per week. Tel. na
18.00 uur 046-745249.

Wegens uitbreiding van on-
ze activiteiten, is er plaats
voor: een KEUKENHULP
m/v, voor 40 uur per week.
Leeft, liefst tussen 18-20 jr.
Ervaring is niet vereist. Het
betreft een vaste betrekking.
Mogelijkheid tot verdere
ontplooiing binnen het be-
drijf. Uw telefonische reaktie
verwachten wij zo spoedig
mogelijk, tijdens kantoor-
uren, op het volgende tel.nr.
045-443464. The Big Rib
Company b.v. te Simpelveld

Gevraagd: SERVEERSTER/
Kelner, voor Pizzeria te
Landgraaf voor 40 uur f>er
week. Leeft, liefst tussen 18
en 25 jr. Ervaring is niet ver-
eist. Het betreft een vaste
betrekking. Uw telefonische
reactie verwachten wij zo
spoedig mogelijk op het vol-
gende tel.nr. 045-443464.
Zat, bereikb. van 10-12 uur.
AUTOPOETSER gezocht
voor enkele uren per week
met ervaring. 045-224425.

Onroerend goed te huur gevraagd
Met spoed te huur gevraagd

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

Te k. of te h. gevr. GARA-
GEBOX omg. Bekkerveld-
Heerlen, 045-713642
Te huur gevr. APPARTE-
MENT voor jong stel omge-
ving Maastricht. Huurpr. mcl.

’ 800,- tot ’ 900,-. Tel. 043-
-258651.

.. ■ ' ■
Bedrijfsruimte

" Te k. geschakelde ROMMI-
-3 HAL, afm. 20.70x50m. Tel.■ 01891-15603 of 18368.

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.
Te huur kamers en apparte-
menten te SUSTEREN. Tel.
04499-1615/06-52107978.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.. ::: ■■ : ■ i —De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.

i Nedu Makelaardij
Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

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

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.
ROTHEM, Holstr. 37, 2 on-
der 1 kap met inpandige ga-
rage en diepe tuin, optimale
isolatie, in goede staat,

' ’ 172.000,-k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.
Te k. GEVRAAGD in Spau-: beek woonhuis vrijstaand of
halfvrijst. liefst Vinkenstr.,
Hugostr., Frisostr. Aanv.
binnen 1 jr. geen bezwaar.
Tel. 04404-2442.
Tandartsengezin zoekt met
spoed grote woning te huur
of te koop op goede stand
omg. HEERLEN. Tel. 045-
-741613.

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

Brunssum
Te koop goed onderh. half-
vrijst. woonh. met grote gar.
en tuin. Tot. opp. 257 m2,

vr.pr. ’ 149.000,-.
Tel. 045-271006.

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Duitse makelaar zoekt voor
duitse kandidaatkopers
WOONHUIZEN in grensge-
bied. Aanb.: Wijman & Part-
ners, 045-728671.

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.

Bouwen/Verbouwen
Te koop 2 kunststof RAMEN
met kozijnen, tuimel- en
klapramen (thermop.), vr.pr.
’5OO,- (samen). Julianastr.
9, Schinveld.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bouwmaterialen & Machines

Paas Voorjaarsshow
Demonstratie van het complete

Karcher programma
Heet en koud water hogedrukreinigers, stof- en

waterzuigers, vloerreinigingsapparaten, veegmachines,
toebehoren etc. etc.

Paasshow aanbieding
karcher 595 hogedrukreiniger

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

borstel en wandconsole!
Nu ’ 625,- mcl. BTW

Do.-vr. van 10.00-19.30 uur en zat. vaji 10.00-16.00 uur.

|<^RP BV

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

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
Te k. DAKBEDEKKING
vanaf ’25,- per rol. Tevens
systeemplafonds/wanden op
voorraad. Akoutherm Sy-
steembouw, Industriestr.| 7C, Nuth, 045-245028

Te k. grote partij gebruikte
GRINDTEGELS, balken,
kepers, panlatten en hard-
houten vloerplanken. Han-
delsondern. Wolter, De
Koumen 51, Hoensbroek.
Tel. 045-229999.

Te k. houten KOZIJNEN met
deuren en ramen en dubbel
glas. Tel. 045-225751.

KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met ofzonder" 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
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Brockhouse 220 V
50 Hz ex-leger, in nw.st., p.
St. ’ 3.500,-. Gemert,
04923-6195^
Mobiele DIESELAGGRE-
GATEN Meadows 4 cyl.,
220/380 V, 50 Hz 27.5 KVA,
in nw.st., p.st. ’4.500,-.
Gemert, tel. 04923-61953.

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

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Voor al uw WERKKLEDING,
hemden mnd april ’24,50.
P. Raeven. Tel. 045-322741
Te k. perceel WEILAND
1600 are Brunssummerweg,
L'graaf. 045-426038.

■■ ..
Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

Tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.

Winkel&Kantoor
Philips AUTOTELEFOON
winstpakker "april" nu

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

Autoverhuur

Avis Autoverhuur
* altijd nieuwe auto's

bv. Peugeot 106, Opel Astra, Renault Espace
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559

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

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Auto's

Fiat Inruilauto's
127/1050 wit 1983 ’ 2.750,-
Panda 45 Super wit 1985 ’ 5.900,-
Panda 34 blauw 1985 ’ 4.900,-
Panda 750Lblauw 1986 ’ 5.900,-
PandalOOOCLwit 1986 ’ 5.900,-
-3xPanda 1000CL div. kleuren pr. va 1986 ’ 9.900,-
Panda 1000 superwit 1988 ’ 9.750,-
Uno 45 beige 1984 ’ 4.900,-
-3xUno 45 div. kleuren pr. va 1987 ’ 8.900,-
Uno 45 super wit 1986 ’ 8.900,-
Uno 45 super do.blauwmet 1988 ’ 11.900,-
Uno 60 super wit 1987 ’ 9.750,-
Uno 60 super en LPG rood 1988 ’ 11.900,-
Ritmo 60 CL blauw 1983 ’ 2.750,-
Ritmo silver grijsmet 1987 ’ 7.900,-
-2xTipol.4pr. va 1989 ’ 16.900,-
CromaTurbo diesel blauwmet 1987 ’ 15.900,-

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

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

Inruil - financiering - Bovaggarantie
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34. 045-742121.

mmT Wc vl É
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AUTOSHOW
JURGEN KERKRADE

VR. Ifl-ZA.II APRIL

* 2 jaargarantie tijdens de show
* 100exclusieve occasions

waaronder: MERCEDES - BMW - OPEL -
TOYOTA - NISSAN etc. etc.

* 4 x 4 diverse merken
* sportwagens diverse merken

NISSAN personenwagendealervoor Kerkrade e.o.
NISSAN bedrijfswagen- en 4 x 4-dealer voor

Kerkrade-Heerlen e.o.
NISSAN sportwagendealer voor heel Limburg

KERKRADE, LANGHECKWEG 32-40, INDUSTRIETERREIN
DENTGENDACH, 045-452570

J

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Rocky Wagon HR 1990
Mitsubishi Pajero turbo diesel 1984
Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging 1986
Toyota landcruiser turbo diesel „ 1988
Ford Siërra 2.3 Diesel Combi 1988
Nissan Prairie 1.5 GL 1983
Mitsubishi Galant 23 TD 1983
Nissan Sunny combi 1.7D1985

Occasions
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 1990
Daihatsu Cuore TX 3-drs 1986
Audi 80 18S autom. kl. zwart 1990
Suzuki Aito GL sportieve uitvoering 1989
Opel Veetra 1.6istuurb. ace. 16.000km 1991
Mercedes 190 E verlaagd veel ace 1984
VW Golf Manhaften 1.6 rood 1990
Peugeot 205 accent kl. wit 1986
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 1988
VWPassat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989
BMW 320i90.000 km. M-uitv 1986
BMW 316 black line 101.000km 1987
Mitsubishi Colt 1200GL sport.uitv 1988
Ford Fiësta 1.1 lux, rood 1988
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987
Opel Kadett 16i Club 1990
Suzuki Swift GTi Twincam zwart 1987
Volvo 340 5-drs. GLred line 1988
VW Golf GTi spec. uitvoering 1986
Hyundai Pony 1.5GL 5-drskl. wit 1987
BMW 316 4-drs. sportvelgen 1984
Opel Kadett 12LS kl. beige 1985
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987
Opel Kadett 1.2LS Sedan kl. zilver 1987
Volvo 340 DL LPG kl. rood 1983
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987
Daihatsu Charade TS Special 1984
Daihatsu Charade diesel 1985
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983
Toyota Cressida turbo diesel 1985
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood 1985
Fiat Panda White 34 1985
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969
Skoda 120LS Sedan 58.000 km 1984

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-
Reeweg 112, Landgraaf Tel. 045-321810

De bijna Pasen-Show
BMWS2Oi 1989 ’ 39.950,-
Lada 1200 1987 ’ 4.950,-
Peugeot 309 GL Profil LPG 1989 ’ 18.950,-
VW Golf 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 45 Carrara 1987 ’ 8.950,-
Fiat Uno 45 Super 1988 ’ 11.950,-
Fiat Uno 45 Lido 1989 ’ 12.950,-
Fiat Uno 45 Super IE KAT 1989 ’ 13.500,-
FiatUnoI.OIEKAT 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 1.4DGT 1989 ’ 19.250,-
Fiat Tipo 1.4DGT IE KAT 1990 ’ 23.950,-
Fiat Tipo 1.6DGT IE KAT 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!
RIJ 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.

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

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

VW Golf diesel 1989
Mercedes 280 S in uitst. staat 1982
Mercedes 200 D 1983
Opel Corsa * 1985
Ford Escort 1600 laser 1985
Mitsubishi Colt 1983

Autoservice Steef Pieters
Holstraat 101, Rothem/Meerssen. Tel. 043-642909.

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peugeot 405 GLi beigemetal 1990
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1989
Opel Omega 1.8 beigemet 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
Opel Kadett 1.6 D 3-drs 1987
Opel Kadett 1.2S groen 3-drs 1985
Volvo 245 GLE D met extra bank 1982
Mitsubishi Lancer 1.5 1989
Ford Escort 5-drs. Diesel 1986
Mercedes 309 dieselautom. lang 1987
Volvo 740 GL 78.000km. 1e eig. dcc 1987
Opel Kadett 2.0iClub 25.000 km. wordt verw 1989

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023.

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

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

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

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

’ 12.500,-; Sunny combi D '85-'B6 va ’6.500,-; Mitsubishi
Galant GL HB '89 1e eig. ’19.500,-; Galanti GL/turbo D
'88-'9O v.a. ’ 16.000,-; Galant TD/TD autom. '85-'B6 v.a.
’7.500,-; Starion turbo '83 ’7.500,-; Galant turbo D '83
’21.750,-; Saab 9000 turbo '86-'B9 v.a. ’19.750,-; Saab
900 GL '84 ’5.750,-; Rover 2000 '84 ’3.750,-; Mazda
626 GLX/GLXD '88-'9O v.a. ’14.500,-; 323 GLX '85
f 6.500,-; RX 7 '80 ’ 7.250,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi '89
’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Toyota Celica '83-'9O v.a.

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

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

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

Autobedrijf
Jasper BV

off. Peugeot Dealer

10%
korting
tijdelijk

op al onze
100

leeuwenkeur
gebruikte auto's

Autobedrijf
Jasper BV

Windraak 29 Munstergeleen
Tel. 046-521944

off. Peugeot Dealer

Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.

Volvo 340 GLE
zeer luxe uitvoering, bwj. '88
km.st. 31.000, pr. ’ 14.500,-

Tel. 04492-5365.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
OPEL GT voor liefhebber,
bwj. '69, ’17.500,-; kadett
coupé. Tel. 045-228901.
Te koop Ford ESCORT XR3
'82, ’5.750,-. De Gyselaar
77 Amstenrade 04492-2097
Te koop Opel REKORD 2.3
D, bwj. '84, APK 5-93; Re-
nault 5, bwj. '80, 5-drs., APK
9-92. Te bevragen: Ring-
straat 18, Hoensbroek.
Mooie VW GOLF Memphis,
bwj. '88, prijs ’ 17.000,-. Tel
045-452682.
Nissan CHERRY Trend Die-
sel, '85, 1:19, Lz.g.st, pr.

’ 5.900,-. Tel. 04450-2064.
Plm. 20 INRUILAUTO'S,
’l.OOO,- tot ’6.000-. Auto-
Garant, tel. 045-725588.

Proficiat Harry Proficia'An,oin^|l
met je 25 jarig o3rah I
dienstjubileum.

Van Lieske, Jolanda en
Harold en Jean. -^1—

■Wilt u uw secretaresse eens I
in het zonnetje zetten?
Verras haar dan met

een piccolo in
i het Limburgs Dagblad

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

Opgave van uw advertentie kan ook via
■ alle kantoren van het Limburgs Dagblad c
■ (") End. (Wo «1 a% BTW. Mcl (oio al vana( ’ 28.45 excl. 6". BT*

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.t.k.
Tel. 045-444924.
Te koop Mitsubishi PAJERO
2.5 diesel, Turbo Intercooler
alle extra's, bouwjr. 8-'9O,
km.st 37.000, pr. ’ 34.900,-.
Tel. 045-221283.
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Verlengde
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.
Te koop 50 tot 100 AUTO'S
vanaf ’5OO,- tot ’7.500,-.
Alles APK. Inruil, financie-
ring mog. Handelsweg 12,
Susteren. 04499-3398.
Te k. GOEDKOPE auto's:
Renault 5, '80, i.g.s.t.,
’1.100,-, APK 11- '92; Fiat
127, '82, 3-drs., APK 12- '92

’ 1.000,-; Volvo 340, '83,
’1.750,-; Datsun, '81,
’850,-; Mazda 323, '81,
lakschade, ’ 1.450,-. Tel.
04498-54319.
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.
Te k. Opel CORSA 1.0 S,
bwj.'B6, i.z.g.st.; BMW 315,
bwj.'B2, met alu velgen, i.z.
g.st, 045-217967 na 18 uur
Wij geven het meeste voor
uw AUTO, U belt, Wij kopen!
045-427671, ook 's avonds.
Auto KALDENBORN wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!!! Tel. 045-411572.
Te k. Daihatsu CHARADE
TS 1983, i.z.g.st. ’4.000,-.
Tel. 04492-1831.
Te koop RENAULT 5 GTL,
bwj. '82, t.e.a.b., mr. Mini
mogelijk. Tel. 04406-12690.
April AKTIEMAAND: Mazda
626 2.0iGT coupé 16V 1e
eig. '88; Mazda 626 1.6 DX
COUPÉ GLX '80/'B5; Mazda
626 1.8 GLX Sedan LPG '90
Mazda 626 1.6 LX Sedan
'86; Mazda 626 2.0 DLX Se-
dan '87; Mazda 626 1.6 SDX
Sedan '82; Mazda 626 1.8
GLX HB LPG '88; Mazda
626 1.8 GLX HB '87; Mazda
323 1.6 i GLX F '90.91;
Mazda 323 1.6 i LX Sed;»
'90; Mazda 323 1.3 LX Se-
dan '89; Mazda 323 1.5 GLX
Sedan '86; Mazda 323 1.3
16V GLX '90; Mazda 323
1.3 GLX Sedan '85; Mazda
323 1.5 HB Envoy '88; Nis-
san Sunny 1.4LX Sedan '89
Nissan Sunny 1.3 LX HB '89
Nissan Sunny 1.3 DX '84;
Nissan Micra 1.2 LX HB 3-
drs. '90; Mitsubishi Colt 1.2
EXE '87; Mitsubishi Tredia
1.4 GL '84; Mitsubishi Colt
3-drs. '81; Renault 21 TL 1e
eig. '88; Renault 9 4-drs. '82
Ford Escort 1.3 Laser zwart
'85; Ford Fiësta HB 3-drs.
'84; Audi 80 I.BS 5-drs. '89;
VW Passat station Van die-
sel '88; Volvo 343 1.4 3-drs.
'83. Bij aanschaf boven
’lO.OOO,- digitale RC/slede
tw.v. ’6OO,- gratis inge-
bouwd. Minimaal ’ 1.500,-
-voor uw inruil mits 3 maan-
den op naam. Aktie geldig
van 9 t/m 30 april a.s. Uw
Mazda dealer Auto Leym-
borgh, Bornerweg 2-8. Tel.
046-515838.

Diverse AUTOMATICS !
’1.450,- tot ’ 20%
AutoGarant tel. 045-72555
Te koop CAPRI 3.0 S .
extra's. Tel. 046-52766'
g.g. 043-637681. _^_

Te k. OMEGA sport I*l
'88, donkerbl. met., verl*
met spoiler, L.M. vflfl
dubb. spiegels, JVC ''.
Alarm inst., in (jfl
’16.000,-, event. mr. &
mog. Tel. 045-255578^,
Talbot HORIZON 1.5}
aut, i.g.st., bwj.'Bo, %
ctrl. en boardcomp., A"^
'92, leuke vakantieautO;.

’ 1.275,-. Tel. 045-2536^
VW-K7O, bwj. '74, wit, i
gek., i.z.g.st., ’3.500,-
-09-32-11711677.
OPGELET, gevr. voor [

port, pers. en bedrijfsa^
in alle prijsklasses ,'.
’5OO,- . Schade of o*:
geen bezw. Contant ï
045-727742 b.g.g. 7230?.,
Te k. ALFA 33 1.3, b*t
vr.pr. ’10.500,-. Tel. r
753913.
ALFA 33 type 1500 bWK
5-drs., kl. bauw, 5-93
sportvlgn., elec. ruiten, .
lak, Lz.g.st., APK 4-93

fl
_'

’4.250,-. Tel. 046-7403».
Alfa ROMEO '75, kl.
km.st. 85.000, i.z.g.st., w

’ 12.500,-. 046-511428^
Te koop AUDI 100, i
bwj. '83, op LPG. Tel r
461757. __^
Te koop AUDI 80 2.0 £\'-
parelcyclaam, 32.000 ■

Vrangendael 81, Sittarö'
046-517354. __^
Te koop BMW 52& -ATS-sportvelgen, 's
'82, ’ 6.250,-T 045-3t4g^.
Te k. BMWSIBi, apart
bwj. '87, speciale

’ 11.750,-. 046-529076^,
BMW-520i type '84, d'%tra's, i.z.g.st., ’5.750,-
-045-226433.
Te k. CHEVROLET 03$
5.0, 8-cyl., bwj. 78, P^i.k. 045-723826, na I7j*ffi
Te k. CITROEN BK g%
bwj.'B6, mod.'B7, $
93.000, div. extra's,
043-215469 na 17 U|__^
Te k. DATSUN 280 Z*s'80, i.z.g.st. Tel.
218093 na 19.00 uur. £
Te k. BMW 525 i bv.; f
Ford Fiësta 1.1 L b*flw
VW Golf 1.6 bwj. '84; £
Escort 1.1 D bwj. '85; £j
Escort 1.6 D bwj. '85; f
Escort 1.1 Bravo bwi-i
Ford Escort 1.3 GL * A
bwj. '81; Mazda 62°
GLX Coupé NM bwj. _\ C
ni 25 1000 CC bwj.

Q
B*y

troën 1.1 Axel bwj. '_. ft
subishi 1.3 Colt bwj. '84, #
yota Starlet 1.3 S bWl^g-
Mitsubishi Saporro 1°
bwj. '82; Renault 5 Gij-
'84; Audi 80 1.6 GL&
'81; BMW 318 bw]- J
Mazda 626 1.6 Harttop
'81; Dodge 50 vracn'^met kieper bwj. 'W-

Krs
handel F.M. VERSP^
Locht 85, Kerkrade.
045-425858. <^INKOOP goede auto's, a
geld. Joosten, Scharne'
3, Maastricht. 043^349^
Te k. Fiat REGATTA fei
bwj. '84, pr. ’3.250,--
-04405-2036. ___^jü)
Te k. Fiat RITMO bwj- pr
APK 8-92, 4-drs. 'g

’ 1.000,-. Tel. 045^423^
Fiat UNO 60 S 5-^
bwj.'B6, ’5.500,-. o°^ .
Tel. 045-751387. ___^j£y
Te koop Ford ESCOR^ ?
vo '83, 92.000 km, r
'93. 045-313808.



" VOOR DE MOOISTE COLLECTIE MEUBELEN MOET U BIJ DE MEUBELBOULEVARD IN MAASTRICHT ZIJN! "

IBreng eens een bezoek aan deze schitterende meubelboulevard, want wij hebben u heel wat te bieden nl.: ïnmaWzwammmm\' ■ ■5T_!i I Maa__ ' 1"3V'l !!■
" 10.000 m2 verkoopoppervlakte (400 fabrikanten onder een dak); [■ntlMljl ÉÊÊm
" klassieke en moderne meubelen in diverse stijlen, houtsoorten en prijsklassen; fl Urn/jiji^l

\\w W\ mm^Tmu" scherpe prijzen voor binnen- en buitenland; ItAmaa^Ê
" een schitterende en smaakvolle presentatie; \jmmm
" een prettige bediening en deskundig advies (binnenhuisarchitect aanwezig); ' Wmm m
" een groot assortiment van bekende merkartikelen, o.a. Auping - Artifort - Bench - Rolf Benz - Castelijn - Galerie Clair -

Galerie Jan des Bouvrie - Harvink - Hennie de Jong - Young International - Metaform - Pastoe - Leolux; . , **s
" , ■ ■"

___a_—rTTT^ _l ______________' ' *- - ** -' «*"»«-# j «"'-f»" een juweel van een slaapkamerafdeling; »m.mmmmrMHT~umTTTammmmmTTmmw^1T\ j'\(*t t f Tl «■■■■■---■lai^a-------»----,— | mmmm mi l

" 's Maandags vanaf 13 uur geopend. Donderdag koopavond tot 21 uur. ■MlllpM'^^ ■ fl - —-!*|; —- f [ K/?|?*t' 4__2_f*^' f\

MEUBELBOULEVARD RENÉ PANS htë^l5fcmi
n n >m « _-.-*-■-.■ _->a ■-_- /-Anrr>^r-r.i«ii-i- «in

Het beste bereikbaar via de Noorderbrug, richtingborden Bosscherveld wijk 17 volgen, fl^^*l^^>" jfÉl I f j_L s 'r^m tA
% MAASTRICH T CABERGERWEG 1U, Noorderbrug helemaal afrijden tot aan het stoplicht, dan rechts. *VÊf^?~ "

'-"■'" 1 «-lflEL___ I f '^§ÊÉw f TEL. 043-215585 (Dus niet de slinger naar het centrum volgen). Ook te bereiken met stadsbuslijn 10. fcs#* .ÊÊks* " i *— '^a (#

_ Auto's

aut''"10" Interears inkoop, '°s, de hoogste prijs, bwj.%8Si COntant9eld!Tel

&> Ford FIËSTA Bravol(J0. bwj.'Bl, APK 7-92, vr.-j_-i_Ljso. . 04492-1907___ 101I01- ESCORT 1300, i.

.^L9_5:413779.

'A|k- Ford ESCORT 1.3 GL,
IB_.9ek- fB5O-'- Tel- na

;£- SCORPIO 2.0 i GL,
Inv'. 86' z-ldz. mooi eni^eus, vr.pr. ’14.500,-.p^JjgOTel 04498-56221.

I rt__ Escort BRAVO auto-'SL 'M- vr-pr-
045-315371.

e£_ ESCORT 1.1 model
■’4 .L84- APK' zeer mo°'.:~r-^__L_lel. 045-454087
:^*_'lRRA 1600 User
,jn '■ 06, blauwmet, APK '93

Wiii_mo9- vr Pr- ’8.750,-.I keST * R'Jkestr. 11, Ka-rSli^chaesberg^
78 Ford FIËSTA 1.1
045-274293r 100%'Te

HS^I-S GL '84
kenV '" 2eldz- mooi. elke

045-424128.
Apk

ko°P Ford SIËRRA 2.0
’____--■ '-z.g.st., bwj. '82,

bwi k -__ord SIËRRA 1.8 CL
/fi.c..' div- extra's, i.g.st,

bw, k
Q ,Ford ESCORT 1.3L,

/3 5 _.' kl- rood. APK4-'93,E^Q__o4s-316940.
'85 d S|ERRA 2.0 User bwj.
f 7'-_r_>xtra's' als nieuw,

I ft i,turtJ,' 'SU2U Trooper 2.86-r? dl?sel DLX-uitv., bwj.. j ' , WD. extra's, Melber
Verk__. n-'. griis kent- auto

:r~-^S-____lel. 045-423199
'87 .__. ARO 4x4 bouwjr.;i_ia^^gek-te---

bwj.'B7, 1e eig.,

'r^!lJgLg4s-725588.
s?^ MAZDA 323 '79, APK
5636b__<„"Mst- 04498";^s__najaoo uur.

.ï De6^ '89' Volvo Ailen T^ r_? urnen s"^ Heer":jr^--!i_i>s__22ooss^
MkRCE--S Benz 19038^^85. Caumerweg

15305_ _cd' vele extra's.s<-,' ko, m' verkeert in nw.I|3__M^S_?P»Tl_.denL 7' 9ri)smetallic,
staat mr " extra's. nieuw-Bosc'hklr .Tlo^ autobedr.
Voeren_ ' , Heerlerweg 67,

:Sf^|siss-_-^i3
divEReS-Sj9o~b^Ti4:
I_^o4sg4|^Prnotk-MEKRCEDES SL, kl.
’45o^' b*J- '78, Lstv.nw.,

ptsei
tubi?hi CANTER,83 ei, dichte laadbak, bwj.

Ö4312^5/11500,, Tei.
r^f-^§2__o46-526047/bvn62Ci) SPra0-*"f>. S urbo mflM69on , 85' i-z.g.st,

?°OSXVh_Kl_.ei- NISSAN
_a's bw _£ _9 m- veel ex--9'_ooookm.vr._0000km.vr.Nirf^s9°^___4_t_l9s32.
.2-800 t

m<_or defect,K^Ji___4V2s3467.
78,i 2^lASCÖNA~Rfe_9B._' pr -e-a.b. Te.

ASCONA 1.6 s. bwj.
Poed T_. c._!-el' m°oi enÖ_Sen T_?°__ Jurastr 16>fc^--SlJ!!^_P:4s-7^440krISPRSA 3-drs, bwj'B3,
£'93.. n3mi' v' ace- ApK
fel. dtó^cfi Pr /5.500,-."«a-751250 na 16 uur.

Opel KADETT bwj. '81 t/m
'83, v.a. ’3.000,-. Auto-
Garant, tel. 045-725588.
Van part. Opel REKORD
Berlma bwj. '81, i.z.g. st,
APK 12-92. 04406-13258.
Opel KADETT 1.3 N, bwj.
'87, 40.000 km, na 16.30 uur
Granaatstr. 25, Heerlen.
Opel REKORD 2.0 Traveler,
LPG, bwj. '86, APK, vr.pr.
’8.900,- mr. mog. Ariens-
str. 2, Kakert-Schaesberg.
Te k. Opel KADETT station-
car, LPG, bwj. '80. Wingerd-
weg 142, Hoensbroek.
MANTA B '78, zwart, zeer
mooi, uitgeb., sportvelgen,
nw banden, sunroof, vr.pr.
’2.250,-. 045-215163.
Opel KADETT 5-drs., HB 1e
lak, bwj. 10-'B2, APK 3-93,
’3.450,-. 045-218925.
Te koop Opel KADETT 1300
bwj. '80, pr. ’BOO,-. Tel.
043-633923.
Te koo Opel KADETT auto-
matiek, bwj. 78, Lz.g.st,

’ 1.200,-. Tel. 043-633923.
Te koop Opel KADETT bwj.
'79, APK oktober '92, rijdt
prima, vr.pr. ’ 500,-. Tel.
04405-1949.
Te k. KADETT 12 N, bwj. '80
APK 3-93, vr.pr. ’1.550,-.
Tel. 045-423199.
Opel KADETT 1.3 NB 3-
drs. blauwmet febr. '89.
Volvo A. Klijn, De Koumen
5-7, Heerlen. 045-220055.
PEUGEOT 205 GTi 1.9 86,
bwj. sept'B7, grijsmetallic,
pr. ’ 17.950,-. Inr. mog. Hi-
luxe of kingcap. Tel. 045-
-226153 b.g.g. 04406-16014
Te koop RENAULT 5 TL,
bwj. '85, nw. model, APK 4-
93, ’ 5.750,-. 045-453572.
Te koop RENAULT 4 '83,
APK 3-93, t.e.a.b. Tel 045-
-252317 Of 251601.
SAAB 900 GLS bwj. '81, i.z.
g.st Tel. 045-424622 of
416452.
Suzuki ALTO dcc. '82, als
2e auto, km.st. 52.000. Burg
Jongens.. 9, Landgraaf.
Te k. pracht Suzuki JEEP
SJ 410 soft-top, '84, 1e eig.
Heirstr. Ba, Urmond.
Te k. Suzuki ALTO GL, APK
'93, bwj. 3-5-'B6, kl. wit, km.
st. 28.000, radio/cass. 3-drs.
gew. 605 kg, in st.nw. pr.

’ 6.850,-. TeL 046-750506.
Toyota CARINA 11, 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,-. Lz.g.st Dorp-
str. 19, Bingelrade.
Te koop Toyota Corolla
STATIONWAGON, bwj. 79.
Tel. 04498-57765.
Te koop Toyota CELICA
bwj. '82, APK '93 ’ 5.250,-.
Te bevr. Brederostr. 2
Brunssum na 15.00 uur.
Te k. Toyota COROLLA t
hardtop coupé, kl. bruin,
APK 8-92, bwj. 78, vr.pr.
’700,-. Tel. 045-423199.
Te koop VW BUS Pick-up,
bwj. '84, i.z.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.
VW GOLF 1300 79, APK
10-92, ’2.000,- i.z.g.st
Eggelaan 22, Brunssum.
Tel. 045-270801.
Te k. VW GOLF Sprinter,
bwj. '80 APK gek., groen-
metal., ’ 88,- wegenbel.,
verbruik 1 op 14. Auto roest/
schadevrij ’ 1.950,-. Tel.
045-221808.
VW GOLF diesel blauw, '85,
APK 2-93. 04406-15143.
Te koop VW GOLF diesel,
bwj. '88, km.st. 80.000,

’ 18.500,-. Tel. 045-443069
Te koop VW POLO, bwj. 78,
APK 3-93, ’900,-. Tel.
045-229560.
Te koop VW GOLF GTSbwj. '83, veel extra's, vr.pr.’7.250,-. Tel. 045-313175

Te k. VW GOLF GL '89 met
kat, 4-drs., get ruit, scha-
devrij, 5-bak„ ’ 17.600,-.
045-742279, na 17.00 uur.
Te k. VOLVO 340 DL 2.0 Ltr.
met LPG, i.z.g.st, bwj. '83.
Tel. 046-752903.
VOLVO 340, bwj. '84, pr.n.o.
tk. Tel. 045-315030 na
16.00 uur.
Te k. VOLVO 66, bwj. '80,
APK 3-93, km.st. 73.000,
electr. ramen, stuurbekr.
f 1.800,-. Tel. 04492-2162.
Volvo 440 GL, blauwmet.
okt. '89; Volvo 440 GL blauw
aug. '91; Volvo 440 Sunray
rood, maart '91. Volvo
A. KLIJN, De Koumen 5-7,
Heerlen. Tel. 045-220055.
VOLVO 940 GL Demo,
blauwmet. Volvo A. Klijn, De
Koumen 5-7, Heerlen. Tel
045-220055.
VOLVO 740 GL 2.3 black li-
ne antracietmet apr. '88.
Volvo A. Klijn, De Koumen
5-7, Heerlen. 045-220055.
VOLVO 460 GL grijsmet. juli
1990. Volvo A. Klijn, De

Koumen 5-7, Heerlen. Tel.
045-220055.
VOLVO 240 DL blauw LPG
mei '85. Volvo A. Klijn, De
Koumen 5-7, Heerlen. Tel.
045-220055.
Volvo 340 special automaat
wit, jan. '86; Volvo 340 DL
automaat blauwmet. jan. '86
Volvo 340 DL wit mei '89.
Volvo A. KLIJN, De Koumen
5-7, Heerlen. 045-220055.
Te k. Opel CORSA 1.0 S,
'84, ’4.950,-; Opel Kadett
1.6 D, '86, ’7.900,-; Opel

Kadett 1.3 S, '85, ’7.500,-;
Ascona C, '82, ’2.500,-;
Volvo 244 D, autom., '82,
’3.500,-. mr. mog. 045-
-211071 Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Mitsubishi TREDIA t '83
’2.750,-; BMW 316 t '82
’2.750,-; Golf D t '81

’ 2.750,-. APK. 04499-3398
Ascona 19 aut. '80; Manta
HB 2N 80; Volvo 343L'79
enz. Voordelig in prijs, inruil
mogelijk. Garage P. De LA
ROY & Zn, Hoofdstr. 114,
Hoensbroek. 045-212896.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Te k. GOLF 1600 D, 5-bak,
'82 APK '93, rood metal., i.z.
g.st, ’4.750,-; Golf 1300,
geh. uitgeb., '79, APK '93, i.
z.g.st, pr. ’2.250,-; Mitsu-
bishi Tredia, nw. model, '83,
4-drs., APK '93, ’3.750,-;
Fiat Uno, '83, zeer mooi,
APK '93, ’3.450,-; Opel
Kadett, stationwagen, '82,
grijs kent, APK '93, pr.
’2.650,-; Opel Kadett, sta-
tionwagen, '80, zeer mooi,
APK '93, pr. ’2.250,-; Ci-
troen BK 1400, '84, pr.
’4.250,-. Tel. 04498-54319
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063

Autobedrijf P. van DIJK &
Zn. VW Passat 1.8 CL '90

’ 27.500,-; Ford Scorpio
2.0iCL Sedan'9o ’ 31.000,-
Ford Siëna 2.0iCLX Sedan
autom., '91, ’31.500,-;
Ford Siërra 2.0 Sedan Spec.
'89 ’19.750,-; Ford Siërra
2.0 L 5-drs. '84 ’7.500,-;
Ford Siërra 2.0 GL V6'84
’7.500,-; Ford Siërra 1.6
Sedan Spec. '90 ’21.750,-;
Ford Siërra 1.6 CL Sedan
'89 ’19.500,-; Ford Siërra
1.6 Laser '84 ’ 6.500,-; Ford
Escort 1.4 CL '91 ’22.500,-
Opel Omega 2.0i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0i
GT 3-drs. '89 ’20.750,-;
Renault 21 TL '89
’15.750,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Peugeot
205 XS div. acces. '90
’21.500,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’22.500,-; Lancia
VlO Elite '89 ’12.000,-;
Ford Escort XR3 '81
’6.250,-; VW Golf 1.3 C
div. access. '87 ’ 12.500,-;
Citroen BK 1.4 E '87
’8.750,-; Honda Jazz 1.2
'86 ’8.500,-; Opel Rekord
2.0 '83 ’ 3.750,-; Talbot So-
lara 1.6 GLS '83 ’3.750,-.
Inr., financ. en Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf en
APK keuringsstation P. van
DIJK & Zn, Hompertsw. 33
Landgraaf. Tel. 045-311729
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Rekord 2.3
D GLS '86; Mazda 323 LX
Sedan '86; Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; Mercedes
300 TD aut '80; Rover 3500
Van der Plas '83; Opel As-
cona 1.3 Sm. '82; VW Jetta
'82; BMW 318iautomaat '81
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Nissan Sunny 17D
4-drs '85; BMW 320-6 79;
Ford Taunus 1.6 Bravo LPG
'81; Volvo 343 GL 11-'B2;
Toyota Corolla 1.3 DX lift-
back '81; Daihatsu Cuore
'81; Ford Fiësta 1.1 Ghia 80
VW Passat '80; Nissan Sun-
ny '83; Fiat 127 Sport '80;
BMW 316 LPG '82; Mini
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N
1e eig. '80 ’ 1.500,-. Inkoop
verkoop financiering diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat 10.00-17.00 uur.
Te k. AUDI 100, bwj. '86,
LPG, i.z.g.st, pr.n.o.tk.
045-273236.
Ford ESCORT, bwj. 83, zr.
zuinig, APK tot april '93, vr.
pr. ’ 4.000,-. 04450-2788.
Ford FIËSTA 1.1 CLX, bwj.
'91, wit,. 11.000 km., 1e eig.,
nw.st, 1 jaar 100% Bovag
garantie. Autobedrijf Smeets
Schimmert, tel. 04404-2442
Honda ACCORD 2.0 EX,
bwj. '86, zilver, sport.uitv., 1
jaar 100% Bovag garantie.
Autobedrijf Smeets Schim-
mert, tel. 04404-2442
HONDA Civic 1.5iGL, 16v,
90pk, wito bwj. '90, 1e eig., 1
jaar 100% Bovag garantie.
Autobedrijf Smeets, Schim-
mert, tel. 04404-2442.

Te k. MAZDA 323 F, bwj.
nov. '90, kl. zwart, verlaagd,
15" velg., srjortuitlaat, spoi-
lers en stereoinstal. vaste
pr. ’24.000,-. nw. waarde
’34.000,-, event. mr. kl. au-
to mog. Tel. 045-352560.
MAZDA 323 5-drs, HB, bwj.
'89, km.st 14.500 met alu.
velgen; Mazda 323 3-drs
HB 1.5 bwj. '84 stereoinstal.
en alu. velgen. Autobedrijf L.
Bodelier, 045-441721.
MERCEDES 300D'80, APK
'93, mooi, goed, 178.000 km

’ 6.750,-. Tel. 045-245684.
Te k. MERCEDES 280 SE
autom., m.'Bl, ’10.750,-.
Tel. 045-211071.
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. '86, getint glas, sier.el-
gen, cv., 5-versn., km.st.
152.000, pr. ’22.000,-. TeL
045-411668 »

Mits. GALANT 2300 GLX
Turbo diesel APK-gek. i.st
v.nw., olievrije motor, bwj.
'82, ’ 2.950,-. 045-323178.
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj. 10-'BB, blauwmet, LPG

’ 11.500,-. Tel. 045-258080
KADETT 13 S, Hatchback,
'86, div. acces. ANWB mog.
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Opel ASCONA 16S, kl.
groen, nw. model, bwj. '83,
APK 4-4-93, i.z.g.st,
’3.250,-. TeL 045-323178.
Opel KADETT 1.3 GT, Se-
dan, wit, '86 '87, 5-versn.,
sportuitv., 1 jaar 100% Bo-
vag garantie. Autobedrijf
Smeets, Schimmert. Tel.
04404-2442.
Te k. Opel KADETT 1.3 N,
bwj. bijna '81, APK 11-92,

’ 1.250,-. Tel. 045-742482..

PEUGEOT 309 1.3, event
plus gasinstall., bwj. '88, wit,
perf.st, 1 jaar 100% Bovag
garantie. Autobedrijf Smeets
Schimmert, tel. 04404-2442
GOLF GLD diesel, tBs,
schuifd., sportvlg. etc, i.z.g.
st. APK gek., ’8.750,-. Tel.
045-741932.
VOLVO 340 SP, automaat,
bwj. '90, lavendel, c.vergr.,
Pullman bekl., duurste uitv.
046-334411.
VOLVO 240 GL stationcar,
bwj. '85, zilvermet., 150.000
km, ’ 12.000,-. 04493-1900
Te k. VOLVO 360 2.0,
Sedan, i.z.g.st, trekh., bwj.
11-'B3, APK 2-93, vr.pr.

’ 3.250,- Tel. 04498-54319
VOLVO 440 DL, '89, wit, 1e
eigen., perf.st., 1 jaar 100%
Bovag garantie. Autobedrijf
Smeets, Schimmert, tel.
04404-2442.

Sloopauto's
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaYingsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagencentrum Echt
Voltaweg 11, Echt (L), Industrie de Berk.

Tel. 04754-87933; fax 04754-87958
Keuze uit 150 bestelbussen, personenbussen en bestel-
vans. Alle bouwjaren en alle merken oa. Ford, Mercedes,

VW, Mazda, Peugeot, Renault enz. enz.
Inkoop - verkoop - import - export.

Te k. FRITUURVERKOOP-
WAGEN compleet ingericht.
Tel. 045-440904.
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

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
2.15x1.20x0.40 mtr. met op-
looprem i.nw.st.o4s-251304
Te koop auto AMBULANCE,
enkel as. Prijs ’ 750,-. Tel.
045-258080.
Te koop MARKTKOOPWA-
GEN 5 bwj. 1.45 mtr., met
vitrine, uitklapbaar, i.z.g.st,
bwj. '86, gunst, prijs. Tel.
046-528773 na 18.00 uur. |

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. voorkop OPEL Veetra
en achterkant Opel Kadett E
met bon. Tel. 045-258080.
Koopje! Lichtmet. VELGEN
BBS voor Mercedes 190.
Tel. 043-639679/043-
-617620.
Te k. DIESELMOTOREN
Mercedes, Golf, Patrol plus
versnellingsbakken en car-
ross.delen. Tel. 045-423834
b.g.g. 045-424180.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Motoren en scooters

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!!
V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-290580.

Te k. SUZUKI GT 550, bwj.
78, i.z.g.st, vr.pr. ’3.500,-.
inr.mog. 045-256017.
Te k. KAWASAKI GPZ 1000
RX Spec. ’10.000,-; Ya-
maha XS 750 ’3.000,-.
Grensstr. 25, Kerkrade
Haanrade. Tel. 045-462099.
Te k. HONDA CB 750 K,
Boldor, bwj. '84. Tel. 045-
-274032.
SUZUKI DR 600 Off the
Road, bwj. '86, plm. 2.500
km, ’5.350,-. Tel. 04499-
-5716, na 15.00 uur.
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 GR2SORF, bwj.'B6,
kent, motor '88, Atac-syst,
gar. mr. mog. 045-244947.
Te k. SUZUKI 400 16 Valve,
type Bandit, 6-versn., kl.
zwart, bwj. juli '91, ’8.900,-.
Tel. 04450-3512.
Te k. YAMAHA XZ 550, bwj.
1984, cardan, V2., water-
gek., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-319483.
Te k. aangeb. Triumph
DAYTONA, bwj. 73, pr.

’ 5.750,-. 04709-87382.
Te k. SUZUKI RM 125, bwj.
'87. Tel. 045-412650.

HONDA KR 600 R, bwj. '90
f9l, Lz.g.st ’7.850,-. Tel.
045-463285.
Te k. CB 900, bwj.79, vr.pr.

’ 3.700,-. Tel. 045-753913
(Brom)fietsen

Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Bel Meijs 045-317982.
Reserveer tijdig uw COM-
MUNIEFIETSJE (financ.
mog.) Rens Janssen, tel.
045-211486.
Te koop Honda VISION
scooter bwj. '91, i.z.g.st,

’ 1.400,-. Tel. 045-315825.
Te k. Dames- en HEREN-
RACEFIETS, pr.n.o.tk. Tel.
045-230642.
Te koop RACEFIETS 1 jr.
oud, ’400,-. Tel. 046-
-529061.
Te k. div. gebr. overjarige
FIETSEN Puch Maxi
’1.599,-; Snorfiets Vespa
’1.549,-; gebr. PK 50 au-
tom. 2x en versn. Ix. Bert
Rekers, Willemstr. 85, Heer-
len. Tel. 045-726840.
Te koop VESPA SI en Ves-
pa Citta snorbrommer. Tel.
045-217927, ook zat ber.
Te k. Vespa CIAO, bwj. '90,
met slot en helm, in prima st.
Tel. 045-455685.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Watersport/Surfen
Vrijdag 10 april t/m zondag 12 april
Surf occasion beurs

Bij PEE JEE SURFING, Groeneweg 28, Ooi-Herten.
Tel. 04750-19249.

Te k. mooi Polyester overn.
Noors JEUGDZEIUOL.
Torentuig. Compl. ’ 1.500,-.
Tel. 046-517121.

..

CaravansKamperen
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
'92. Tel. 040-621474.
Nu VOUWWAGEN voordeel
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. Caravan ADRIA TD, 3-
pers., 3.60 m. lang, met toi-
letr., bwj.'B9. 045-241591
Caravan-Import Feijts
VOUWWAGENS: Alpen-
kreuzer va. ’ 5.195,- com-
pleet. Tour-caravans Burst-
ner-hobby-knaus. Diverse
aanbiedingen in overjarige
modellen. Voortenten Brand
Bürstner, Dorema, Trio,
Gerjak. Diverse aanbiedin-
gen in aktie-modellen.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-
Amstenrade. 04492-1860.
Te k. Tourcaravan TAB-
BERT, 3-4 pers., 3.80 m.,
bwj.'Bl, i.z.g.st. 045-720397
Te koop VOUWWAGEN
Conway, 5/6-pers., in nw.st,

’ 4.500,-. Tel. 045-422388.
Let op PAASAANBIEDING!
Nog 2 4-pers. kampeerau-
to's te huur, ’B5O,- per
week all-in. Tel. 045-
-216476/04492-3311.

KIP 2 a 3 pers. ijkskast enz.
vr.pr. ’ 1.400,-. Vinkenstr.
77, Heksenberg-Hrl.
2x KIP 4.30 m bwj. '81
’4.950,-; Adria 3.1Om bwj.-
-79 ’1.750,-; Kip 4.30 m
bwj. 79 ’3.200,-; Dikson
3.90 m bwj. 78 ’2.500,-;
Predon NN 126 3 a 4 pers.
bwj. '89 ’ 5.500,-. Alle i.z.g.
st Tel. 045-323178.
Te k. STROOMAGGRE-
GAAT Kawasaki FA 210,
2100 Watt, 2 mnd oud, nw.
pr. ’3.250,- nu ’1.750,-.
Tel. 045-323178.
Te k. TOURCARAVAN 4
pers. men. IT met voortent,
ijsk. en kachel, ledig gewicht
683kg, i.st.v.nw., Heeren-
weg 336CHeerlen.
Te k. div. caravans merk
HOBBY, allen geh. compl.
5.35/5.20/5.10/4.95/4.80/4.25
Tel. 040-621474.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.
+ _ ,

Vakantie en Rekreatie
FRANKRÜK 4-pers app.
balkon op Zuiden, uitz. over
meer v Genève 045-711386
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Pasen, Hemelv.
Pinkst. va. ’298,-; April/mei
’350,- p/wk. - 2 wkn.

’ 595,-; Juni ’ 425,- p.wk. -
2 wkn. ’ 675,-. Keijman
Reizen 08376-14130/14121
DUITSLAND, Saarburg/
Hunsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Pasen, Hemelv. Pinkst. va.
’298,-; April/mei ’350,- p.
wk. - 2 wkn. ’ 595,-; Juni
’425,- p.wk. - 2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14130/14121.
Te koop prachtig gelegen
CHALET, gelegen op Cam-
ping Elfenmeer 1. Tel.
04752-5297.

ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
dir. aan meer Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept va. ’285,- 3
wkn. huren 2 wkn. betalen.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130.
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WC/TV, 5 dgn. Pasen,
Hemelv. Pinkst. va. ’275,-;
April/mei ’325,- p.wk. - 2
wkn. ’595,-; Juni ’345,-
-p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij-
man Reizen, 08376-14121
14130.
SPANJE, Denia comf. bung.
te h. v. part. 4 a 6 pers.
500mv. strand. 045-720404
Te h. gemeub. ZOMER-
HUIS 2 a 4 pers. Egmond ad
Hoef. Tel. 02206-3923.
In Scheveningen, bij part. 3
min. van strand, gr. FAMI-
LIE-KAMER: 070-3545866.

Vlieg met het
postkantoor.

BudgetAr
VIIEGTICKtTS

retour vanaf retour vanaf

Europa Verre Oosten

Lissabon f 395,- Bangkok f 1.295,-
Izmir f 495,- Delhi f 1.425,-
Madrid f 515,- Hongkong f 1.925,-
Kos f 545,- Beijing f 1.930,-
Tel Aviv f 565,- Sydney f 2.465,-- Afrika

Toronto(B) f 695,- Tanger f 499,-
NewYork f 735,- Kenia f 1.065,-
LosAngeles f 1.351,- Dakar f 1.320,-
Barbados f 1.495,-
MexicoCity f 1.545,-
Rio de Janeiro f 1.824,-
Buenos Aires(B) f 1.939,- (B) = vertrek vanaf Brussel1 1
Kloosterwandstraat 6, Roermond, tel. 04750-72888 of

Honigmanstraat 42, Heerlen, tel. 045-711211

" "

Campers

CAMPER VW 2800 LT die-
sel, bwj. '81, nw. interieur TV
video, stereo, alarm, alleen
serz. gegad. 045-724417.

2x VW LT 35, Benz. en
Diesel, omgebouwd '87 en
'91. Te bezichtigen na 13
uur Berkenstr 10 Brunssum

Voor Piccolo's zie verder pagina 24

_______] l _ # 1 i V^^ iü, t_T^n 14_______
Beplante schalen en Thuja met gouden top I Uit Birkhofs —
manden met .aas-decoraties Thuja plic. Aurescens ift ftE ____^ bloembollenmarkt & '
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NIEUW i V#eTd. vanaf Freiland Gloxinie -^j^---—éQJbhb&_ , , Amandelboompje .^jjfl __________ Incarvillea Lila-rose, Gr. I, 2st. 1.95 S^^^^^^^^^^Luch .verversende Prunus triloba
vrijdag jpr

kamerplant index*, stamde so-ioo cm 19.95 A||wan ___
ftr nairHrj ,llmi GroteDahlia-aanbieding if Route.
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GE AFFICHE ERD
10 april:

"*" Fietsen voor Scouting Sint
Jozef, tevens trekking jubi-
leumloterij. Aula Serviam,
Deken Haenraetsstraat 1,
Sittard. Aanvang 19.30
uur, entree vrij.

11 april:

* De Fanfares St. Caecilia
Schinnen, St. Jozef Heer-
lerheide en St. Callistus
Neerbeek spelen tijdens
de Play-ln in Socio-Schin-
nen vanaf 10.00 uur. Om
15.30 uur slotconcert door
de jeugd van de organise-
rende verenigingen.

11 12april:

* Toneeluitvoering „Vrouw-
luuj te koop" door Toneel-
vrienden Wittem in ge-
meenschapshuis „A Ge
Wienhoes". Aanvang
20.00 uur. Entree ’ 6,-.

12april:
★ Spötschoppen met de

Breultaler-Musikanten in
café-zaal Goebbels,
Markt, Kerkrade. Aanvang
16.00 uur, geen entree.

★ Ned. Vereniging De Ver-
zamelaar, afd. Limburg
houdt Internationale Mine-
ralenbeurs, Limbrichter-
veld, Sittard, zaal open
van 10.00- 17.00 uur.

★ Limburgse kampioen-
schappen taek-wondo
„full-contact", Sporthal
Nationaal Sportcentrum
Sittard. Aanvang 12.00
uur, entree ’ 7,50.

15 april:

-*■ Toonkunstkoor „Geleen",
Sint Maartenkoor m.m.v.
LSO 0.1.v. Ger Vos, voeren
uit Requiem - Gabriël Fau-
ré en Messa di Gloria -
Giacomo Puccini. Hanen-
hof Geleen, aanvang
20.00 uur, entree ’ 20,-.

FEESTWEEKEND
T.B.V. MUUËLEBEEK

Morgen en overmorgen staat sportpaleis Hendriks in Hoens-
broek bol van de aktiviteiten. Ten behoeve van het gehandi-
capten-dagcentrum Muuëlebeek hebben Ben Mester en Jo
Arnoldussen de organisatie van een feestweekend op zich
genomen. De gehandicapten hebben het plan om een nieu-
we CD op te nemen en hopen in dit weekend het daarvoor
benodigde geld binnen te halen. De opbrengst van de uit te
brengen CD is op haar beurt weer bedoeld voor muziekdoel-
einden, zoals een nieuwe geluidsapparatuur en nieuwe in-
strumenten.
De organisatoren hebben allerlei instanties, horecabedrijven
en een scala aan artiesten bereid gevonden om belangeloos
op te treden. De stond van binnenkomend geld wordt -mid-
dels een „geldmeter"- het gehele weekend konsekwent ge-
volgd.

Burgemeester van Zeii opent het programma op zaterdag om
20.30 uur. Daarna kunt u genieten van de Bergkapell Hillens-
berg, Duo Oetgesjloape en Peggy en Richard. Zondagmid-
dag is er vanaf 13.00 uur een grote playback show, tevens
treden op: Straight Away, dansgroep Flide, goochelaar René
Pascal, Just for Fun, Remy Cörvers, Chantalle Vaessen en
speciaal voor deze middag Pussycat. 's Avonds opent Julia-
na '27 het programma, waar u verder het Wiener-orkest
Gebr. Scheilen, zangduo Theo en Claudia, zangduo Limburg-
se Herzbuben, troubadour Sjef Diederen, Remy Cörvers,
Reggie Lim, het Alpen Trio, Chantalle Vaessen en Jos Mees-
sen kunt zien optreden. Tot slot zorgt wethouder Jo Evers voor
de sluiting.
De entreeprijs voor de diverse onderdelen is populair gehou-
den en bedraagt vijf gulden voor de zaterdag- en zondag-
middag en zeveneneenhalve gulden voor de avonden.

# Pussycat: de drie dames nog één keer samen op de
bühne. Dinsdag:

In de ochtend heeft u de gelegenheid om op eigen
gelegenheid in Folkstone rond te dwalen. Deze oude stad is
zowel havenstad als een belangrijke vakantieplaats. Vanaf
de bekende Leas Promenade heeft u een geweldig uitzicht
over het Kanaal, tot aan Frankrijk toe.
Na de middag bezoeken we de zeer interessante
Euro-Tunnel-Tentoonstelling; waar de geschiedenis van de
Kanaaltunnel aan de hand van maquettes, spellen en video's
wordt verteld. Ook bieden wij u de kans een „Reis naarde
Toekomst" te maken.
Woensdag:
Vandaag maken wij een rondrit door dit schitterendegebied.
We brengen een bezoek aan het plaatsje Tenterden, een van
dekleinste steden van Kent en ook wel „de parel van de
Weald" genoemd. Aansluitend gaan we op visite bij een
wijnboer, om vervolgens in een eeuwenoude Engelse pub

een speciale lunch te gebruiken.
In de namiddag hebben we nog tijd vooreen trip naar Royal
Turnbridge Wells.

Reisschema
Maandag:
Vertrek 0.1.v. de chauffeur/reisleider vanuit uw opstapplaats
in Limburg. Een luxe touringcarbrengt u via de Belgische
autoweg naar Gent, waar we een kopje koffie nuttigen.
Rond 12.30 uur zijn we in Duinkerken, waar u aan boord gaat
van een van de SALLY LINE-schepen. Varen met Sally Line is
een plezier op zich. Aan boord van dit comfortabel schip
begint uw vakantie pas echt. De reis van Duinkerken naar
Ramsgate duurt slechts tweeëneenhalf uur. In die tijd kunt u
besluiten om taxfree aankopen te doen, een drankje te
bestellen aan een van de gezellige bars of uzelf te trakteren
op het fameuze SMORGASBORD, het beroemde
Scandinavisch buffet met uitgesproken heerlijke gerechten.
Om 15.00 uur (plaatselijke tijd) komen we aan in Ramsgate.
Onze luxe touringcar brengt u vervolgens naar FOLKSTONE,
waar we gedurende ons verblijf in Kent logeren in hotel
Burstin. Een gezellig, uitstekend huis, waar vanuit veel kamers
een prachtig uitzicht is over de pittoreske haven van
Folkstone. Uw comfortabele kamer is voorzien van
bad/douche, toilet, t.v., telefoon en radio. Het hotel beschikt
ook over een zwembad, sauna, solarium en enkele winkeltjes.
De verzorging -uitgebreid ontbijt en een goed verzorgd
diner—is prima.

Vrijdag:
Vandaag staan het lieflijke Rye en historisch Hastings op het
programma. Hoog boven de stad ziet u deresten van het
eerste Normandische kasteel in Groot-Brittannië, gebouwd
door Willem de Veroveraar. In het oude deel van Hastings
staan halfhouten huizen uit de 15deeeuw. Het gedeelte met
de grappige doorgangetjes waar vissers hun vangst aan wal
brengen, dient alsvisserskwartier.

INFO
Reisdatum: 8 t/m 13 juni 1992
Prijs: ’ 830,- p.p. Toeslag 1 -pers. kamer / 100,-.
Inclusief: * Vervoer per luxe touringcar, voorzien

van koffiebar, ijskast, video en toilet.
* 5 overnachtingen in het goede
middenklassehotel Burstin. Kamers
voorzien van alle comfort. Verzorging op
basis van halfpension, beginnend met het
diner op de eerste dag en eindigend met
het afscheidsdiner op de laatste dag.
* Overtocht per Sally Line
Duinkerken-Ramsgate v.v. (verzorging aan
boord niet inbegrepen).
* Entree Euro-Tunnel-Tentoonstelling.
* Engelse lunch tijdens rondrit Kent.
* Bezoek wijngaard.
* Reis- en annuleringsverzekering (Elvia,
categorie B).

Opstapplaatsen
en -tijden: Kerkrade, bushalte Poststraat 07.00 uur.

Heerlen, voorzijde NS-station 07.20 uur.
Sittard, NS-station 07.45 uur.
Geleen, Rijksweg-C (AH) 08.00 uur.

Reisdocument: Geldig paspoort (5 jaar) vereist.
Valuta: Engelse ponden, £ 1,- = ca. / 3,25.
Reserveren: Vanaf vandaag bij alle kantoren van het

Limburgs Dagblad, de VW Vaals en VW
Simpelveld, onder aanbetaling van ’ 100,-
-p.p. Restantsom dient 4 weken voor vertrek
te zijn voldaan.

VRIENDENREIS NAAR

HISTORISCH KENT
Voor het eerst hebben wij in ons reisaanbod een bus/bootreis
naar een van de charmantste provincies van Engeland.
KENT, ook wel detuin van Engeland genoemd, is bekend om
zijn gevarieerde landschap. In geen andere provincie vindt u
zowel heuvels, bossen, laagland, een zandrijke kust met
baaien en stranden, bedrijvige riviermondingen en
spectaculaire kliffen. Vele historische bouwwerken in Kent
hebben de eeuwen overleefd. Zij vormen nu samen met
prachtige kastelen, enorme landgoederen en herenhuizen
belangrijke bezienswaardigheden.
In samenwerking met Reisburo Paul Crombag van de Burgt
hebben wij een 6-daags arrangement voor u samengesteld,
dat u de gelegenheid biedt deze prachtige provincie beter te
leren kennen.
Natuurlijk zijn in ons programma prachtige excursies en
diverse extra's ingebouwd.
Ontdek tijdens deze trip de vele gezichten van Kent I

Donderdag:
Vandaag is de hele dag gereserveerd voor een uitstapje naar
de stad die jaarlijks door meer dan 2 miljoen gasten bezocht
wordt: Canterbury. Het middelpunt van deze eeuwenoude
pelgrimsplaats is de majestueuze kathedraal met zijn fraai
gekleurd middeleeuws glaswerk, de imposante
Normandische crypte, het 12de-eeuwse koor enz. Als u door
Canterbury wandelt, wandelt u door de geschiedenis. Laat u
verrassen door hetgeen Canterbury u te bieden heeft.

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

KIOSK IS ER VOOR U!
Op deze pagina brengen wij wekelijks reisaanbiedingen,
mogelijkheden om uitstapjes te maken, een speciale rubriek
voor de Vrienden van het Limburgs Dagblad en andere we-
tenswaardigheden, die voor U als lezer van belang kunnen
zijn.
Heeft U ons iets te melden, schrijf ons dan.
LIMBURGS DAGBLAD, t.a.v. KIOSK, POSTBUS 3100,
6401 DP HEERLEN.

" De imposante kathedraal van Canterbury.

Zaterdag:
Rond half tien zullen wij uit ons hotel vertrekken, zodat wij om
11.30 uur aan deovertocht, vanuit Ramsgate, kunnen
beginnen. Om 15.00 uur, lokale tijd, zijn wij weer in
Duinkerken en „bussen" richting Limburg, waar we pas
afscheid nemen, nadat wij op eigen bodem nog een diner
hebben genuttigd.
De thuiskomst is gepland tussen 21.00 en 21.30 uur.

WANDELINGEN
12april:

7e Internationale
lentewandeltocht Spaubeek
WV Vriendenkoor.
5-10- 15-25-42 km
Inl. 04493-4214

Lentewandeling
Cadier en Keer
Damescomité Fanfare St.
Blasius
7-10-15-25 km
Inl. 04407- 1737

Landgraaftocht WSV SOK
Landgraaf
5-10-15-20-40 km
Inl. 045-323706
13 april:
Zomeravondwandel ing6l!
WSV Echt
10 km
Inl. Ó4499 - 1264
15 april:
Visakkertocht, Rotem
WSV Inter Limburg
6- 12 km
Inl. 09-3211754409 H

Triptip van de week
WITTE DONDERDAG
IN ROERMOND
Als vanouds zullen er volgen-
de week donderdag weer
duizenden mensen naar onze
bisschopsstad trekken. Al
tientallen jaren zorgt de mid-
denstand ervoor dat op Witte
Donderdag de etalages op
een zeer bijzondere manier
zijn uitgedost. Bovendien zijn
er op die dag tal van promo-
tionele aktiviteiten en wordt er
tussen 17.00 en 21.00 uur een

sandwichman/ vrouw wed'
strijd gehouden. Als therno:
voor dit jaarheeft men „R°*
mond Promotie" en „Oly^
sche Spelen" gekozen. 0&
heeft de Auto Vereniging j
Roermond haar medewerk' .
toegezegd en gezorgd voO ]
een spectaculair program'1'(
De uiteindelijke prijsuitreiki"
van deetalage- en sandv^'
bordwedstrijd is gepland o. 1
de Markt rond deklok van
21.30 uur.

" Ook de paashaas ontbreektnietop WitteDonderdag,p
Roermond. , '■

Reisagenda
Vrienden van het Limburgs Dagblad

Voor de reislustigen onder u die van tijdige planning ho^ ■publiceren wij hieronder data en bestemmingen van Limb^'
Dagblad-reizen die wij nog voor vin petto heben. <
8 t/m 13 juni: 6-daagse bus/bootreis naar KENT j

(zie elders op deze pagina) i
i
12 t/m 21 juni: 1O-daagse - zeer speciale - busreis naar ,

TOSSA DE MAR - Spanje. ;
10t/m 14 aug. 5-daagse bustrip naar een centrum van

cultuur: BOURGONDIË.
21 t/m 25 sept. 5-daagse vliegreis naar LOURDES.
17 t/m 26 okt. 1 O-daagse busreis naar deWÖRTHERSÈE'

Oostenrijk.

Uitgebreide informatie over deze vakantiereizen brengell ;
in dekomende weken op deze pagina.
Buiten bovenstaande bestemmingen kunt u ook nog j'aanbiedingen verwachten richting Praag en Parijs. Daarn
bieden wij natuurlijk ook een aantal dagtochten aan ên
blijven wij zoeken naar gunstige vakantie-aanbiedingen,
onder het motto „voor elck wat wils".
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Woensdag 29 april 1992 WÊÊ- llil
20.00 uur 22Stadsschouwburg Heerlen

DIE CSARDASFÜRSTIN
Uitvoering door de Hoofdstad VRIENDENPRIJS’ 30,-**
Operette i.p.v. ’ 37,-

-bon: DIE CSARDASFÜRSTIN
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers.: max. 4 pers.

—J

DAGTOCHT FLORIADE &_s*?*'
s_i__H___i

Vanuit diverse opstapplaatsen ï__m
inLimburg brengen wij u een
hele dag naar de Wereld Won- S^BBüiderTuin in Zoetermeer. _*^__m^^^^m^

Prijs p.p. mcl. entree ’ 45,- E_fla

Reserveren bij alle kantoren de VVV Vaalsen VVV Sim-
van het Limburgs Dagblad en pelveld.

■floria e
DEN HAAG-ZOETERMEEERI992

Zondag 3 mei 1992
Stadsschouwburg Heerlen
14.30 uur W—\ W\ Pnln »___ V ___________ J
HOT EN NEON BÉi____Tr" | _M

_____fl__ A _____
Circustheater BH

Een mengelingvan muziek,
acrobatiek, dans en bovenal VRIENDENPRIJS
humor, gebracht door William volwassenen’ 12,50** i.p.v. ’ 15,-,
Galvin en Steve Mock. kinderen’ 7,50 i.p.v. ’ 10,-

-bon: HOT EN NEON
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers.: max. 4 pers.

* kaartverkoop bij alle LinI J
burgs Dagblad-kantoren en ]
VVV Vaals en Simpelveld- I
** Kaartverkoop aan de ka
van theater. s IOp vertoon van VricndcnP
en ingevulde bon, ontvang
de aangegeven korting.
Wilt U lid worden van de **eniging "Vrienden van het
Limburgs Dagblad", bel daj1
service-afdeling 045-73988'
(tijdens kantooruren). .
Voor lezers van het Limbu^
Dagblad is dit lidmaatschap 8

heel gratis.

VriendenvaiiheW^



veniorenbeer Jo (27) moet verhuizen uit Aldenhofpark
Maastricht sluit berenverblijf

Stortplaats Schinnen
alleen voor Limburg

leed. Verleden jaar overleed de
eerste van het trio uit hetzelfde
nest, manne^jesbeer Cor. Ad-
junct-directeur W.Koedijk van
de landelijkedierenbescherming
heeft het stichtingsbestuur aan-
geboden te bemiddelen bij het
zoeken van een ander onderko-
men voor beer Jo. De dierenbe-
scherming heeft contacten met
vele dierenparken, ook in het
buitenland; het zal volgens de
heer Koedijk overigens niet ge-

makkelijk zijn een nieuw adres
te vinden, maar hy zegt toch
hoopvol gestemd te zijn.

Secretaris W. Ramakers van de
Stichting Dierenpark Maastricht
zegt dat de stichting zonder be-
zwaren de berenkuil wil sluiten
en dat zij de bemiddelingvan de
dierenbescherming bij het zoe-
ken naar een nieuwe huisvesting
accepteert. Meer wil de secreta-
ris na al de publicaties over de
'berekojl' niet meer zeggen.
Naar verluidt ligt de maximale
leeftijd van een beer rond de 35
jaar. Beer Jo hoort dus al tot de
'senioren' van deze diersoort.
Men wil hem zijn oude dag dan
ook in een meer geschikte omge-
ving laten slijten.

Grootscheepse samenwerking in Oostelijke mijnstreek onzeker

Verzet tegen schoolproject

Schooldag met een staartje
Van onze verslaggeefster

’Oeverstaten

dwingen tot
schoonmaak’ ’Nog steeds stofoverlast ’

Grote druk op
Wiso Split

HEERLEN - Het centrum van de
stad oogt verlaten rond tien uur in
de avond. Alle kantoren zijn dicht,
de meeste schoolgebouwen leeg, op
een na. In de kassen en in één klas-
lokaal van de Biologische school in
Heerlen brandt nog licht. Bijna alle
schoolgaande kinderen uit de Oos-
telijke Mijnstreek liggen al lang op
een oor, als de derde klassers van
de school aan de Heldevierlaan nog
les volgen. Vrijwillig, om geld
bijeen te brengen voor de vastenac-
tie.
Als vanmorgen de krant op de deur-

mat valt, zijn de leerlingen nog
steeds op school. Of ze dan nog zo
actief zijn valt te betwijfelen, want
een lesmarathon van 24 uur is niet
niks. Een schooldag eigenlijk, met
een staartje. JolandaSevening (14):
„Misschien wordt ik wel moe, maar
ik haal het wel." Ook .Erik Knobbe
(16) en Fabienne Baggen (15) zijn
overtuigd van eigen kunnen. „Nog
maar achttien uur", klinkt het wat
overmoedig.

De leerlingen uit de groepen Las3
(Lagere Agrarische School) en 1103
(Individueel Lager Onderwijs) zijn
gistermorgen met hun gewone pro-

gramma begonnen. De échte mara-
thon ging gistermiddag officieel
van start om kwart over vier, né de
normale lessen. De geldthermome-
ter gaf toen exact 1184 gulden aan.

Alle leerlingen hebben sponsors ge-
zocht voor de ludieke actie. Dat was
niet echt eenvoudig. „De meeste
'huishoudens zijn deze week al zon
twee keer benaderd door andere
scholieren die ook meedoen aan de
vastenaktie", vertelt Jolanda. Torn
Hendriks heeft ruim 35 gulden bij
elkaar gesprokkeld. De marathon is
voor hem een echte uitdaging. „Het
is een test om 24 uur hier te zijn",

Nieuwe filemelding bij grensovergang
Van onze verslaggever

Rustige start
van Inloophuis
HEERLEN - De gemiddeld vijftien
bezoekers van het Inloophuis in
Heerlen hebben de eerste week na
de opening niet voor aantoonbare
overlast gezorgd.
.Er zijn nog geen klachten binnenge-
komen bij de politie," zegt Jan Merks
van de stichting Pensionvoorziening
Verslaafden, die het Inloophuis be-
heert.
Toch blijft de vereniging Bewonersbe-
langen Centrum Zuid de druivenzuur'
vinden. De omwonenden hebben gis-
teren een brief gestuurd naar alie
raadsleden. Daarin uiten zij nogmaals
hun ongenoegen over de manier
waarop het Inloophuis' door de ge-
meente erdoor is gedrukt.
De bewoners vinden vooral dat de
gemeente veel te weinig waarmaakt
van maatregelen tot beperking van de
overlast. Zo zou er meer politietoe-
zicht moeten komen.

Meer dan honderd
hardrijders beboet
KERKRADE - Meer dan honderd
automobilisten zijn gisteren beboet
vanwege een overtreding van de
maximumsnelheid. Dit gebeurde tij-
dens een snelheidscontrole van de
politiekorpsen uit Brunssum, Heerlen,
Kerkrade, Landgraaf en de mare-
chaussee. De hoogst gemeten snel-
heid bedroeg 91 kilometer per uur,
die gemeten werd op de St.-Pieter-
straat in Kerkrade. De ruim honderd
overtreders zijn allen door de politie
aangehouden. Door de drukte op de
wegen hebben de agenten niet alle
auto's kunnen aanhouden. Zij ver-
moeden daarom dat er ook overtre-
ders zijn die niet zijn aangehouden,
maar wel gefotografeerd. Deze auto-
mobilisten krijgen thuis bericht over
hun overtreding.

Hasjvangst
door douane
MAASTRICHT - Bij een controle
door de douane op de Akersteenweg
in Maastricht is gisteren een halveki-
lo hasj gevonden in een Duitse auto.
Daarin zaten twee personen uit Duits-
land, die naar de politie in Maastricht
zijn overgebracht.

Mysterieuze
vissterfte
LIMBRICHT - In de grachten rond
Kasteel Limbricht zijn gisteren plotse-
ling honderden vissen komen boven-
drijven. De oorzaak van de myste-
rieuze vissterfte is nog niet duidelijk.
Sportvissers vermoeden dat er teveel
zink in het water zit. Volgens voorzit-
ter Marcel Heyligers van hengelsport-
vereniging 'De Wiejert' zijn de aange-
sloten vissers zwaar gedupeerd. Hij
schat de schade al op bijna 10 mille.
Als de sterfte doorzet kan de scha-
depost oplopen tot wel 30 mille. Dan
kunnen we de club wel opdoeken."

Industriebond FNV
achter cao DSM
GELEEN - De leden van de Indu-
striebond FNV hebben gisteren hun
goedkeuring gegeven aan de cao-
voorstellen bij DSM. Grote onrust be-
staat er evenwel over de reorganisa-
tieplannen voor de afdeling enginee-
ring. Als DSM die reorganisatie niet
anders wil gaan vormgeven, komen
er gegarandeerd acties", aldus FNV-
bestuurder Henk Walravens. Bij de
ledenvergadering waren ongeveer
honderd mensen aanwezig. De Indu-
striebond telt 2800 leden bij DSM.

Door ’foutje’
onbereikbaar
BORN - De rijkspolitie in Bom en
een plaatselijke bank waren gisteren
een deel van de dag onbereikbaar.
Nadat bij graafwerkzaamheden een
kabel werd doorgetrokken lagen de
verbindingen in een deel van het dorp
lam. Dat had niet alleen gevolgen
voor het telefoonverkeer: ook de
geldautomaatvan debank was niet te
gebruiken na het 'foutje. Na enkele
uren trok men in Bom de zaak weer
recht.

Tientallen banen
erbij bij Erkens
BRUNSSUM - Het aantal banen bij
bakkerij Erkens in Brunssum zal na
verplaatsing van het bedrijf naar indu-
strieterreinRode Beek op termijn met
enkele tientallen toenemen. Frans Er-
kens wilde gisteren echter geen exac-
te cijfers noemen. Bij de onderneming
werken nu ongeveer 240 mensen.
Erkens verkast binnenkort van de
Bouwbergstraat naar het vlakbij gele-
gen bedrijventerrein Rode Beek.
Daarvoor krijgt Erkens een subsidie
van een miljoen gulden. De helft be-
taalt de gemeente, de rest de provin-
cie.

ken drie ongevallen plaats, waarbij
even zoveel Belgische vrachtwagen-
chauffeurs om het leven kwamen.
In alle gevallen stond er voor de
grens een file waartegen de chauf-
feurs hardhandig tot stilstand kwa-
men. Zij hadden de file te laat opge-
merkt.
De grootste opstoppingen doen zich
voor op Duitse zon- en feestdagen.
Geen enkele vrachtwagen mag dan
rijden op Duitse wegen. Vrachtwa-
gens dienen dan te wachten aan de
grens. Rob Prins van Rijkswater-
staat daarover: „Het zhn voorname-
lijk buitenlandse chauffeurs die
daar wachten. Ze moeten zich op-
stellen op de rijbaan. Zo ontstaan
files van drie tot zeven kilometer."
Met het nieuwe systeem kunnen
chauffeurs al zes kilometer voor de
grens gewaarschuwd worden. Als

de file te lang wordt, danzal de poli-
tie de vrachtwagens naar de vlucht-
strook sturen om daar een tweede
rij te vormen. De linker rijstrook
blijft vrij voor personenauto's.

Om de doorstroming bij de grens-
overgang te versnellen is ook de
grenspost uitgebreid. Rijkswater-

staat heeft een zogeheten snelspoor
aangelegd, waarover lege vrachtwa-
gens kunnen rijden en wagens met
een lading die niet gecontroleerd
hoeft te worden. Volgens Prins zal
de controle ook door de Europese
eenwording minder tijd in beslag
nemen, waardoor de kans op files
kleiner wordt.

Eurodisney. °ver geen smaakVal* niet te twisten 1
punaise i

HEERLEN - Bij de grensovergang
Bocholtz wordt vandaag een nieuw
filemeldingsysteem in gebruik ge-
nomen. Het systeem moet automo-
bilisten die de grens naderen tijdig
waarschuwenvoor een file. Ook zijn
er maatregelen aan de grens getrof-
fen waardoor eventuele files korter
zullen zijn. Rijkswaterstaat hoopt
daarmee dat ernstige ongevallen,
zoals in het voorjaar van 1991, niet
meer zullen voorkomen.
Sinds deeenwording van Duitsland
krijgt de grensovergang Bocholtz
dertig procent meer vrachtverkeer
te verwerken. De capaciteit van de
grensovergang is daar niet op afge-
stemd. Het aantal files is sinds die
tijd sterk toegenomen.
Vorig jaar vonden binnen twee we-

Jonge grafschennertjes gepakt
SIMPELVELD - Drie jongens uit Simpelveld in de leeftijd van 15,10 en 6 jaarhebben de grafkruisen op het kloosterkerkhof in Simpel-veld vernield. De politie heeft het trio opgespoord na een tip van een
getuige, waarna de drie Simpelveldenaren hebben bekend. Een deel
van de kruisen is onherstelbaar beschadigd. De omvangvan de scha-
de is onbekend. De politie denkt dat de verzekering van de ouders
van de jongensde schade zal dekken. Vermoedelijk zal de oudstevan
de drie een alternatieve straf krijgen via het HALT-project.

" Om acht uur kregen de derdejaars van deBiologische School les in de tuin onder het genot van een broodje. Met een lesma-
rathon van 24 uur spannen ze zich in voor de vastenaktie. _ . _

A
___ _ . -^

__
Foto: FRANS RADE
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KERKRADE - Gedeputeerde Sta-
ten (GS) van Limburg moeten zor-
gen dat Wiso Split in Kerkrade een
voorziening treft om stofontwikke-
ling te voorkomen. Het college van
Kerkrade verzoekt dit aan GS in
een brief, die een dezer dagen de
deur uitgaat.

Wiso Split verwerkt mijnsteer__en
bezorgt de omwonenden in Kerk-
rade-West regelmatig stofoverlast.
De provincie heeft vorig jaar van
het bedrijf geëist een installatie in
gebruik te nemen waarmee ge-
sproeid wordt bü een grote stof-
overlast.

Wiso Split is daaraan niet tegemoet
gekomen, zo stellen burgemeester
en wethouders van Kerkrade.

Een maand geleden maakte de pro-
vincie bekend dat niet gecontro-
leerd kan worden of Wiso Split te
veel mijnsteen verwerkt. Wel stel-
den GS dat er bestuursrechtelijke
maatregelen worden genomen als
er opnieuw stofoverlast wordt ge-
constateerd.

, Von onze verslaggever

- De enige beer
nog vertoeft in de Maas-

F^htse 'berekojl' in het Alden-"ofpark zal daar niet meer lang
Dujven. Voor de 27-jarige manne-Qesbeer, genaamd Jo, wordt
«ainelijk huisvesting elders ge-
kjp, Daarna gaat het berenver-
°H)f verdwijnen. Waarmee eenlnd zal komen aan veel ergernis
Va« het publieh. en van de die-

renbescherming over deze ac-
commodatie. De sluiting gebeurt
op uitdrukkelijk verzoek van de
landelijke dierenbescherming
die het langer houden van beren
in dit verblijf onaanvaardbaar
noemt, omdat het onderkomen
zeer gebrekkig is.

Op 23 maart moest een einde
worden gemaakt aan het leven
van Jo's broer Jaeky, dieaan een
ongeneeslijke spieraandoening

SCHINNEN - Op de regionale
stortplaats in Schinnen - naast de
afvalberging in Landgraaf de groot-
ste stortplaats in Zuid-Limburg - zal
in de toekomst geen afval uit ande-
re provincies worden gedumpt.

Volgens G. van Loenen, hoofd bu-
reau afvalstoffen van de provincie
Limburg, houdt het provinciebe-
stuur er geen rekening mee dat er
verzoeken komen uit andere pro-
vincies om overtollig afval in Lim-
burg te storten.

'Het is beslist niet de bedoeling dat
Schinnen en dus Limburg een op-
vangcentrum voor landelijk afval
wordt', verklaarde Van Loenen gis-
teren tijdens een hoorzitting in het
Schinnense gemeentehuis.
Daar konden belanghebbenden hun
mening geven over de Milieu Effec-
trapportage (MER) die over de
Schinnense stortplaats is gemaakt.
De MER houdt verband met de
nieuwe vergunningaanvraag die het
Streekgewest Westelijke Mijnstreek
heeft ingediend bij de provincie om
de stortplaats te kunnen exploite-
ren.

Volgens Van Loenen heeft deputé
Tindemans de_è kwestie reeds aan-
gekaart in het Landelijk Afvalor-
gaan (LAO) Zuid-Nederland. Alleen
in 'heel incidentele gevallen' zou er
wellicht afvalvan buiten de provin-
cie in Schinnen gestort kunnen
worden.

Als de provincie in het najaar aan
het Streekgewest Westelijke Mijn-
streek de gevraagde vergunning
verleent, dan kan de exploitatie van
de Schinnense stortplaats 10 jaar
worden voortgezet.

Vervolgens moet het Streekgewest
een nieuwe vergunning aanvragen
en wordt in het verlengde hiervan
weer een MER opgesteld. Momen-
teel wordt in Schinnen alle huis-
houdelijk afval uit Noord-Limburg
verwerkt. Rond de eeuwwisseling
komt daar nog eens al het afval uit
Midden-Limburg bovenop, omdat
de maximumcapaciteitvan de stort-
plaatsen in Linne/Montfort zal zijn
bereikt.

I.EERLEN - De voorgeno-
le if s.amenwerking tussen al-
on_asisscnolen en net sPeciaalj?aerwijs in de Oostelijke
.2ettreek stuit op veel ver"

teür e^enstand komt van de direc-
env n van net sPeciaal onderwijs
Ön_ üde Katholieke Schoolvereni-
£8 Heerlen en Omstreken (KSV).
v°or°e

K n°^ d*t moment r^et veel
Scho i .. Project Samen naar
le__ °' ZÜ het om geheel verschil-Sï.redenen-Jacques Wallage
jaar n°g voor het nieuwe school-
st^ Samenwerkingsverbanden ont-
Schol aarin moeten alle basis-spep-en gaan samenwerken met het
IOBk? onderwijs (LOM, MLX en

e re-en hiervoor is dat
Weze s meer leerlingen worden ver-
hak. naar net sPeciaal onderwijs,

leerüngen zouden gebaat
sen h J. een betere samenhang tus-
<_>__ reguliere en het bijzondereEg*w_s.
Werd

ln Oostelijk Zuid-Limburg
Vo0r jn v°orbereidingen getroffen
°'Ustp e Vorming van drie regionale
elf s ŝ> waarin 116 basisscholenen
-Hg olen van speciaal onderwijs,
ba sit

, ent het type of de religieuze
ïerst Vereni8d worden.

6 ,tegenvaller was begin fe-
drjju ' de obstructie van de invloe-
(_Svi „atnoheke Schoolvereniging

' "eerlen en omstreken.

.n°^ltter Peter Bijsmans liet we-St toe te wiUen naar een in"
kath_i Ve, samenwerking van de
Gister scholen in de regio,
de eif

en heten de directeuren van,?cnolen voor speciaal onder-
v°or_i BOOM-overleg) weten
metl n°S geen heil te zien in Sa-
2°als Rar sch°ol. Niet omdat ze,
ye«zitt Smans ' net Principe niet
len. ' maar om financiële rede-

hetk!fal onderwijs is duurder dan
de r"asisonderwijs. Wallage kondig-
tra geL^nt aan dat hij na 1995 de ex-

u_, ?n,-y het speciaalonderwijs
Elk gnalen.

')and i?glonaal samenwerkingsver-
den *an. dan kiezen: in stand hou-°nderv/(Cen deel van) het speciaalnaar __. _of net geld overhevelen
Het Bnr,.asisscholen-
°P de_l overleg oordeelt dat het
delen „ mamer met financiële mid-

ingjP. korte termijn afdwingen
aCeePtafc. 't nde veranderingen niet

Hapje tussendoor

meent de 16-jarige. „En ik vind het
best wel cool dat we op deze manier
ook nog mensen in Brazilië helpen."

Het streefbedrag van de school, on-
geveer 1500 gulden, lijkt niet te
hoog gegrepen, want om tien uur
znn er al 1300 harde guldens bin-
nen. Van uitputting is nog geen
sprake. De leerlingen krijgen vol-
doende rust tussen de lessen door
en ook de inwendige mens wordt
niet vergeten. „De onderlinge sfeer
is zo fijn", vertelt Jolanda met een
opgetogen lach. „ledereen helpt el-
kaar en dat is normaal niet zo." Een
dubbel effect van deze vastenactie?

’Wao-spreekuur

is hard nodig’

ELSLOO - Eigenlijk zou de infor-
matie die overheid en instellingen
als het Gemeenschappelijk Admin-
stratiekantoor (Gak) zo duidelijk
moeten zijn dat een apart wao-
spreekuur voor en door arbeidson-
geschikten niet nodig zou zijn. „He-
laas blijkt dat we maar al te hard
nodig zijn," vertelt secretaris Wim
Stroek van het Arbeidsongeschik-
ten Platform Limburg.

Hij staart zijn verhaal met enkele
cyfers: de afgelopen vier maanden
werden 452 adviesvragen op het bu-
reau van het platform gedeponeerd.
Behalve de 23 vrijwilligers diethuis
via de telefoon wao'ers van informa-
tie en advies dienen, heeft het Ar-
beidsongeschikten Platform ook
nog eens zeven kantoortjes door
heel Limburg waar op vaste tijden
spreekuren worden gehouden. Deze
week opende Stroek en de zijnen
een spreekuur in Elsloo. „Er zijn
verder plannen om in Schinnen,
Landgraaf, Maastricht, Venray en
Baarlo aan de slag te gaan. We krij-
gen echt heel veel vragen, over af-
schattingspercentages, herkeurin-
gen, bijstand, eventuele bijverdien-
sten, ziektewet," aldus Stroek.
De vrijwilligers krijgen allen een
cursus en lopen een tijdje mee op
een spreekuurpunt zodat ze alle
kleinigheden van de wao kennen en
weten hoe ze de adviseringvan hun
lotgenoten aan moeten pakken. Dat
ook de adviseurs in de wao zitten
bevordert de 'laagdrempeligheid',
meent Stroek. „Een groot voordeel
is ook dat wij detijd kunnen nemen
voor de mensen, wij kunnen hun
eerst op hun gemak stellen."

De medewerkers van het Platform
zijn inmiddels ook erkend als over-
legpartner door Gak en Gewestelij-
ke Medische Diensten. „Eens per
zes weken komen wij bij elkaar en
bespreken de problemen die wij in
de praktijk zijn tegengekomen."

Ïg^TSBURG _
De landen

Sdeliu. oevers van de Maas z«n
"_.

met ln staat om tot onder-,Vervuili_Praken te k°men hoe de
er» D. f Van de rivier aan te pak-

?aaro_. e'uropese Commissie moet
..^den t

"griJPen en de betrokken
T°t d. __ samenwerking dwingen.
&ces t__.

oproeP kwam het Euro-
Sf)oedd. h_ ent enteren tijdens een?e s_h,__ Je over de impasse rondNeder ___maak van de Maas. Van
8e* nu » !f ,kant werd aangedron-
j6gaan el)jk eens tot actie oyer

gePlei_ .gezamehjke resolutie werd
_'tern_t._ >0r de °Prichting van eenSbek°k

n
e
a
n
al d^reau "ot het, eleid _T ' dat een geïntegreerd

k*ali__i. aanzien van de water-leit moet ontwikkelen.
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Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, onze goede en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster,
tante en nicht

Dina
Offermans-Cörvers

weduwe van

Theo Offermans
op de leeftyd van 82 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Harrie en Wilma

Offermans-Aarts
Dorine, Marcel

Beek: Jo en Toos
Offermans-Lintzen
Sigrid-Cees
Ralph
Familie Cörvers
Familie Offermans

9 april 1992
Kasteellaan 294
6433 AK Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op maandag 13
april om 11.00 uur in de Grote St.-Jan te Hoens-
broek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Zaterdag as. tijdens de eucharistieviering van
19.00 uur, in voornoemde kerk, bidden wij me-
de voor haar zielerust.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Zondag
alleen van 14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Op 88-jarige leeftijd is gestorven, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, tante en
zus

Hubertina Dahmen
weduwevan

Jan Andreas Rademakers
Haar zorgzaamheid en grote plichtsbetrachting
zullen altijd in onze herinnering blijven.

Eindhoven: t Emmy
van der Spank-Rademakers
Piet en Willy
van der Spank-de Jong
René
Nicole en Tim
Jacqueline

Boxmeer: Jeanne en Jef
Knubben-Rademakers
Liduine en Jos,Torn
Susanne en Jeroen, Maud
Ellen

Brunssum: Paul en Leny
Rademakers-Bothmer
Alexander en Susanne
David
Peter-Paul

Sint-Agatha: Piet en Mariëtte
Berends-Rademakers
Stijn
Barbara

Heerlen, 7 april 1992, Huize Douvenrade
Corr.adres: Dorpstraat 26D, 6441 CG Brunssum
Mama wordt begraven op het kerkhof in Heer-
lerheide op maandag 13 april as.
De heilige mis zal worden opgedragen om 11.00
uur in de parochiekerk van de Heilige Cornelius
te Heerlerheide.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Op vrijdag 10 april is er om 18.30 uur een avond-
mis in de kapel van Huize Douvenrade aan de
Valkenburgerweg te Heerlen.
Mama ligt opgebaard in de rouwkamer van het
uitvaartcentrum v/h Crombach,Oliemolenstraat
30 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheid nemen, vrijdag 10
april van 19.30-20.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, geven wij
u kennis dat heden in zijn eigen vertrouwde
omgeving van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader

Hubke Wolffs
echtgenoot van

Tina Martens
Hij overleed in de leeftijd van 87 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Stem: T. Wolffs-Martens
Stem: Sef Wolffs

Liza Wolffs-Janssen
Annemie en Jac, Marjolein
Tiny en Hen, Michelle
Lilianne en Roger, Douglas
Familie Wolffs
Familie Martens

6171 VB Stem, 9 april 1992
Smeetsstraat 81
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 13 april om 9.30 uur in de St. Jozef-
kerk te Kerensheide-Stein, waarna aansluitend
de crematie in het crematorium Nedermaas te
Geleen.
Er is geen condoleren.
Zaterdag tydens de h. mis van 19.00 uur zal hij
bijzonder herdacht worden in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer
van Uitvaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein. Bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.

In de overlijdensadvertentie van

Bert Simons
echtgenoot van

Maria Cransveld
stond de aanvangstijd van de avondmis abusie-
velijk verkeerd vermeld.
De avondmis is heden vrijdag 10april om 19.00
uur in de St.-Pauluskerk te Vaals.

t
Met droefheid geven wij kennis dat na een
werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat
alles voor haar betekende, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Elisabeth Anna Loock
echtgenote van

Antonius Wilhelmus Marie
Schoenmakers

Zij overleed in de leeftijd van 50 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Heerlen: A.W.M. Schoenmakers
Hoensbroek: Cor Schoenmakers

NicoleTimmers
Heerlen: NicoSchoenmakers

Familie Loock
Familie Schoenmakers

6413 TJ Heerlen, 8 april 1992
Magalhaenstraat 33
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op maandag 13 april om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Paulus te Heerlen-
Noord, Stanleystraat 1, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene zater-
dag 11 april a.s. om 18.30 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4
te Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin dat alles voor hem betekende, is na een
kortstondige ziekte, zacht en kalm van ons
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 70 jaar, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Hein Öllers
echtgenoot van

Ida Grefen
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Kerkrade: I. Öllers-Grefen
Kerkrade: Hens Öllers

José
Kerkrade: Huub en Mia Öllers-Gerards
Kerkrade: Anna enPierre Vreuls-Öllers

John
Kerkrade: Piet en Ria Öllers-de Boer

Bianca, Pascal
Kerkrade: Maria en Wiel Bischops-Öllers

Petra, Marco
Familie Öllers
Familie Grefen

6463 JHKerkrade, 8 april 1992
Hertogenlaan 381
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 11 april om 11.00 uur in de
parochiekerk De Blijde Boodschap te Kerk-
rade-Rolduckerveld, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op decentrale begraafplaats Schif-
ferheide.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren,
genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het
Streekmortuarium in Chèvremont, St.-Pieter-
straat 145, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek.
Gelegenheid tot rouwbezoek heden van 18.00
tot 19.00 uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met droefenis hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van onze zeer gewaardeerde oud-
medewerker

Sjef Penders
Gedurende vele jarenwas hij een van onze trou-
we medewerkers. Wij wensen zijn familieleden
veel sterkte toe om ditverlies tekunnen dragen.

Namens de bedrijfsleiding
Hoogovens Buizen BV te Maastricht.

f--»-----^-_____________________■______■__________

Voor de overweldigende wijze waarop u uw be-
langstelling en deelneming heeft betoond na het
overlijden van mijn man en onze vader

H. Ramaekers
willen wij onze oprechte dank betuigen.
Uw medeleven is voor ons een grote steun. "W.H. Ramaekers-v. Wissen

en kinderen
Klimmen, april 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 12 april om 10.00 uur in de H. Remigius
kerk te Klimmen.

Hiermee dank ik u allen voor de hartelijke con-
doleances, bloemen, h. missen en begeleiding
naar de laatste rustplaats van mijn allerliefste
vrouw

Bertie Josephine Maria
Gerarda Bronneberg

M.A. van de Wiel
6131 KS Sittard, april 1992
Kleine Steeg 58
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april as. om 11.30 uur in de
H. Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard.

De plechtige eerste jaardienstvan onze moe-
der, oma, tante en nicht

Finy Logister Geurten
zal plaatshebben op zondag 12 april a.s. om
11.15 in de dekenale Pancratiuskerk te Heer-
len.

Kinderen Logister

t
Na een lang en rijk leven is heden onverwacht ingeslapen onze ma,
oma, omie, zus, schoonzus en tante

Josephine Horbach
weduwe van

JozefPöttgens
Zij werd 87 jaar.

Kerkrade: tJo en Giny
Ems en Wil, Jill, Riek
Joen Albertien, Jordy

Hoensbroek: Wil en Annemie
Ralf, Paul

Geleen: Marie-José en Jan
Patrick en Carla
Roger en Claudia

Kerkrade: t Hub, Inn en John
Yvette en Rob
Familie HGorbach
Familie Pöttgens

Kerkrade, Kapelhof, 8 april 1992
Corr.-adres: Lempersstraat 14, 6461 XC Kerkrade.
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagehjks van 18.00 tot 19.30 uur
in het streekmortuarium aan de St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade. Dit
is op het terrein van de Lückerheidekliniek.
Avondwake zondag om 18.00 uur in de hierna te noemen kerk.
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op maandag 13
april a.s. om 10.30 uur, in de dekenale kerk van de H. Lambertus te
Kerkrade-centrum.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de gemeentelijke begraaf-
plaats Hambos te Kerkrade.
Samenkomst in de kerk; er is geen condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

f
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, is na een
kortstondige ziekte zacht en kalm van ons heen-
gegaan, mijn dierbare man, mijn goede vader,
schoonzoon, onze zwager, oom en neef

Antek Lieske
echtgenoot van

Maria Willems
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten, in
de leeftijd van 77 jaar.

Brunssum: M.Lieske-Willems
Daniela enRon
FamilieLieske
Familie Willems

6445 XS Brunssum, 8 april 1992
Venweg 17
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 11 april om 13.15 uur in de
parochiekerk H. Familie te Brunssum-Lange-
berg, waarna om 15.00 uur de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen
condoleren.
Avondmis, mede tot intentie, vrijdag om 19.00
uur in eerdergenoemde kerk.
Antek is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Gregoriusziekenhuis in Brunssum. Gelegen-
heid tot rouwbezoek, vrijdag van 17.30 tot 18.30
uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

■"{"Hendrika Strijt
' 74 jaar, wej

van Gerardus JCorr.adres: fam*
Strikkenhof 36,
HA Haelen. De.
tige uitvaartdiens1
worden gehoudel
zaterdag 11 aprf
10.30 uur in *Lam bertuskerk
Haelen.

t Louis Rings,
59 jaar, echtgej

van Lies Jaspaf.
EJ Ulestraten,
Boscostraat 3. D*
vaartdienst zal P"
vinden op zaterd'
april om 11.00 u^de parochiekerk I
de H. Catharin»
Ulestraten. Er is I
condoleren.
4- Tiny Fraß|
' oud 65 jaar, cd

note van Nico
Lijf. 6217 XX »
tricht, Celestes'
56. De uitvaartdj
en de crematiepij
tigheid hebben inj
sloten kring plaai
vonden.
4- Elisabeth _
' phin, oud 93 m

\*l__uwe
Johannes ScWJmeeckers. Maastfl
Koepelhof,
adres: Praaglaan,
6229 HL Maastf
De uitvaart en cl*
tic hebben in besl1
kring plaatsgevoü'

I >

'I " 1Rust nu maar uit moeder,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig vrouw gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wiekan voelen wat je hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Na een geduldig gedragen ziekte van enkele
maanden, is voorzien van de h. sacramenten der
zieken, in de leeftijd van 65 jaar, in vast geloofs-
vertrouwen van ons heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Corrie Buskens
weduwevan

Sjeer Smeets
Tholen: Sjac en Saar

Smeets-van derKlein
Sjaak, Corné, John

Buchten: Bettie en Ger Zeelen-Smeets
Wilco, Nicol,Ralf

Roermond: Anja Smeets
Roy

Broeksittard: Janen Marlies Smeets-Zeelen
Bart

Niederbusch: .Wim en Marita
Smeets-Abweiler
Rebecca
Familie Buskens
Familie Smeets

Sittard, 9 april 1992
Overhovenstraat 26
Corr.adres: Kerkvoor 6, 6137 SC Broeksittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
maandag 13 april om 10.30 uur in de O.L. Vrouw
Geboortekerk te Broeksittard, gevolgd door de
begrafenis aldaar.
Samenkomst in dekerk, waar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Mede tot intentie van de overledene wordt zon-
dag om 10.00 uur een h. mis opgedragen 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.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de
deelneming bij het overlijden en de crematie
van

Wilhelm Versteeg
Brunssum, april 1992

Fam. Versteeg
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag 12 april a.s. om 10.30 uur in de
Fatimakerk te Brunssum.

Daar het ons niet mogelijk is u allen persoonlijk
te bedanken na het overlijden en de crematie
van mijn lieve man, dierbare vader, schoonva-
der en opa

Lammert
van der Meulen

Willenwij u allen hartelijk danken voor deover-
volle kerk de muzikale opluistering van de
Gebrooker Zangers, de vele brieven en kaarten,
de prachtige bloemen van familie, buurtbewo-
ners, vrienden en kennissen, het heeft ons ge-
sterkt dat u zich zo betrokken voelde bij dit
grote verlies.

B. van der Meulen-van Heumen
kinderen en kleinkinderen

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

Oma Ophelders-Nijsten
bedankt voor de mooie jaren.

Anja en Harrie

Op 20 april is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lievevrouw,
moeder en oma

Mia
van Gerven-Didden

We willen haar gedenken in de eerste jaar-
dienst op zondag 12 april om 10 uur in de St.
Lambertuskerk te Mheer.

Fam. Piet van Gerven
en kinderen.

t IAl heeft hij ons verlaten,
hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in hem bezaten,
is altijd om ons heen.

Bedroefd, maar dankbaarvoor alles wat hijvoor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat op
79-jarige leeftijd onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Werner Schlijper
echtgenootvan

Ketha Mertens
Kerkrade: Ketha Schlijper-Mertens
Kerkrade: Magda en John

Quadflieg-Schlijper
Sonja en Patrick
llonaen Johnny

Zwitserland: Helga en JoSenden-Schlijper
Janne, Arvid
Familie Schlijper
Familie Mertens

6466 JA Kerkrade, 8 april 1992
Kremerstraat 13
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 11 april
om 10.00 uur in de parochiekerk H. Martinus te
Spekholzerheide-Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Werner is opgebaard in het uitvaartcentrum De-
la, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden,
vrijdag, bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00
uur.
Geen bezoek aan huis.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Wegens sterfgeval in familiekring kan
het gouden huwelijksfeest van het echt-
paar

Lemmens-Dautzenberg
heden, vrijdag 10 april, helaas NIET
DOORGAAN.

Familie Lemmens
Engelsdalstraat 3
6277 NG Slenaken

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven,,
welke wij mochten ontvangen bij het
overlijden en de begafenis van

Antoon Janssen
zeggen wij u hartelijk dank.

Namens de familie
Hoensbroek, april 1992
Wilhelminastraat

tSjef Penders, oud 87 jaar, echtgenootvan wijlen
Anna Toennaer. Maastricht, Huize Campagne.

Corr.adres: Kremersdreef 69, 6216 SW Maastricht.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op zater-
dag 11 april om 11.00 uur in de kapel van Huize
Campagne, Medoclaan 66, Maastricht. Er is geen
condoleren.

I ★NIEUW IN DUITSLAND* I
|fr EXCLUSIEF BU ONS!

_L y' &M _>e n'euwe exclusieve
Byi "ir bruidskledingvan
Wr%X. MADONNA, MADONNA.

MADONNA... bekend van
lf m het RTL-programma

.f „Traumhochzeit" is binnen.

mL—mamW^^

Bruidskleding al v.a. DM 498.-

Parkeren achter dewinkel in garage Blondelstr.

■________________________-_________________________

t !
Nooit klagend, nooit vragend.
Zijn lasten in stilte dragend. I
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst ges

Moegestreden, maar dankbaar voor de !
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft'
gen genieten, en geheel vol overgave a^
Heer, heeft na een leven van hard werken
scheid van ons moeten nemen, mijn lieve "onze zorgzame vader, schoonvader,
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Jo Lambrichs
echtgenootvan

Leny Sijben
Hij overleed in de leeftijd van 49 jaar, vo0&
van het h. sacrament der zieken, in zijn V
trouwde omgeving.

Puth: H.G.Th. Lambrichs-SijbeD
Anita en Hans
Miranda en Pascal
Familie Lambrichs
Familie Sijben
Familie Schmetz

6155KW Puth, 8 april 1992
Irenestraat 31
De plechtige uitvaartdienst zal worden êeV
den op maandag 13 april a.s. om 10.00 uur J*
parochiekerk van H. Petrus en Canisius ter^waarna aansluitend de crematie zal plaatsv
den in het crematorium Nedermaas, VouefS
1, Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenhe'0
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, mede tot intentie van onze dier1'
overledene, zaterdag 11 april om 19.00 uU*
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rou*
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoors*11*
4 te Heerlen, dagelijks van 19.30 tot 20.00 w
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te willef
schouwen.

Het is nu een jaar geleden dat wij afsCLJ
moesten nemen van hem die ons zo dien^Jwas, mijn lieveman, onze vader en schoonv3

Jean DebougnouX
De plechtige eerste jaardienst wordt gehotf ~op zondag 12 april as. om 10.30 uur in de »
van de H. Remigius te Slenaken.

G. Debougnoux-Huij»e|l
en kinderen

Slenaken, april 1992 J

tAnna Cools, oud 95 jaar, weduwe van Cle*%;Bokern. Maastricht, Huize St.-Gerlacfius- "j
adres: Kast. Erensteinstraat 31, 6222 VH
tricht. De uitvaartdienst zal worden gehoud^^
zaterdag 11 april om 14.00 uur in dekapel van j
ze St.-Gerlachus, Bieslanderweg 60, Maasv
Schriftelijk condoleren in de kapel.

tFien Lardenoye, oud 46 jaar, echtgenote i
Jan Bronekers. 6227 TG Heer-Maastricht,

hofweg 1.De eucharistieviering zal worden f»^j_
den op zaterdag 11 april om 10.00 uur in de V i

chiekerk van St.-Petrus-Banden te Heer. Er is *condoleren.

__7iTifi_______ï ___^__________i_______

*'..'.. ___■__.___. ~^H ***—"___M___. W_ —m\mmW^ ¥a\W^* Wf'

KAALHEID HOEFT NIET!

" Dames en heren haarwerk in alle prijsklasse

" Wij verschaffen u kostenloos alle informatie
in een aparte salon .

" 100% garantie op elke bevestigingsmethoo

" Desgewenst is ook bezoek aan huis moge")

" Evt. levering via ziekenfondsen

" 25 jaar ervaring in haarwerk

" Eigen parkeergelegenheid n

" Bel voor informatie Maandag geslote

Jü^emile
dames-heren

Reistraat 9 Neerharen-Lanaken Tel. 09-32-11-7 11
Voorheen Stokstraat 16 Maastricht
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'aï. _Urg-Wordt getroffen door tal
*nz- jZuimSingen die getuigen van
>in_

_
ge concentratie van dit ka-

,e *t op de Randstad, vinden GS en
iit__er'ïgevers en werknemers. Zij
le n or>der andere felle kritiek op
ip Irre'gende forse bezuinigingen
cD

ec. iturele infrastructuur in on-. (waaronder het onzeke-
tot opheffing van het

lvv 'enop de bezuinigingen op de
R _ ?ringspremieregeling (IPR)

°P net toeristisch beleid.
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Provinciale overheid, werk-
gevers en werknemers in
Limburg willen dat het kabi-
net hej regionaal econo-
misch beleid voor het zuiden
van de provincie ook na
1994 voortzet. Dat steunbe-
leid voor zwakke regio's zal
volgens plan eind dit jaar
grotendeels worden beëin-
digd. Ten onrechte, vindt het

provinciebestuur, dat zelfs pleit voor een nieuw 'PNL-beraad' metde meest betrokken bewindslieden in het kabinet. Kabinetsmaatre-
gelen die banen kosten in Limburg, moeten verder van tafel.
De argumentatie voor dit pleidooi wordt aangedragen in een
'brandbrief' die gisteren aan het kabinet werd verstuurd. Maarliefst 12.000 bdnen staan op de tocht in Zuid-Limburg en vooral
de Oostelijke Mijnstreek, luidt de onheilstijding. Als die allemaal
verdwijnen, zal er in Limburg weer veel meer werkloosheid zijn dan
in de rest van het land en verdwijnen de resultaten van het PNL-
beleid als sneeuw voor de zon.
Op deze boodschap valt wel wat af te dingen. Zo wordt er nog
steeds vanuit gegaan dat er in 1994 in de sociale werkvoorziening
(WSW) 5000 arbeidsplaatsen verdwijnen door overheveling vande daarvoor bestemde gelden naar het Fonds Sociale Vernieuwing
in 1994. Op de eerste plaats heeft de Tweede Kamer een besluit
over da» kabinetsvoornemen uitgesteld tot op zijn vroegst 1994,
op de tweede plaats zal het nooit om 5000 banen gaan. Dat wil
ook het kabinet niet, terwijl de Kamer al moeite heeft met een effi-
ciencykorting van vijf tot tien procent die het gevolg zou zijn van
de'overheveling. Dat zou tussen de 550 en 1100 banen kosten. Er
verdwijnen dus veel minder overheidsbanen dan in de brief aan
het kabinet wordt voorspeld.
Tot de 12.000bedreigde arbeidsplaatsen behoren verder 3500 tot
4000 banen in het bedrijfsleven (NedCar, Philips, DSM). Het kabi-
net kan daar moeilijk verantwoordelijk voor worden gehouden.
Bovendien wordt er aan voorbijgegaan dat de bedrijfsterreinen in
Zuid-Limburg vol stromen. Een paar jaargeleden nog maar kreeg
een enkel bedrijfsterrein de bestemming bos. Nieuwe bedrijven le-
veren ook nieuw werk op. Tegenover het banenverlies bij de ge-
noemde ondernemingen staat ook nieuw werk.
Provinciebestuur en sociale partners tellen wel erg ruim als het
gaat om bedreigde arbeidsplaatsen. De provincie heeft hef volsterecht, zelfs de plicht om met kracht en eendrachtig tegen onredelijk
kabinetsbeleid en onevenredig zware bezuinigingsmaatregelen te
protesteren. Om nu met de in de 'brandbrief' genoemde wankelecijfers ervoor te pleiten om ook na 1994 als 'zielige' regio te boek
te mogen staan, is echter een verkeerde en achterhaalde bood-
schap, die in Den Haag niet wordt verstaan. De vraag is of Zuid-
Limburg wel baat bij heeft bij dit terugvallen op het verleden.

T.S.

Achterhaald

bolstaan van natuurlyriek, religie
en mystiek wijzen de toehoorder de
weg naar het juiste pad.

DOOR JAN HENSELS

Van onze verslaggever

DOOR GEERT DEKKER

" De lerse ster Van Morrison stond gisteren op de planken van het podium in de Hanehofin Geleen. Foto: peterroozen

UU. s van bezuinigen zou WVC
)pe

m°eten besluiten het LSO en
*én a ~*u'- handhaven en van
toi,Van de Limburgse musea een
nv*Smu.seum moeten maken. De
Jüjds|eringspremieregeling in
ot "-«imburg moet in ieder gevalen met 1994 blijven bestaan.

iüe . ordt gehamerd op 'de conti-
Jit "ng van het Liof. Een passage
gj0n e. brief, waar gisteren bij de re-
ïelf."? ontwikkelingsmaatschappij
gegj-j fl^t verbaasd op werd gerea-
tijet Twee woordvoerders zeiden
Ohu ,*e weten van een dreigende
4fieh g' VolBens FNV-man Frie-se wS' levens Liof-commissaris, is
b>a s groot dat het rijk de geld-
"o0r na 1994 dichtdraait. Liof is
tic a_!en Sroot deel van de exploita-

■"hankelijk van het rijk.

De louterende werking
van Morrisons muziek

Vier toegiften en een hoop magie in Geleen
De kleine, ronde Kelt had gisteren
een band bij zich die prima op dreef
was; swingend en soepel musice-
rend. De veertiger werd geflan-
keerd door enkele engelachtige
verschijningen die bedreven per-
cussie- en blaasinstrumenten be-
speelden. De groep met verder een
ritmesectie, toetsenist en solo-gita-
rist, zorgde voor een adequate bege-
leiding: ingetogen, bijna muisstil of
juist heel uitbundig.

Statencommissie neemt
beleid WML onder vuur

Deputé bestrijdt ’falende voorlichting’
Kri ti klefschrijvers hebben verder
,tan p- °P het plan van de minister
fa.ilit lnanciën om bijzonderefiscale
Jtenian_ ên *oe te bennen aan bui-
'^'strih " ondernemingen uit de
*'eh i !e" en dienstensector die
Hier_. Nederland willen vestigen.
v°ortr e gaat het kabinet volledig
gelijUL1 aan aan de industriële mo-

,!Wd_. " n van Zuid-Limburg enjsche nrvesteringen in het Belgi-
I^Ulee^d grensgebied gesti-

Na de laatste toegift 'Gloria', schui-
felde Morrison aan de snaren van
zijn gitaar trekkend richting kleed-
kamer, en glimlachte. Morrison die
lacht tijdens een concert is zeldza-
mer dan het vinden van een edel-
weiss in de Alpen.

GELEEN - De meeste zangers zou-
den zingen: 'It's a crazy, mixed-up
world'. Van Morrison zong gister-
avond in de Hanehof in Geleen iets
dat klonk als: 'It's a cray, cray, cray,
crayzie mixed-up, cray, cray, cray-
zie mixed-up world'. Met zijn be-
zwerende wijze van zingen dwong
de nukkige ler in Geleen het nodige
respect af. De veertienhonderd fans
kwamen tijdens het twee uur du-
rende spektakel ruimschoots aan
hun trekken. Vier lange toegiften
zaten er zelfs in.

Dat mag een zeldzaamheid heten.

Zijn optredens worden niet zelden
ontsierd door woede-aanvallen van

recensie m

de artiest. Dan raffelt hij zijn show
af zonder een woord te zeggen. Het
optreden in Geleen behoorde tot de
betere die hij gaf. Slechts langzaam
kwam Morrison met zijn band op

dreef. Daarna volgde de ene climax
na de andere.

Het zelden door hem live gespeelde
lied 'Sweet thing' ging naadloos
over in de tijdloze traditional 'She
moves through the fair. Morrison in
de weer met een mondharmonica.
Grommend en steunend en natuur-
lijk met gesloten ogen.
Centraal in zijn muziek, een synthe-
se van onder meer soul, folk en
rhythm & blues, staat de zoektocht
naar verlossing, naar harmonie. Met
zijn hypnotiserende harmonicapar-
tijen en gezang probeert de rustelo-
ze ler geesten te bezweren. Het
publiek neemt hij mee op zijn zoek-
tocht naar harmonie. Teksten die

Hoewel aangekondigd als een tus-
sendoortje maakte hij er zich dus
niet met een Jantje van Leiden van
af, zoals in het verleden wel eens
het geval was (Kerkrade). Zelfs zel-
den uitgevoerde nummers kreeg
het enthousiaste publiek voorge-
schoteld. Bijvoorbeeld 'Lonely ave-
nue' van Ray Charles en 'It's all
over now, baby blue' van Bob Dy-
lan.

Zijn vragend gezongen vraag 'Did
you get healed?' kon slechts beves-
tigend beantwoord worden. Van de
harmonieuze Keltische soul gaat
een louterende werking uit. Een
rots in de branding inderdaad in
een 'crazy mixed-up world.

stl 2oln§meevallers en aardgasba-
k_ n u net kabinet moeten gebrui-

'fr.str,° .r het verbeteren van de in-
iV. ctuur van Zuid-Limburg

OÜS,0ÜS, een spoedige aanleg van de
*°als d an en de A73, En niet'Verb_ t " Pannen nu liggen, voor

(StrUctu
ng Van de Randstadinfra-

MAASTRICHT - De Waterleiding-
maatschappij Limburg (WML) heeft
geen enkele boodschap aan haar
taak het grote publiek te doordrin-
gen van de noodzaak om spaarzaam
om te gaan met (drink)water. Die
opmerkelijk heftige kritiek uitten
gisteren vrijwel alle fracties in Pro-
vinciale Staten, tijdens een vergade-
ring van de vaste commissie voor
verkeer, waterstaat en milieu.

HEERLEN - Om een groter assor-
timent beroepsopleidingen aan het
bedrijfsleven te kunnen aanbieden,
hebben de Streekschool in Heerlen
en het Walramcollege in Sittard sa-
men met andere scholen voor mid-
delbaar beroepsonderwijs in Eupen
en Aken een stichting Europees
Technisch Beroepsonderwijs (ETB)
opgericht.

Tussen de Streekschool en de 'Ge-
werbliche Schule ll' in Aken wor-
den volgens Streekschool-directeur
Willems al docenten en leerstof uit-

Nieuwe stichting moet aanbod vergroten als aparte school. De diploma's die
men uitreikt, zullen op den duur in
de hele EG erkend moeten zijn.

Daarover moeten de nationale over-
heden het echter nog eens worden.Limburgs MBO gaat

Europese markt op Directeur Willems: „Minister Ritzen
van onderwijs is daarmeebezig. Dit
initiatief sluit aan bij afspraken die
gemaakt zijn toen hij hier in Lim-
burg op bezoek was."

gewisseld. De MTS in Heerlen zal
gaan deelnemen in de stichting, na
defusie met de Streekschool (straks
Technisch College Heerlen) in sep-
tember.

Op lange termijn richten de scholen
zich op de behoeften van 'de Euro-
pese markt. In (internationaal)
stichtingsverband kan dat soepeler
en minder gebonden aan regels dan

De stichting ETB heeft weten-
schappelijke ondersteuning gekre-
gen van het Europa Centrum Maas
Rhein in Übach-Palenberg, geleid
door prof. W. Böttcher.

De in de ogen van "de commissiele-
den uiterst bedenkelijke rol van de
Limburgse waterleidingmaatschap-
pij kwam ter sprake tijdens de be-
handeling van de eerste voortgangs-
rapportage over de uitvoering van
het provinciaal waterhuishoudings-
plan. „De WML laat het volledig

Nieuwe papierfabriek
in Kerkrade failliet

Gedeputeerde M. Lodewijks van
zijn kant schoot de WML echter
ogenblikkelijk te hulp. In zijn ogen
zijn dit soort aantijgingen inmid-
dels volkomen achterhaald, nu de
drinkwatermaatschappij volgens
hem op allerhande gebied 'hard op
weg is haar achterstand in te lopen.
Volgens de deputé is die de voor-
bije jaren inderdaad ontstaan van-
wege de overname van een groot
aantal gemeentelijke waterleiding-
netten, waaronder die van Heerlen,
Venlo, Weert en onlangs nog Sit-
tard. Lodewijks: „Meer dan een ver-
dubbeling van haar leidingennel.
met alle voor de hand liggende ge-
volgen vandien. Een geweldige in-
spanning, waar we begrip voor
moeten opbrengen. Maar ik heb de
stellige indruk dat die achterstand
heel snel wordt ingelopen."

afweten, daar waar het gaat om het
zuinig omspringen met water. Wat
is er bij die organisatie in vredes-
naam toch aan de hand? Eén ding
weet ik heel zeker: hier klopt iets
niet," zo verwoordde PvdA-woord-
voerder J. Sonnemans zijn grote
ongenoegen. Zijn collega's van de
meeste andere fracties deden in die
felle kritiek nauwelijks voor hem
onder.

Van onze redactie economie ment werd uitgesproken, ston-
den hooguit twintig mensen op
de loonlijst.

KERKRADE - Het Israëlische
bedrijf Pargod, dat amper twee
jaar geleden naar Kerkrade
kwam, is failliet. De fabrikant
van papieren inlegkruisjesen ba-
byslabbetjes is op industrieter-
rein Dentgenbach nooit goed
van de grond gekomen.

Van een falende publieksvoorlich-
ting bij WML is volgens Lodewijks
overigens allang geen sprake meer.
Zo wees de gedeputeerde erop dat
het bedrijf wel degelijk actie voert
voor een beperking van het water-
gebruik. Dat gebeurt zelfs in de
vorm van televisiespotjes, aldus Lo-
dewijks. „Alleen," zo verklaarde hij
het pijnlijke 'misverstand', „dat ge-
beurt in landelijk verband. Meer
bepaald via de Vewin (het overkoe-
pelend orgaan van de drinkwater-
winbedrijven, red.)."

Hoogleraar van
31 jaar aan RL

Volgens Jacques Mikx van het
Liof is het bedrijf waarschijnlijk
tenonder gegaan aan problemen
bij de marketing en verkoop van
de artikelen. Het Liof was twee
jaar geleden nauw betrokken bij
de komst van het Israëlische be-
drijf. Pargod kondigde aan ’ 10
miljoen te investeren in de vesti-
ging in Dentgenbach. Het bedrijf
incasseerde een IPR-premie van
20 procent op die investeringen.
Het gebouw op het industrieter-
rein werd gehuurd van het Liof.

Pargod kreeg die voorkeursbe-
handeling omdat de industrie-
bank hoopte dat meer Israëli-
sche bedrijven zouden kiezen
voor vestiging van een dochte-
ronderneming in Limburg. Daar
is het Liof inmiddels op terugge-
komen. „De meeste Israëlische
bedrijven zijn te klein om de
oversteek naar Europa te ma-
ken", aldus Mikx.
Burgemeester Jan Mans noemde
het faillissement van Pargod gis-
teren 'erg jammer, maar niet
dodelijk.

Met veel tromgeroffel werd Par-
god twee jaar geleden binnenge-
haald. Burgemeester Jan Mans
liep zelfs met een gepatenteerd
babyslabbetje van de Israëlische
fabrikant rond, zo blij was hij
met de komst van het bedrijf.

Nieuw proces
voor expert in
ontsnappingen
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Zestig werknemers zou Pargod
rond deze tijd moeten hebben.
Maar toen gisteren het faillisse-

" Burgemeester Jan
Mans toonde twee jaar
geledennog verheugd een
gepatenteerd babyslab-
betje van de Israëlische
fabrikant.

Archieffoto: FRITS
WIDDERSHOVEN

MAASTRICHT - Aan de Rijksuni-
versiteit Limburg is de 31-jarige
Arjen van Witteloostuijn benoemd
tot hoogleraar bedrijfeconomie.
Van Witteloostuijn was al universi-
tair hoofddocent micro-economie.
In 1990 kreeg hij voor zijn weten-
schappelijk werk de Edmond Hus-
tinxprijs voor Wetenschap. De kers-
verse hoogleraar werd geboren in
Haarlem en studeerde in Gronin-
gen.
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Provincie eist compensatie
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J^ASTRICHT - Volgens
rovmciebestuur, werkne-ers- en werkgeversorganisa-s zal de aanslag op de werk-eenheid ertoe leiden dat* werkloosheid in Zuid-Lim-rS 5 procent hoger komt te«gen dan het landelijk ge-
adelde. Daarmee zou hetrcentage terug zijn op het
._. Lulu van eind Jaren '70' toenj'et het PNL-beleid is begon-
Ln: °P het ogenblik is deerkloosheid 0,9 procent ho-Kt aan landelijk.
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# Ten onrechte
wordt heelvaak
gedacht dat
Vitiligo een
besmettelijke
huidziekte is.
Foto: FRANS RADE

Vitiligo, mooie naam
voor vervelende ziekte

Ruim 25.000 Limburgers verliezen pigment

in de aanwijzing terug te bren-
gen naar 22. Lankhorst wil ver-
der horen of Maij de mening
deelt dat de voorliggende aan-
wijzing niet op basis van het
MER kan worden genomen.

van artsen in Zuid-Limburd
de procedures voor de aJ
zouden worden stilgelegd o]
sis van de vermeende tegen
digheden over het aantal U
stane nachtvluchten.
Het ministerie van Verkeö
Waterstaat heeft echter al aai
ze krant laten weten dat er
tegenstrijdigheid geen sprak
De totale geluidsproduktie
het in de aanwijzing genoe
aantal nachtvluchten blijft
nen de daarvoor in het MEI
stelde grenzen.

DEN HAAG - De Tweede-
Kamerfractie van Groen Links
heeft schriftelijke vragen gesteld
'over mogelijke tegenstrijdighe-
den in de officiële stukken over
'Beek. In het milieu-effectenrap-
port wordt uitgegaan van 22
nachtvluchten na aanleg van de
Oost-westbaan, in de ontwerp-
aanwijzing van 36.
Het Kamerlid Peter Lankhorst
wil nu van minister Hanja Maij-
Weggen van Verkeer en Water-
staat weten of zij bereid is het
aantal toegestane nachtvluchten Eerder al eiste een werkgroep

DOOR FRANK SEUNTJENS

’Of het allemaal éclkan, moet nog blijke

Deputé over zware bezuinigingen provin

den in de Limburgse welzij
cultuursector.Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze redactie economie

Lezingen

MAASTRICHT - „We hebben de
zware PNL-kortingen bewust over
de hele lijn uitgesmeerd. Dus logi-
scherwijs óók bij verkeer en water-
staat. Dat zoiets pijn doet, behoeft
geen nader betoog. Maar dat onze
hele infrastructuur er nu aangaat,
dat lijkt me toch wat al te zwaar
overdreven. Al ben ik de eerste om
toe te geven dat het antwoord op de
vraag of we de juiste beslissingen
hebben genomen, pas over enkele
jaren duidelijk wordt. Pas dan zal
blijken of het allemaal écht kan."
Zo verdedigde gedeputeerde Mi-
chel Lodewijks (WD) gisteren te-
genover de leden van de vaste Sta-
tencommissie de kortingen van in
totaal circa 1,2 miljoen gulden, die
GS jaarlijks binnen diens eigen
'portefeuille' verkeer en waterstaat
willen doorvoeren. Deze en andere
kortingen op het provinciebudget,
ter grootte van in totaal bijna 19
miljoen gulden per jaar, zijn een di-
rect gevolgvan de ingrijpenderijks-
bezuinigingen. Zwaarste klap voor
de provincie zijn de 15 miljoen gul-
den die minister d'Ancona van
WVC geschrapt heeft aan PNL-gel-

BRUNSSUM - Meer dan
25.000 Limburgse mannen en
vrouwen lijden aan Vitiligo,
een aandoening waarbij de
huid pigment verliest. Het ge-
volg: witte plekken in het ge-
zicht, rond ogen en mond, op
borst, handen, armen en be-
nen. Over de oorzaak van Viti-
ligo tasten huidartsen in het
duister. Een succesvolle be-
handeling bestaat niet.
Vaak worden Vitiligo-patiënten met
de nek aangekeken. Veel mensen
denken dat het een besmettelijke
ziekte is. „Je moet oppassen dat je
niet in een isolement raakt", zegt
Vitiligo-patiënt Jan Smits (39) uit
Brunssum. Om in contact te komen
met lotgenoten richtte Smits in
Limburg een provinciaal steunpunt
van de Landelijke Vitiligo-patiën-
ten Vereniging op.
By Smits openbaarden zich de eer-
ste verschijnselen van Vitiligo een
jaar of vijftien geleden. Het begon
met enkele kleine witte vlekjes die
langzaam maar zeker groeiden. Al
gauw zaten grote delen van zijn li-
chaam vol. Steeds meer pigment-
cellen werden vernietigd. „Het is
een sluipend proces", zegt Smits.
„Het wordt almaar erger."
Smits heeft inmiddelsmet zijn ziek-
te leren leven, al kent hij zijn moei-
lijke momenten. „Vooral in de
zomer loop ik compleet voor joker.
Het is geen gezicht, die witte vlek-
ken op een voor derest bruine huid.
In de zon moet je trouwens heel
voorzichtig zijn. Zelf gebruik ik
zonnecrème met beschermingsfac-
tor 25. En dan moetje nóg oppassen
dat je niet levend verbrandt. In een
mum van tijd zit je onder de bla-
ren." Veel Vitiligo-patiënten mijden
de zon dan ook als de pest. Dragen
by dertig graden nog een lange
broek en hemd met afgerolde mou-
wen.

Smits heeft in de loop der jaren al
heel wat vernederingen moeten on-
dergaan. Een badmeester haalde
hem zelfs eens uit het water toen hij
met vrouw en kinderen in het
zwembad was.
En aan al die starende blikken en
wijzende vingers zal Smits ook
nooit wennen. Gelukkig is zijn ge-
zin een enorme steun voor hem.
Maar dat kan lang niet iedere Viti-
ligo-patiënt zeggen. De ziekte is

meer daneens oorzaak van seksuele
problemen en zelfs echtscheiding.

Hoewel Vitiligo niet echt kan wor-
den behandeld, heeft Smits al van
alles geprobeerd. Hij slikte caro-
teentabletten ('lk werd zo geel als
een kanarie, maar de vlekken ble-
ven') en meldde zich aan voor een
huidtransplantatie. Daar had hij
zich veel van voorgesteld, maar de
nieuwe huid kleurde al snel weer

wit. Ultraviolette stralen hielpen
evenmin.
Alleen de vlekken in zijn gezicht
('Zo groot als bierviltjes') weet
Smits handig te camoufleren. lede-
re morgen staat hij een kwartier
voor de spiegel om zich op te ma-
ken. „Er bestaan speciale crèmes en
poeders. Maar voor handen en ar-
men kun je die niet gebruiken. Het
is geen latex. Mijn droomwens is
dat er nog eens een medicijn wordt

ontdekt dat Vitiligo kan genezen. Ik
zou trouwens ook al heel blij zijn als
er een middel wordt gevonden
waarmee het ziekteproces kan wor-
den gestopt."

Voor meer informatie over Vitiligo
en over het werk van het provincia-
le steunpuntkan men contact opne-
men met Jan Smits, Lindestraat 5,
6444 AM Brunssum. Telefoon:
045-250949 (na 18 uur).

Binnen Lodewijks' eigen 'a\
ment' wil het college voor ll
heer van de provinciale weg4|
ton minder uittrekken, terwÜ||
uitvoering van het waterhijdingsplan twee ton wordt ge|

Ondanks de bezwerende vIU
van de deputé, plaatste eenffracties gisteren de nodige vj
kens over de concrete invullir
de bezuinigingssoperatie, di<
weerga in de historie van de f
cic nietkent. Bovendien teköF
binnen Provinciale Staten e*
damenteel verschil van meff
over de vraag of alle provincfj
leidsterreinen hun - door të
middels vastgestelde - b*
gingsaandeel moeten leverenF
er nog volop 'geschoven' enP
zigd moet kunnen worden, r-

r
Zo gaf met name CDA-wooH|
der Harry Govers te kennerr
stander te zijn van eerstgen
scenario. Diens D66-collegih
mens Degenaar echter went
nog nadrukkelijk alle vrijh*
'schuifruimte' voor te behoudt

Negen miljard aal
petjes en buttons

Roken mag, vinden
Limburgse bedrijven

Geen navolging anti-rookbeleid ondernemersvereniging: „Bij Océ
proberen we in overleg een goed
werkklimaat te creëren. We krijgen
tot nu toe geen alarmerende signa-
len van niet-rokers, omdat zy vin-
den dat de aanpassing van beide
kanten moet komen." Hij verwacht
dat het Helmondse initiatiefook in
de toekomst geen voet aan de grond
zal krijgen.

HELMOND - Limburgse bedrijven
zien geen heil in het rigoreuze anti-
rookbeleid van het Helmondse be-
drijf Maxi Miliaan, fabrikant van
baby-artikelen. Dit bedrijf laat al via
personeelsadvertenties weten geen
prijs te stellen op rokende werkne-
mers. Afgelopen jaar loofde Maxi
Miliaan-directeur Sjef van der Lin-
den zelfs 300 gulden uit wanneer
een personeelslid een jaar niet tij-
dens werkuren naar de sigaretten
zou grijpen. „Met goederesultaten,"
aldus Van derLinden. „Van de der-
tig werknemers rookt intussen nie-
mand meer onder werktijd."

Cao-akkoord
KNP Meerssen

HEERLEN - De vakbonden
hebben gisteren een principe-
akkoord gesloten over een
nieuwe cao bij KNP Meerssen.
Dit bedrijf, met 450 werkne-
mers, geeft in een éénjarige cao
een loonsverhoging van 4,5
procent. De werknemers krij-
gen een betere bedrijfsspaarre-
geling, hogere ploegentoeslag
en meer verlofrechten. Er
wordt een plan opgesteld voor
de bestrijding van het hoge
ziekteverzuim.

steeds minder mensen. Het zou dus
juist discriminerend zijn voor niet-
rokers, wanneer we niets zouden
doen. De anti-rookregel is destijds
ook door alle rokers goedgekeurd,
er is dus geen sprake van onderlin-
ge irritatie of meningsverschillen."
Grote Limburgse bedrijven zijn
vooralsnog niet enthousiast over de
opmerkelijke actie bij Maxi Miliaan.
Philips Sittard vindt dit anti-rook-
beleid te ver gaan. „Als we mensen
niet aannemen om hun gewoontes,

zijn er nog wel tien andere dingen
om mensen te weigeren," zegt De
Jong, hoofd van personeelszaken.
„We hanteren wel de regel dat in
vergaderruimtes en op brandge-
vaarlijke lokaties niet gerookt mag
worden, dan zijn er speciale pauzes
ingepland."

Woordvoerders van NedCar in Bom
en Océ in Venlo en DSM in Heerlen
zijn dezelfde mening toegedaan.
Vlasblom, voorzitter van de Océ-

Volgens de Stichting Volksgezond-
heid en Roken (Stivoro) is de actie
uniek in Nederland. „Het idee komt
overwaaien uit de Verenigde Sta-
ten. Daar is meestal sprake is van
een collectieve ziektenkostenverze-
kering. Daar geldt 'hoe gezonder de
werknemers, hoe lager de pre-
mies'," aldus een woordvoerdster.
Zij hoopt wel dat de maatregel na-
volging zal krijgen bij andere Ne-
derlandse bedrijven. „Niet alleen de
werksfeer, maar ook de arbeidspro-
duktiviteit verbetert."

De directeur vindt de maatregel
niet discriminerend voor rokers.
„De stank is vervelend voor klanten
èn collega's. Tegenwoordig roken

MAASTRICHT - Het Nederlandse
bedrijfsleven geeft ieder jaarruim 9
miljard uit aan verkooppromotie en
manieren om beter bij de klant in
de gunst te komen. Met dure horlo-
ges en kalfslederen koffers, maar
ook met snoepreisjesen plastic pen-
netjes van een kwartje proberen
bedrijven hun relaties te lijmen.
Deskundigen verwachten dat de
komende jaren nog veel meer geld
aan dit soort zaken wordt besteed.
Want als de economie stagneert,
zijn 'sales promotion' en 'direct
marketing' beproefde manieren om
snel de omzet op te krikken.
Het is een van de onderwerpen die
volgende week uitgebreid aan bod
komen tijdens MECC Business, een

Landgraafse leningaffaire laat diepe sporen na Zolang de gemeente schuldeiser
van de ex-ambtenaar was, kon
Jongen fluiten naar zijn geld. Nu
kan de aannemer zelf de incasso
ter hand nemen. In tegenstelling
tot de gemeente die zich publici-
tair moeilijk kan veroorloven
iemand tot de bedelstaf te bren-
gen, kan Jongen wat minder
scrupuleus te werk gaan.

De Landgraafse leningaffaire is geschiedenis. D(
betrokken ambtenaar is ontslagen, de accoun
tant aan de dijk gezet, het hoofd van de burge
meester gered en de gemeente krijgt haar gele
terug. Een reconstructie van een onverkwikkelij
ke geschiedenis. Hoe goed vertrouwen

bijna drie ton kostteDOOR RIK VAN DRUTEN

MECC Business bestaat ei.'
uit twee delen: Aan de en^
richt de beurs zich op de intef
ganisatie van het bedrijf. Inj
tietechnologie (onder meer cj
ters) en efficiency maken da*j
belangrijk deel van uit. And*
is de beurs gericht op de e*
kant van de bedrijfsvoering
veelheid aan ideeën om eef>
dukt of het totale bedrijf zo
mogelijk 'te verkopen. Het
steeds meer creativiteit or
het grote geweldvan reclame(
vertenties ten opzichte van d<
current te onderscheiden. De
presenteert de nieuwste techl1
op het gebied van direct marl5
sales promotion, en origineH'
tiegeschenken. De laatste tijd'
ook steeds meer aandacht b*
aan de interne presentatie en
vatie in bedrijven. Hoe motiv
mijn mensen en hoe betrek &
"medewerkers nog meer bij 1*
drijf?

Delen

]

'vakbeurs voor kantooreffi<ji
sales promotion en direct l|i
ting'. De beurs duurt van 13':
met 15 april en is gericht fl,
midden- en kleinbedrijf in del
gio.

Het is de tweede keer dat t
Business wordt gehouden. V.
MECC-directeur Dirk Elzingj
het succes van de beurs vo*4
een stuk groter kunnen zijn, *,
bedrijfsleven in deze omgeviij
de kat uit de boom had geketf
1991 kwamen 5800 bezoeker*
MECC Business, maar nu h*
nement enige bekendheidl
opgebouwd, denkt Elzinga vf
de week toch wel 8.000 mensel
de vloer te krijgen. Dit jaarf
ook meer standhouders (vj>J
procent uit de Randstad), is ij
bied waarop de beurs zich]'
vergroot tot een straal van löj
meter rond Maastricht en Ij
dien is de beurs ook 's avonds]
zodat mensen na werktijd n<j
kijkje kunnen komen nemen.

LANDGRAAF - De man
had geld nodig. Niet lang
hoor, na vier dagen zou hij
het weer terugbetalen. Maar
wel veel: 260.000 gulden.
Burgemeester Hans Coen-
ders krabde zich eens ach-
ter de oren. Ruim tweeën-
halve ton is veel geld en
kon hij dat wel uit de ge-
meentekas voorschieten?
Aan de andere kant kende
hij het hoofd Financiën al
vijf jaar als een betrouw-
baar ambtenaar. Dat gaf de
doorslag; Coenders gaf de
ambtenaar de gevraagde le-
ning.

Die in oktober 1989 genomen be-
slissing zou de burgemeester
nog lang heugen, want toen de
afgesproken vier dagen om wa-
ren, kon de ambtenaar zijn le-
ning niet terugbetalen.
Sterker nog, in de tweeënhalf
jaar die sindsdien zijnverstreken
ontving Landgraaf slechts iets
meer dan 34.000 gulden van de
man. Niet vrijwillig, maar ge-
dwongen door een beslag dat
Landgraaf op zijn loon het leg-
gen. Maar laten we niet op de
zaken vooruitlopen.

Nadat de ambtenaar in gebreke
was gebleven, werd het stil.
Huisaccountants Cooper & Ly-
brand Dijker van Dien consta-
teerden bij de controle van de
gemeentefinanciën over 1989
geen bijzonderheden.
Pas een jaar later, in januari
1991, bleek er ineens een kleine
drie ton te ontbreken. Deson-
danks duurde de stilte nog twee
maanden voort. Pas in maart

Belangrijk is het groot aantal
gen tijdens de beurs over aut"
sering, projectmanagement, S*
zekerheid en tientallen andC
derwerpen.

kwam het nieuws naar buiten en
brak in de gemeenteraad de hel
los. Er werd geroepen om het
hoofd van Coenders.
Verwonderd vroegen de raadsle-
den zich bovendien af wat de zin
is van een jaarlijkse controlevan
de gemeentelijke boekhouding
door peperdure accountants,
wanneer hen niet eens een tekort
van bijna drie ton opvalt.
De burgemeester moest met de
billen bloot en bekende schuld.
„Ik ben te ver gegaan. Ik ver-
trouwde de man volkomen, maar
achteraf gezien ben ik erin ge-
luisd." Als de raad hem schuldig
zou bevinden, beloofde Coen-
ders ontslag te nemen.

28 maart 1991 vergaderde de
Landgraafse gemeenteraad over
Coenders' hoofd, maar het ver-
wachte spektakel bleef uit.
„Coenders heeft gehandeld in
strijd met de voorschriften", stel-
de CDA-fractieleider Sjir Koc-
kelkoren weliswaar namens
negen van de elf raadsfracties
vast, „maar zijn integriteit is on-
aangetast. Hij mag blijven reke-
nen op ons vertrouwen." Slechts
Vrouwenappèl en Abdissen-
bosch 2000 vonden dat deburge-
meester moest opstappen.
Vooral de mededeling van het
college dat de affaire Landgraaf
geen geld zou kosten, bewoog de
raad tot mededogen. De gemeen-
te was voor dit soort zaken im-
mers verzekerd bij de Fraude-
onderlinge van Gemeenten
(FOG).

De verzekeringsmaatschappij
dacht daar anders over. In juli
lietFOG weten dat Landgraaf op
geen cent hoefde te rekenen.
Een beroep tegen die beslissing
bij de raad van toezicht van de
verzekeraar mocht niet baten.
Ook de accountants en huisban-
kier ABN/Amro wezen elke ver-
antwoordelijkheid af in wat

(ADVERTENTIE)

INTERLANDS
Ibouwelementen b.vy
hardhout, aluminium, kunstst"'
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
|~T_| KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di. t/m vr. 10.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur

za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.

045-213928
Showroom Eindhoven: Zeelslerstraat iTjJ

" Een van de hoofdrolspelers in het Landgraafse drama, burgemeester Hans Coenders.
Archieffoto: WIM KUSTERS

Vooropgesteld dat de raad vol-
gende week akkoord gaat met de
door het college gesloten deal, is
daarmee de Landgraafse lening-
affaire geschiedenis. Tenminste,
wat de gemeente Landgraaf be-
treft. Die heeft haar geld terug.
In het persoonlijke vlak laat de
affaire onuitwisbare sporen na.
Allereerst natuurlijk bij de ex-
ambtenaar. Weinigen zullen me-
delijden met hem hebben, want
hij heeft zich tenslotte zelf in
moeilijkheden gebracht door te
hoge financiële lasten op zich te
nemen. Een werkloos bestaan is
hem vooralsnog bespaard geble-
ven, ondanks het feit dat de
Landgraafse wethouder Wiel
Heinrichs een dikke vinger in de
pap heeft by het Streekgewest
Oostelijk Zuidlimburg, zijn nieu-
we werkgever.
Dat getuigt overigens niet van
een vergevingsgezinde opstel-
ling van de Landgraafse bestuur-
deren. Heinrichs erkende deze
week dat juist doordat de ambte-
naar werk en dus een inkomen
heeft, de gemeente hem via een
loonbeslag nog 34 mille heeft
weten te ontfutselen.

En dan is er burgemeester Hans
Coenders. In 1989 nog verant-
woordelijk voor de gemeentelij-
ke financiën en binnen het
Streekgewest onder meer zeer
actief betrokken bij de vorming
van regionale politiekorpsen.
Dat is sinds de leningaffaire ver-
leden tijd. De nu 63-jarige burge-
meester beperkt zich tot de ta-
ken die hem wettelijk zijn toebe-
deeld en zit zijn tijd uit. Vleugel-
lam, maar niettemin gerespec-
teerd. Want zei Coenders niet
zelf bij zijn 25-jarig jubileum als
burgemeester, in 1988: „Ik vind
het niet juist dat een burgemees-
ter Financiën onder zijn hoede
heeft. Omdat hij als benoemd
functionaris moeilijk door de
raad ter verantwoording kan
worden geroepen."

97.529,58 gulden op de inmiddels
ontslagen ambtenaar over aan
het Landgraafse aannemersbe-
drijfJongen. Dat bouwde in 1989
een huis voor de man en heeft
daarvan nog geld van hem te-
goed.

Nog steeds zonder juridisch
schuld te bekennen, maar toch
zeker een erkenning van de mo-
rele (mede)verantwoordelijkheid
voor het debacle.
Tegelijkertijd draagt Landgraaf
de resterende vordering van

inmiddels de Landgraafse le-
ningaffaire was gaan heten.
Hoewel: de verzekeringsmaat-
schappij betaalt Landgraaf nu
toch 107.000 gulden, terwijl Co-
oper & Lybrand Dijker van Dien
met 47.400 over de brug komt.
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De Nederlandse Vereniging
'De Verzamelaar' houdt op zon-
dag 12 april een grote minera-
lenbeurs in het buurthuis
Limbrichterveld, Eisenhower-
straat 724 in Sittard. Te zien
zyn geslepen en ongesiepen
stenen, prachtige fossielen,
schelpen en sieraden. De zaal is
geopend van 10.00 tot 17.00
uur.

Mineralen

Minister Tobback ten voeten uit,

Zegening
De Koninklijke Harmonie vanMaastricht 1825 zal op Palm-,
zondag de hoogmis in de St.-Servaasbasiliek opluisteren.
Hieraan voorafgaand vindt om
930 uur op het Maternushofje
de zegening van de palmtakjes
plaats. Na deeucharistieviering
is het traditionele palmpase-
nontbijt voor leden en familie-
leden van de 'Keuninklikke'.
Bij dezew gelegenheid zal af-
scheid worden genomen van
Leon Hamers, die 32 jaar be-
stuurslid van de vereniging is
geweest, waarvan 25 jaarals se-
cretaris.

DOOR JO JEURISSEN

" Louis Tobback: ,JDe taal die jehebt leren lezen en schrij ven is de basis van het vrije denken." Foto: dries linssen

_.?xERLEN - Louis Tobback
*£l) werd in 1988 minister vani^innenlandse Zaken en leidde

je Socialistische Partij (SP) ty-
dens de ophefmakende verkie-

lngen in november 1991. Deruk
'jiaar. rechts kwam hard aan in1 elgië. Na lange en moeizame
onderhandelingen trad een~Veuw kabinet van socialistenenrfnnsten-democraten aan. Tob-
ji3 bleef als minister van Bin-
r'enlandse Zaken overeind.
sftj werd in 1938 inLeuven gebo-
den als zoon van een schoenma-_>e_ stu. eerde aanvankelijk voor,
stn<*erw.zer, maar werd na een
loc R°maanse filologie in
1962 leraar aan het Koninklijk
j^heneum in Leuven. In 1971~v er- hij gekozen in de gemeen-
teraad en tevens tot wethouder,
janaf 1974 maakt hy deel uit vant e Volksvertegenwoordiging en
]J?JJaar later is hy al fractievoor-
zitter van de SP.

HIV
De HIV-Vereniging Nederland/
afdeling Limburg houdt op
donderdag 16 april haar zeven-
de thema-avond rond aids. Het
onderwerp is deze keer: uit-
vaart. Een uitvaartverzorger zal
een bijdrage leveren waarin
wordt ingegaan op formalitei-
ten en regels, kostenplaatjes en
verschillende mogelijkheden
ten aanzien van uitvaart, begra-
fenis en crematie. De avond
wordt gehoudenin het gebouw
van het Groene Kruis, Kleine
Steeg 7 in Sittard, waar het
Aids Steunpunt Limburg ook
kantoor houdt. De zaal is open
vanaf 19.00 uur. Aanvang 19.30
uur precies. Voor informatie
kan men terecht by de HIV-
Vereniging Limburg, Gras-
broekerweg 166 in Heerlen,
045-728362.

dat is niet zo. Een perfecte twee-
taligheid bestaat niet. Het den-
ken en schrijven in een andere
taal is voor 90 procent van de
mensen een handicap," meent
Tobback.

Tobback vervolgt: „Ik denk dat
we ons nu nog blind staren op
nationale staten. Binnen afzien-
bare tijd is dat echter voorbij.
Nederland en België hebben in
de toekomst niet zoveel belang
meer. We gaan op in dat grote
stuk Europa. Natuurlijke gren-
zen kunnen weer ontstaan. Voor
Zuid-Limburg worden Maas-
tricht, Luik en Aken steeds be-
langrijker. Den Haag en Brussel
spelen dan nauwelijks nog een
rol. Wij gaan op een eigenaardige
manier terug naar samenwer-
kingsverbanden zoals wy die
vanuit de Middeleeuwen ken-
nen. De cultureleverschillen tus-
sen de drie toonaangevende
steden in de Euregio Maas-Rijn
zyn kleiner dan de verschillen
tussen Groningen en Zuid-Lim-
burg. De architectuur in en rond
Luik sluit perfect aan op het
Maaslands en heeft dus niets
met Friesland te maken. We zien
overal een cultuur die de gren-
zen niet respecteert."

aan een verenigd Dietsland. Dat
is misplaatste romantiek. Wel is
er in Vlaanderen een grote be-
hoefte aan het behoud van de
eigen cultuur. Wij hebben daar
ook jaren fel om moeten vech-
ten. Na de scheiding in 1831 wa-
ren wij bijna onze identiteit
kwijtgeraakt."

Frans bezig geweest dat we 've-
rengelst' zyn. Dat is niet goed
voor onze identiteit en ook niet
voor ons denken. Daarom pleit
ik voor een volop naleven van
het Taalunieverdrag. Aan de
zuidgrens van Nederland is daar
wel animo voor. Misschien kun-
nen we ook de mensen in het
noorden wat meer inspireren."

genheid van de 51ste verjaardag
van Tobback. Het geeft een dui-
delijk beeld van de bloemryke
taal waarvan de minister zich re-
gelmatig bedient. Een citaat uit
het boekje, gehaald uit het dag-
blad De Morgen anno 1988. Het
slaat op de Vlaams-Waalse twis-
tappel Voeren: „De PS heeft zich
met Happart electorale doping
toegediend. Wel, dat ze nu maar
zien de meet te halen vooraleer
de amfetamines uitgewerkt zijn."

heeft ook tot gevolg dat we te-
ruggaan naar entiteiten waarvan
we dachten dat ze tot de geschie-
denis behoorden. Daarom is een
hereniging in staatkundig en
economisch opzicht een totaal
voorbijgestreefde opvatting.
Voor het behoud van de taal is is
er natuurlijk wel een grote be-
hoefte om elkaar vast te houden.
Nederland zou dat streven wat
meer opprijs moeten stellen. We
staan onder druk. De 'verengel-
sing' slaat overal toe. We zijn in
Vlaanderen zo lang tegen het

Bloemrijk
Jacky Huys heeft in samenwer-
king met Johan Van de Lanotte
en Koen Heuts een boekje sa-
mengesteld dat onder de titel 'Ik
ben een gematigd man' bij uitge-
verij Kritak verscheen by gele-

"Hoe je het ook bekijkt, Vlaan-
e!"en en Nederland zitten in een

futuur die veel met elkaar te"naken heeft," stelt Tobback.
«Voor een echte hereniging zynw.e echter nog niet lang genoeg
l elkaar. In Nederland is bo-vendien geen enkele behoefte

P3ll een hereniging. In Vlaande-
®n ls dat lange tijd wel geweest

met nationahsten die dachten

„De taal die je hebt leren lezen
en schrijven is de basis van het
vrije denken. Ik sta in België be-
kend als perfect tweetalig, maar

Vasthouden
„Het opheffen van de grenzen

Schrijvers in de klas

per persoon

Gouden paar
Mia en Jan van der Schaft-Kono-
walski vieren vandaag hun gou-
den bruiloftsfeest samen met
hun vier kinderen, zeven klein-
kinderen en één achterklein-
kind. Het feest wordt om 16.00
uur ingezet met een dankmis in
dekerk van deHeilige Familie in
Langeberg-Brunssum. De recep-
tie is van 19.00 tot 20.00 uur in
het Chalet aan de Komeetstraat
in Brunssum.

huldigt vanavond om 20 uur, tij-
dens een speciale bijeenkomst in
het Streeperkruis, vier zilveren
jubilarissen. Het zijn de heer en
mevrouw Doveren, mevrouw
Paffen en de heer Wijnhoven.

Lets dameskoor
in Brunssum
BRUNSSUM - Het Letse da-
meskoor Dzintars treedt zater-
dag om 20.30 uur op in de Grego-
riuskerk in Brunssum. Het koor
wordt begeleid doorAusma Der-
kevica aan de piano en Aivers
Kaleijs (orgel). Aan het concert
werken verder mee het meisjes-
koor van de muziekschool in
Heerlen en het Brunssums man-
nenkoor. Hier solerenFrits Melc-
hers (bariton), Pieter Ludwiczak
(bas), terwyl Wiel Prick piano en
orgel speelt. De entree bedraagt
tien gulden. Voorverkoop: VW
Brunssum, Brikke Oave, café
Ludwiczak.

Brunssumse
Jesus Christ
BRUNSSUM - Jongerenkoor
Jokola uit Brunssum speelt in de
tyd rond Pasen vier concerten
met fragmenten uit de musical
Jesus Christ Superstar. Hetkoor
krijgt daarbij assistentie van het
orkest Tony Sikes en van harmo-
nie-orkest Concordia. De eerste
opvoering is op 11 april in Voe-
rendaal bij pastoor Corduwener,
tot voor kort geestelijk adviseur
van het koor. Een dag later is de
musical te horen in de Bruns-

Hoogland bekleedde tijden de
vier voorgaande parades het ere-
voorzitterschap. Het afscheid
van Hoogland en de installatievan Riem vindt plaats in parade-
sfeer. Daarvoor heeft de stich-
ting de Limburgse folkloregroep
de Foekepot uitgenodigd.

BRUNSSUM - Burgemeester
Henk Riem van Brunssum
wordt vanavond om 19.00 uur in

de burgerzaalvan het gemeente-
huis geïnstalleerd als erevoorzit-
ter van de stichting Internationa-
le Folkloristische Parade 1992.
Riem neemt de fakkel over van
de voormalige eerste burger van
Brunssum L. Hoogland.

sumse Bethelkerk. Op 18 april
volgt een optreden in de kerk
van de Heilige Familie in Lange-
berg en op 25 april in de St. Vin-
centiuskerk in Rumpen.

Riem nieuwe
erevoorzitter
Parade 1992

Lezing
De Nederlandse Genealogische
Vereniging 'Overkwartier van
Gelre' houdt op maandag 12
april in De Oranjerie in Roer-
mond een lezing, getiteld 'Do-
pen, trouwen en begraven:
wetgeving, registratie en ge-
woonte. De lezing wordt gege-
ven door Truus Roks, mede-
werkster van het Rijksarchief
in Limburg. Dopen, trouwen
en begraven zijn gebeurtenis-
sen in een mensenleven, die
veelal als hoogtepunten wor-
den beschouwd en dientenge-
volge met riten, gewoonten en
regelgeving worden omringd.
Een aantal van deze aspecten
wordt onder de loep genomen
in de historische context, toe-
gespitst op Limburg. De lezing
is ook voor niet-leden van het
NGV gratis toegankelijk.

" Leerlingen van het Antonius Doctor College in Heerlen
kregen gisteren les van schrijvers. De Noordlimburgse au-
teur Ton van Reen stond voor de brugklas en deed daar
kond van de bokkerijders, waar hij een lijvig boek over
heeft geschreven. Evert Hartman informeerde de tweede-
klassers over zijn kinderboeken en Miep Dieckman deed
datzelfde voor een derdeklas. Foto: klaus TUMMERS

P.H. van der Sluis uitKerkrade
heeft gisteren het draagsinsigne
gewonden gekregen uit handen
van burgemeester J.Mans uit
zyn woonplaats. De 65-jarige
Van der Sluis is in de oorlog ge-
wond geraakt bij het demonte-
ren van Duitse handgranaten.
Op dat moment was hij lid van
de Nederlandse Binnenlandse
Strijdkrachten.

Draaginsigne
gewonden

Beurs
Onder het vaandel van diverse
verenigingen en musea zal ko-
mend weekeinde de vierde
Benelux Verzamelbeurs in het
Beursgebouw in Eindhoven
plaatsvinden. Vele honderden
particuliere verzamelaars en
gespecialiseerde handelaren
zullen hun verzamelobjecten
tentoonstellen. Deelname aan
de beurs staat in principe open
voor iedere oprechte verzame-
laar die zijn hobby een warm
hart toedraagt. Het geschatte
aantal verzamelaars in Neder-
land bedraagt ongeveer drie
miljoen. De organisatie ver-
wacht tussen de tien- en twin-
tigduizend bezoekers. De ope-
ningstijden zyn morgen en
zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
De toegangsprijzen bedragen
tien gulden per persoon, 65+
en CJP 7,50 per persoon. Kin-
deren tot en met 12 jaar mogen
gratis binnen, mits onder gelei-
de. Het Beursgebouw ligt in de
Lardinoisstraat tegenover Ho-
tel Holiday Inn op circa vijf
minuten van het station.

Jubilarissen
LANDGRAAF - De gymnas-
tiekvereniging Prins Hendrik

brengst van de markt gaat naar
een fonds bestemd voor de res-
tauratie van de plaatselijke
Maria Gorettikerk.

" Tijdens dePinksterdagen, 6, 7
en 8 juni, worden in Eygelsho-
ven de 16e Petit Paris pinkster-
feesten gehouden. Op 8 juni is er
een rommel- en snuffelmarkt en
voor 13 september staat een
Luikse markt op het program-
ma. Standhouders kunnen zich
aanmelden by J. Verkooijen,
©045-35 12 02.

EYGELSHOVEN

WIJNANDSRADE

" De handbalvereniging Wij-
nandia houdt zondag vanaf 19.30
uur paaskienen in het gemeen-
schapshuis.
NUTH

" De FNV Groot Nuth houdt
vrijdag de jaarvergadering in ca-
fé Habets, Klein Haasdal te
Schimmert. Kandidaten voor het
bestuur kunnen zich tot aan het
begin van de vergadering opge-
ven.

jaar- dencentrum Firenschat
houdt zaterdag van 10 tot 17 uur
een paasshow/verkoop.

" De onlangs opgerichte Werk-
groep Emancipatie Kerkrade
(WEK) start binnenkort met een
aantal nieuwe cursussen voor
vrouwen. Onder lestijd is kinde-
ropvang mogelyk. Voor informa-
tie: ©462444, 416345 of 423082.

" Het Mannenkoor Cantus ex
Corde verzorgt zondag om 20
uur een Passieconcert in de Ab-
dykerk van Rolduc. De entree is
gratis, maar een vrije gave wordt
op prijs gesteld.

" De basisschool De Vierring,
Rolduckerstraat 100, houdt za-
terdag van 12 tot 15 uur een
speelgoedmarkt.

" De Kon. harmonie St.-Caeci-
lia verzorgt zondag om 20 uur
het lenteconcert in gemeen-
schapshuis Heidsjer Treff te
Spekholzerheide.

" Inschrijven voor de jaarmarkt
op 24 mei op het Maria Goretti-
plein in Nulland is mogelijk by
G. Buter ©045-458121. De op-

kort
HEERLEN

Het Hoensbroek Kamerkoorn de organist Petervan derWei-verzorgen zondag om 15 uur
Passieconcert in de kapelvan de UTP. Het concert duurt

H__eveer een uur en de entreeJedraagt fl 7,50.
T<_ ï* eenmans kindertheater
md geeft zondag om 14-30 uur
st „e stadsschouwburg de voor-ging 'Dat mag in de Krant',
"e entree is fl 7,50.
hi, ,maandag 13 april is er een"^eenkomst van de Kontakt-
vi__? Voedselallergie. Deze
Vf>r ?m 20-30 uur Plaats in de
2i„,faderzaal van het De Wever-
'eKenhuis. Voor aanmelding:vrouw Janssen®045-42 42 89.

dao e Verzamelaar houdt zater-n?i.KVan 1330 tot 16.30 uur een
s__ . .rs in 't Volkshuis, Denne-et 2 te Passart.
j^ e informatie-avonden voor
in d,W _>den maandag gehouden
en _r Bnkke-oave te Brunssum
-H_t_wSda2 in het Golden Tulipw°tel te Heerlen.
LANDGRAAF
Uit M PHV De Trouwe Vriend
da- VTeu,wenhagen houdt maan-
av_,_im 930 uur een informatie-
cur*.. °_ er de gehoorzaamheids-
_a_t\. dle °P 18 aPril va" start
dm. " w°_ informatie en aanmel--- ti. Timmer, ©045-41 20 60.
maal.. IVN De °ude Landgraaf
de i. 20ndag een middagwan-
oma_

g van 10 kilometer in de
om fW Van u-achsberg. Start
Pai.i,.'i ° .uur aan de Petrus en
14 ._ kerk te Schaesberg of ombl» vaan de kerk te Übachs-
-59 oö or lnformatie: ©045-31

HOENSBROEK
den !*W en DeKoffiepot hou-
inf_r_._tSd^ om 1030 uur een
vera__ Üeb"eenkomst over de
fond^t 7n?en in het zieken-

Voor nadere infor-■>ue. mevr. Feuler ©21 36 68.
Wordt" I_uis' Jo-efstraat 21,
«Pre.kunr

andag van 14 tot 16 ---gehouden
V°°r ex"miJnwerkers

u___tdien,stencentrum °e Kof-expSiH^V^^^^^eieenJon_^P-»*? van Gertie de
er m_fn Jlny

4
Julicher- Men kan

van o fnda,g *ot en met vrijdagzondLtot 17 uur terecht en opzondag van 14 tot 18 uur
KERKRADE

" Het Vrijwilligerswerk van be-

" Harmonie St.-David houdt
zondag van IQ tot 16 ur de jaar-
lijkse rommelmarkt in en rond
Huize Laurentius aan de Spek-
houwerstraat.

VOERENDAAL

" Muziekvereniging Brass 90
neemt zaterdag deel aan de Na-
tionale Bomenmars. Vanaf 16
uur wordt op diverse plaatsen in
Schinveld door het korps gemu-
siceerd, terwyl de eerder ver-
spreide deelnameformulieren
worden opgehaald. Voor ieder
ingevuld formulier geeft de Na-
tionale Postcodeloterij vijf gul-
den voor het instrumentenfonds.
Ingevulde formulieren kunnen
ook worden afgegeven aan zaal
Nieling, broekstraat 42.

" Gymvereniging Olympia start
volgende week met jazzdans
voor meisjes. Meisjes vanaf 11
jaar oefenen dinsdag van 20 tot
21 uur; meisjes tot en met 10 jaar
op woensdag van 16.30 tot 17.30
uur. Voor informatie en aanmel-
ding: Johan Gyenes, ©258203.

SCHINVELD

" Jan en Mia van der Schaft-Konowalski Foto: FRANS RADE
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prikbord
’VerenigdDietsland

misplaatste romantiek’

Louis Tobback in de bres voor eigen taal en cultuurHet pleidooi van de ministervan
Binnenlandse Zaken van België, Louis

Tobback, voor een hechtere samenwerking op
cultureel gebied tussen Vlaanderen en

Nederland is niet geheel nieuw. Tijdens een
woensdagavond gehouden lezing in de

openbare bibliotheek in Heerlen stelde hij
echter nadrukkelijk dat een hereniging van

Vlaanderen en Nederland, zoals bijvoorbeeld
tussen de Bondsrepubliek en deDDR, niet

het uiteindelijk doel van de nauwere
samenwerking is. „Nu de grenzen opengaan,

ontstaat de behoefte om met elkaar de
Nederlandse cultuur overeind te houden. Het
is dus van belang dat we cultureel dichterbij
elkaar aansluiten. Ikzou graag zien dat ook in

de komende decennia een Vlaamse of
Nederlandse hoogleraar in de wetenschappen

verderkan blijven publiceren in het
Nederlands en zich ook in deze taal kan

manifesteren."

De jaarlijkse EHBO-wedstry-
den van de Nationale Bond
voor EHBO, district Limburg
worden morgen, 11 april en
zondag 12 april gehouden in
Roggel. Volwassenen en jeugd
verlenen eerste hulp aan zoge-
naamde 'lotusslachtoffers. De
ongelukken worden zo realis-
tisch mogelijk in scène gezet.
De wedstrijden voor volwas-
sennen vinden plaats op zater-
dag. Inmiddels hebben zich
vijftien ploegen aangemeld. De
twee hoogstgeklasseerde teams
zullen Limburg vertegenwoor-
digen tijdens denationale wed-
strijden. Op zondag komt de
jeugd in actie, hieraan nemen
achttien ploegen deel. De wed-
strijden beginnen telkens om
14.00 uur in het gemeenschaps-
huis La Roehelle.in Roggel. Op
beide dagen reikt de burge-
meester van Roggel omstreeks
17.30 uur de prijzen uit.

EHBO

in het nieuws

streeksgewijs



Brunssum/Schinveld: Van de
Wouw, Dorpstraat 153,
©25.16.20.
Heerlen: Ritzen, Stationstraat
24b, ©71.32.69.
Landgraaf: Landgraaf, Pasweg 6
Schaesberg, ©32.69.00. Voor
spoedgevallen dag en nacht be-
reikbaar.
Kerkrade/Eygelshoven: Smit-
huis.van Gronsveldstraat 2,
©45.40.00.
Kerkrade-West: Bleijerheide,
Bleyerheiderstraat 52, ©46.09.23
Bleijerheide:Bleijerheide, Blei-
jerheiderstraat 52, _?46.09.23.
Dagelijks open van 8 tot 22 uur.
SimpelveldBocholtz: Voncken,
Dr. Ottenstraat 6, ©44.11.00. Za-
terdag 11-15 uur, zondag
13.30-14.30 uur. Voor spoedge-
vallen van 22-22.30 uur of na tele-
fonische afspraak.
Hoensbroek Heerlerheide:
Heerlerheide, Corneliusplein 2,
©21.13.77.
Nuth: Voor spoedgevallen eigen
apotheek (b.g.g. ©71.14.00).

BRUNSSUM - Koekjesfa-
briek Heesen in Heerlen en
bakkerij Coumans in Hoens-
broek gaan zich vestigen op
het reeds vele jaren groten-
deels braakliggende Emmater-
rein in Brunssum. Daarmee is
de gemeente dan ruim ander-
halve hectare van het veertig
hectare omvattende bedrijven-
terrein kwijt. De gemeente
verwacht dit jaar nog tussen
de drie tot vier hectare indu-
striegrond te kunnen verko-
pen. Onder meer een meubel-
fabriek en een tankstation
hebben serieuze interesse ge-
toond. Een overdekte tennis-
hal op het Emmaterrein is
eveneens een optie.

Milieutuin wil meer
sponsors aantrekken

Zondag rondleiding door openluchtexpositie

Van onze verslaggeefster

GROENE KRUIS

DIVERSEN

Huis

TIGH - Heerlen: ©71.14.00. In-
formatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.
Hulpdienst SOS: Dag en nacht
bereikbaar, ©71.99.99.
Geslachtsziektenbestrijding:
24- uurs infolijn, ©74.01.36.

Behalve deze technische nieuwig-
heden wordt ook getoond wat er
gebeurt als de natuur haar eigen
gang gaat. Bijvoorbeeld de evolutie
van planten, waarbij de natuur zich
binnen een bepaalde tyd aan veran-
derde omstandigheden aanpast.

In de milieutuin is ook een project
dat mensen erop attendeert verf,
medicijnen en ander klein che-
misch afval in de milieubox te de-
poneren. „Wij willen het gedrag van
mensen veranderen", zegt Bep van
Ulft: „Mensen voelen zich heel vaak
machteloos omdat ze denken dat ze
niets aan deverbetering van het mi-
lieu kunnen doen. Maar in de tuin
zien ze ideeën die ze zelf kunnen
toepassen om milieuproblemen te
verminderen."

" Burgemeester Riem va a,\Brunssum heeft een pracht 1* ,
plekje uitgezocht om te gaoï
wonen. Hij heeft de gemeen&Y
raad verzocht hem een stv^l
grond te verkopen aan de Vv'
verlaan. Daar liggen (van he ;
centrum van Brunssum ri<^'
ting bejaardenhuis Louise <rA
zien, rechts) al een aanWi
mooie huizen. Vervolgens k 0"?,
een parkeerplaats en een stuw
groen en daar gaat Riem ztf
huis bouwen. Met uitzicht op "prachtige vijver en het om»1"
gende vijverpark. Hij kan '°j;
pend van zijn woning naar he, i
gemeentehuis, al wandelen
door het park. In dewinter k& |
hij schaatsend naar kantooi
maar dan moet het wel nal..
vriezen natuurlijk. Riem is oe
reid voor de grond 120.000 _u£den te betalen. En nu is iede
een benieuwd hoe het huis V& \
de burgemeester er uit gaa
zien.

De tuin wordt milieuvriendelijk on-
derhouden. Op de paden liggen
houtsnippers en het onkruid wordt
met de hand uit de tuin gehaald.

" Het nog steeds ake-
lig lege Emma-terrein.
Vroeger stond hier de
■staatsmijn Emma. Op
de achtergrond zijn de
huizen en de Rozen-
kranskerk van Tree-
beek zichtbaar.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

" U hebt natuurlijk vorti.
week in deze krant allemaal N
artikel over de Week van {
Winkel gelezen. Die 'week' is 'in volle gang en leidt vanzA
sprekend ook tot de ?iod»J
reacties. Gisteren werden W
gebeld door meneer Lindelai
die bij Vroom en Dreesman 'Heerlen serviezen en doe-M
zelf-artikelen aan de vrouw *man brengt. Een vriendelijk
klant die waarschijnlijk »
krant goed gelezen heeft, wil"
bij haar bezoek aan menu
Lindelauf het naadje van o
kous weten over de Week van o
Winkel.

" De verkoper legde in het kol
uit dat het winkelpersoneel dt
ze week bijzonder in de belang
stelling staat. ,JZij mogen bi)
voorbeeld wel eens een bloem*
tje krijgen van tevreden klof
ten", zo liet hij weten. "vriendelijke klant begreep <*
hint en keerde korte tijd latë
terug. Niet met bloemen, ma<t
wel met een doosje vol met vod
treffelijke bonbons. En nu malt
afwachten of het personeel vol
de bonbon-afdeling wellicht cd
servies als attentie krijgt aa*
geboden van een tevredd
klant.

Bezuiniging
"Op de weg Heinsberg-St't
Odiliënberg ter hoogtevan Po*
terholt is het bewegwijzering*
bord van de ANWB wegQe
haald. Daarop stonden Brutë
sum en Kerkrade aangegeven
Frits Sprokel van het CDA »"
Kerkrade heeft zijn wethoudtf
van Ruimtelijke Ordening Q?
vraagd of dat te maken heey
met de bezuinigingen in Kerk
rade. Nee, het is een afwegii^
die de ANWB heeft gemaakl
Kerkrade draagt alleen zoUK
voor bewegwijzering binnen of-
eigen gemeente, antwoordde
de wethouder en het hoofd voJ
gemeentewerken. De bezuin*'
gingsparanoya heerst wel erf
in de klankstad.

Trein

TANDARTSEN

Heerlen/Hulsberg/Voerendaal:
Stevens, Kampstraat 168,
©22.11.50. Spreekuur zaterdag
en zondag van 11-12 uur. B.g.g.
TIGH, ©71.14.00.
Kerkrade, Übach over Worms/
Nieuwenhagen/Eygelshoven:
Schlebach, Bern. Pothastraat 31
Kerkrade, ©45.26.71. Spreekuur
11.30-12 uur en 19-19.30 uur.
SimpelveldBocholtz/Gulpen/
Vaals/Wijlre/Wittem: Curfs,
Ryksweg 101 Gulpen,
©04450-3098. Spreekuur 11.30-12
uur en 17.30-18 uur.
Brunssum/Schinveld. Nuth/
Hoensbroek Schinnen: van Dyk,
Burg. Pijlsstraat 2 Schinnen,
©04493-3986. Spreekuur 11.30-12
uuren 17.30-18 uur.

Hoensbroek hebben toegehapt na
herhaalde pogingen van de gemeen-
te Brunssum om ondernemers naar
het Emmaterrein te lokken. Met na-
me om het jaarlijkse renteverlies
terug te dringen is de gemeente de
boer op gegaan met het industrie-
terrein.

Hoeveel extra werkgelegenheid
voor Brunssum de nieuwe ontwik-
kelingen zullen opleveren valt vol-
gens een zegsman van de gemeente
nog niet te zeggen. Bakkerij Heesen
waar nu elf mensen werken heeft
uitbreidingsplannen, maar daarover
wilde de directie gisteren nog niets
kwijt. Koekjesfabriek Coumans
heeft tussen de vijftien tot twintig
werknemers in dienst. Heesen moet
435.000 gulden neertellen voor 1,1
hecatare grond. Coumans betaalt
240.000 gulden voor 0,6 hectare.

De twee bedrijven uit Heerlen en

Jongen rijdt
tegen auto

EYGELSHOVEN - Een tienjarige
jongen uit Eygelshoven heeft
woensdagavond bij een verkeerson-
geluk een been gebroken. De knaap
reed omstreek 18.15 uur het kruis-
punt van de Anselderlaan-Bosweg
op. Hy vergat daarby een personen-
auto voorrang te verlenen en kwam
in botsing met de wagen. Hij bleek
zyn bovenbeen te hebben gebro-
ken.

De gemeente kampt nog met het
probleem dat tussen de drie tot vier
hectare van het industriepark nog
steeds zwaar vervuilde grond bevat.
Een oplossingvan die problematiek
zit er volgens een woordvoerder van
de gemeente aan te komen.
Brunssum hoopt de komende jaren
een flink deel het Emmaterrein aan
de man te brengen. „Bedrijven uit
Brunssum hebben altijd de kat uit
de boom gegeken. Mogelijk volgen
zy nu", aldus een zegsman van de
gemeente. Tot dusverre waren
Gamma en een rijschoolhouder de
enige ondernemers op het handels-
terrein aan de Emmastraat. De
grond moet tussen de 45 tot 70 gul-
den per vierkante meter in het laat-
jebrengen. De nieuwe ondernemin-
gen vestigen zich aan de zuidzijde
van de Emma weg.

een vrijwilligersorganisatie die zich
vooral bezighoudt met de milieu-
problematiek in Zuid-Limburg. In
1990 werd de tuin geopend en het
resultaat was een openluchtexposi-
tie over verschillende milieuthe-
ma's, zoals afvalverwerking, erosie-
bestrijding, geluidsoverlast, zure
regen etc.

In de tuin kunnen bedrijven hun
oplossingen voor de milieuproble-
matiek aan het publiek laten zien.
Het publiek op zijn beurt kan daar
iets van opsteken en ook meewer-
ken aan een schoner milieu.

lieunetwerk Heerlen op 22 april pre-
senteert ter verbetering van de in-
richting en het onderhoud van de
tuin.

„De tuin is nooit helemaal af. De
milieuproblematiek blijft spelen en
bedrijven bedenken steeds nieuwe
oplossingen om de schade aan het
milieu terug te dringen", vertelt
Bep van Ulft, coördinator van be-
zoekerscentrum Schrieversheide en
bestuurslid van de stichting.
Het idee om een milieutuin aan te
leggen kwam van de 'groep 195',

HEERLEN - De milieutuinSchrie-
versheide wil meer bedrijven aan-
trekken die een project in de mi-
lieutuin plaatsen of sponsor wor-
den. Verder worden er informatie-
bordjes bij de projecten geplaatst.
De binding tussen het bezoekers-
centrum en de tuin moet in de toe-
komst in één oogopslag duidelijk
worden.
Dit zijn enkele punten uit het plan
dat het bestuur van de stichting Mi-

Wachtdienst voor spoedgeval-
len: Heerlen: ©71.37.12. Nuth/
Voerendaal/Simpelveld:
©04405-2995. Brunssum/Schin-
veld/Jabeek: ©25.90.90. Hoens-
broek/Merkelbeek/Bingelrade:
«22.55.55. Landgraaf: ©32.30.30.
Kerkrade/Eygelshoven:
«45.92.60.

Bacteriën
DSM laat in de tuin zien hoeveront-
reinigde grond schoongemaakt kan
worden door middel van bacteriën
die niet schadelijk,zijn voor het mi-
lieu. Het Waterzuiveringsschap
Limburg legt in een overdekt tuin-
huisje uit hoe deze organisatie het
water in beken, rivieren, plassen en
sloten zo schoon mogelyk probeert
te houden.

" De treinen rijden weer. G*
lukkig maar, want juist afgett'
pen maandag hoorden we op <f
radio een programma waar^
werd gewezenop de risico's vOs
het oversteken van overweg^ll'
De volgende dag wilden w
meteen het geleerde in prakür
brengen. „Let er vooral op d"
van de andere kant nog een a^
dere trein kan komen", had &
radiopresentatrice ons gewaar'\
schuwd. Daar stonden we da'1
bij een AHOB-installatie. <D0Ê'
betekent Automatische HaW'
Overweg Bomen, leerde de r£'\diomevrouw ons ook nog.) P
wachten, wachten! We lazen Wj
bord onder de Andreaskruizt*
nog eens door: „Wacht tot M
rode licht gedoofd is. Er ka*\
nóg een trein komen!" Mo.°
niks hoor, van de beloofde
treinen kregen we er precies n^
te zien. Opscheppers.

Bep van Ulft toont een stuk steen dat is aangetast door zure regen. Het brokstuk is afkomstig van de Sint
Servaaskerk in Maastricht. Foto: klaus TUMMERS

Om kwart over twee die nacht zag
de eigenaar van de wagen, een Ci-
troen die geparkeerd stond op de
Meezenbroekerweg, dat deze gesto-
len werd. Hy meldde dit direct aan
de politie. Tegen half drie zag een
patrouille van de Marechaussee op
de Heerenweg iemand bij een Ci-
troen staan. De Marechaussee vond
de situatieverdacht en controleerde
even wat er aan de hand was. Daar-
by werd ontdekt dat het om deeven
tevoren gestolen auto ging. De man
bekende de Citroen gestolen te heb-
ben. Hy werd overgedragen aan de
politie van Heerlenen achter slot en
grendel gezet.

Autodief
opgepakt

HEERLEN - Een patrouille van de
Koninklyke Marechaussee heeft vo-
rige nacht een 26-jarige man uit
Landgraaf opgepakt die op de Mee-
zenbroekerweg een auto had gesto-
len.

Van onze correspondent

DEN HAAG/HEERLEN - De Hoensbroekse taxicentrale
Breko BV heeft by deRaad van State geëist dat de ge-
meente Heerlen een uit 1986 daterend sluitingsbevel
voor het taxibedrijf voorgoed intrekt.

Antwoord
zo zei hy, zal het een hele toer zijn om van de betegelde
parkeerterreinen weer vruchtbare grond te maken.
Het is er de gemeente Heerlen veel aan gelegen dat het
bedrijf met zyn 135 werknemers blijft draaien. Op dit
moment worden daarom besprekingen gevoerd over een
verhuizing naar het nabijgelegen Emmaterrein. Op het
zogeheten 'Brekoterrein' worden dan woningen ge-
bouwd.

Mocht er inderdaad een andere lokatie gevonden wor-
den, dan heeft het besluit in deze beroepszaak geen di-
recte gevolgen.
Naar verwachting zal de Raad van State eind mei een uit-
spraak doen.

Gemeente Heerlen wil dat Breko verhuist

Protest taxibedrijf
tegen sluitingsbevel

Toekomst
In de toekomst wil het bestuur van
de milieutuin ook projecten over re-
cycling van kunststof, glas, rubber
en piepschuim in de tuin opnemen.
Van Ulft: „Natuur en milieu zijn
nauw met elkaar verbonden. Zure
regen, geluidsoverlast en verontrei-
nigde grond tasten de natuur aan.
Dat moeten we tegengaan."

" Soms krijg je bijna ongei»*'■.
antwoord op vragen die je
jarenlang door de kop spe* g
De treinstakingen van de 0.J9 ,
lopen tijd hebben in ieder gel'„
het antwoord gebracht op ..
vraag: 'Waar zouden we z»J
zonder de trein?' Waar we zv
zonder de trein, weten u>e " 'Maar waar zouden we zijn zo
der Piet van Zeil? Enfin, da°
krijgen we binnenkort ook e
antwoord op. Waar je bent zo
der Van Zeil? In een stripte^
tent natuurlijk.

Zondag om 14.00 uur wordt er een
rondleiding gehouden in de tuin.
De toegang is gratis en iedereen is
welkom. De rondleiding duurtruim
een uur en bezoekers kunnen zich
aanmelden by het bezoekerscen-
trum Schrieversheide. Wethouder
Boumans uit Landgraaf leidt de be-
zoekers door de tuin.Breko's raadsman A. Bisscheroux zegt dat de agrarische

De zaak diende gisteren by de Raad van State in Den
Haag. De gemeente was niet op dezitting aanwezig, maar
deelde schriftelijk mee dat de aanwezigheid van het taxi-
bedrijf aan de Akerstraat-Noord en deHommerterweg in
stryd is met het bestemmingsplan.

bestemming die de gemeente aan de percelen van het
taxibedrijf heeft toegekend niet meer op de praktijk aan-
sluit. De percelen liggen namelijk in een wyk waar ook
andere bedrijven en winkels gevestigd zijn. Bovendien,

Winkel
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Van onze correspondent drie standplaatsen mocht houden, omdat zijn camping in
de categorie kampeerboerderijen valt.

De avond- en weekenddiensten
beginnen op vrijdagavond en
eindigen de volgende week vry-
dag om 8.30 uur.

DEN HAAG/VOERENDAAL - Campinghouder J. Ble-
zer hoeft zijn kampeerterrein aan de Ransdalerstraat 2 te
Ransdaal niet in te krimpen.

Raad van State: 20 kampeerplaatsen mag

Camping Ransdaal
geeft geen krimp

Gisteren tijdens de zitting toondeBlezer zijn verontwaar-
diging over het optreden van de gemeente: „Diverse ke-
ren is er een ambtenaar van de gemeente bij my komen
kijken, maar nooit heb ik te horen gekregen dat ik ver-
keerd bezig was. Nu ik inmiddels grotendeels van de
inkomsten van de camping afhankelijk ben, wil de ge-
meente dat ik een enorme stap terug doe."

ARTSEN

Dat heeft de Raad van State gisteren beslist. Blezer, die
in beroep ging nadat hy tydens een gemeenteraadszit-
ting te horen had gekregen dat hy' het aantal kampeer-
plaatsen aanzienlijk zou moeten verminderen, is hiermee
in het gelijk gesteld.

Heerlen: Voor spoedgevallen
©71.14.00 (brandweercentrale)
bellen.
Kerkrade-Oost: Tot zaterdag 12
uur telefoonbeantwoorder eigen
huisarts. Van zaterdag 12 uur tot
zondagmorgen 10 uur Schiffers,
©45.21.76. Van zondagmorgen 10
tot maandagmorgen 8 uur Ha-
mers, ©45.27.12.
Simpelveld Bocholtz: Crutzen,
©44.03.33.
Landgraaf: zaterdag Ypma,
©32.06.60 en zondag Pieck,
«31.13.22.
Hoensbroek: Patiënten van Ge-
zondheidscentrum Hoensbroek-
Noord kunnen dag en nacht bel-
len, ©21.48.21. Uitsluitend voor
spoedgevallen: ©23.18.00. An-
ders eigen huisarts bellen.

In december vorig jaar besloot de gemeenteraad dat er
een officiële regeling moest komen en dat Blezers activi-
teiten op één lijn gebracht moesten worden met het be-
stemmingsplan. Blezer kreeg te horen dat hij nog maar

De Raad van State vindt het redelijk dat Blezer voorlopig
gewoon zijn camping mag blijven drijven. Wel zal de
zaak door zowel de gemeente als door de juristenvan de
Raad van State nog precies moeten worden uitgezocht.
Het kan nog twee jaar duren voordat Blezer definitief
weet of zijn bedryf gespaard blijft.

Al vanaf 1969 drijft Blezer een camping aan de Ransda-
lerweg. In de loop der jaren groeide het aantal stand-
plaatsen tot het huidige aantal van twintig. De camping-
houder had weliswaar geen officiëlevergunning, maar de
gemeente liet zijn activiteiten oogluikend toe.

Winkel (2)
APOTHEKEN

Van onze verslaggever

Ondernemers belonen wervingsbeleid

Bedrijven komen
naar Emmaterrein



„ **E - De voorzitter van de Inter-
,j ( ?n'd^ Amateur Atletiek Federa-. UAAF), de Italiaan Primo Nebio-
?inteeft in 1985 op slinkse wiJzejj"uë miljoen dollar (veertig mil-
i^gulden) uit de zakken geklopt
i p_

e organisatoren van de Olym-
'ru . Spelen in Seoul. Dat geld
')n n-U ~^ een door Nebiolo in
j a^° in het leven geroepen stich-
jg, International Athletics Foun-
i ,°n- De macht daarvan is geheel
jHW handen.

DENAIN - Daags
na Gent-Wevelgem,
waaraan hij overi-
gens niet deelnam,
toonde Edwig van
Hooydonck zyn gre-
tigheid voor Parij s-
Roubaix van komen-
de zondag. In de
Grote Prijs van De-
nain reed hij giste-
ren zegevierend over
de eindstreep.
De Belg uit de Buc-
klerploeg, die zon-
dag derdewerd in de
Ronde van Vlaande-
ren, liet op de
Noordfranse wegen

Van Hooydonck
toont vorm voor
Parijs-Roubaix

Casado en Henriet
achter zich. Bestge-
klasseerde Neder-
lander werd Kees
Hopmans uit de
Elro-formatie.

De uitslag: 1. Edwig van
Hooydonck 190 km in
4.33.00, 2. Casado, 3. Hen-
riet. 4. Boucanville op
1.35, 5. Hopmans, 8. Knu-
vers, 19. Adri Kools 3.25.
20. Elen.

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

Monsterzege Oranje opsteker voor duel tegen gastlandWeer schandaal
inatletiekwereld

IJshockeyers
draaien warm

Eén lid
kernploeg

consulteerde
Karsten

Krajicek weer
tegen Stich

Becker uitgeschakeld door onbekende Spanjaard
De Spaanse 'qualifier' JordiBurillo
zorgde in de tweede ronde van het
toernooi in Barcelona voor een da-
verende verrassing door de als eer-
ste geplaatste Duitser Boris Becker
in drie sets uit te schakelen: 1-6 7-6
6-4. Jacco Eltingh bleef in de derde
ronde steken. De Heerdenaar, die
een ronde eerder te sterk was voor
de verblekende ster Andre Agassi,
verloor met twee keer 6-7 van de
Spanjaard Carlos Costa, zondag nog
winnaar van het toernooi in Estoril.
Eltingh verloor de tiebreaks met
respectievelijk 3-7 en 5-7.
Brenda Schultz heeft in de achtste
finales van het vrouwen tennistoer-
nooi in Amelia Island haar meerde-
re moeten erkennen in Steffi Graf.
De Duitse nummer één en tweede
van de wereldranglijst was in twee
sets (6-2 6-2) te sterk voor de Neder-landse. De partij vergde 62 minuten
in bepaald niet ideaal tennisweer.
Graf doorbrak de service van haar
opponentein de eerste set bij 3-2 en
5-2. Hetzelfde gebeurde in tweede
set.

VILLACH - Nederland heeft
de laatste testwedstrijd, alvo-
rens zaterdagavond het gast-
land tegenstander is, tegen
Joegoslavië met 11-0 (3-0, 3-0,
5-0) gewonnen. Oranje kan
zich nu gaan opmaken voor de
'finale' tegen Oostenrijk, dat
gisteravond met 3-0 won van
Japan. Een medaille heeft Ne-
derland reeds op zak, hetgeen
voor dit WK uitgangspunt
was. Zaterdagavond hoopt
coach Larry van Wieren het
team klaar te hebben. Risto
Mollen en Van Galenlast kam-
pen momenteel met een lichte
liesblessure en werden in de
laatste periode tegen de Joe-
goslavenvan het ijs gehouden.

In het vijfde duel bleef Nederland
dus opnieuw ongeslagen. De kleine
misstap tegen Roemenië is heel
goed verwerkt. Productief was
vooral de aanvalslijn van de twee
Eaters, Mollen en Houben, waarvan
hun kompaan Stoer twee maal
scoorde. Topscorer van Nederland
en ook van dit toernooi tot nu toe is
Tonny Collard. Hij nam tegen Joe-
goslavië maar liefst vier doelpunten
voor zijn rekening.

Oranje maakte er een rustige partij
van tegen de zwak spelende Joego-
slaven. De doelpuntenmachine
kwam maar langzaam op gang,
maar nadat Collard de score had ge-
opend werd het een walk-over voor
Nederland. Door de blessure van
Mollen was vervanger Henri de
Kort eveneens productief, een bij-
komstig gunstige situatie voor
coach Van Wieren.

Olympisch team
in problemen

er^T - De Fifa heeft de KNVB
isph X laten weten dat het Olym-

re _stelftal op 3 mei de kwalificatie-
,n *riJd tegen Australië moet spe-
etur betreft de uitwedstrijd. De
esnn. Van de tweestrijd, die moet
an KSen welk land mag deelnemen
ioet et Olympisch voetbaltoernooi,
en °P 24 mei in Nederland wor-iUstat .ewerkt. In overleg met de
t .Vt»cne voetbalbond had de
ls lf aa nvankelijk 24 en 31 mei
"ali Peeldata voorgesteld. De Aus-
-r v° bond week hier later ech-
ata naf- °e FIFA heeft de beide
_de_U dwingend opgelegd. Voor

h°gel"__d is net echter vrijwel on-
'efelfV i °P ~ me' een representa-
le e ' J3lnaar Austalië te sturen. Op
aatst. Plaats is op die dag de
.ndj r°nde van de competitie, bo-

en tw
1S de datum ingepland tus-

'Pelen 6e europese finales. Daarinn mogelijk Ajax en Feyenoord.

f ö °nthulling wordt gedaan door
I AntSC J°urnalisten Vyv Simson
[ Andrew Jennings in hun van-
ïv Vr.rscnenen boek 'Power, Mo-
iv_. ru Ss Inside The ModernKmP'cs', dat in Nederland door
r Wereldvenster is uitgegeven
,£er de titel 'In de Ban van deRin-

0j wilden van Ne-
! ° de toezegging hebben dat zij
8 tletiekfinales op de Spelen vankonden vervroegen. Zij zou-aan aanmerkelijk sterker staan
et _ *"lnanciële onderhandelingen

tv-stations. De
firn arien wilden die finales op
id). time' uitzenden, op het tijd-'!_ " Van de hoogste kijkdicht-
" in de V.S. Nebiolo wenste van
n *»Jziging lange tijd niet te we-
tz i Itauaan hield de Koreanen
\v° g aan net hjntjetot zij heman-hoop vroegen wat er nodig

0 j Voor een gunstige beslissing,
ioln ns de Britten antwoordde Ne-r„° Prompt: „Twintig miljoen dol-

et 'ij jls Jjet zoveelste schandaal waar-
>n _ olo> de onlangs nog tot lid
>or tk lOC werd benoemd, alsbestuurder is betrokken.

De ogen zijn nu gericht op Oosten-
rijk. In dat duel zal de kleur van de
medaille bepaald worden. De ver-
wachtingen bij de spelers zijn hoog-
gespannen. Men is zich ervan be-
wust dat het een hele zware klus zal
worden. Van Wieren: „We hebben
ons doel bereikt, een medaille was
ons uitgangspunt. We moeten nu
proberen de spanning van ons af te
zetten. We proberen tegen de Oos-
tenrijkers verdedigend sterk te be-
ginnen, hetgeen een zware druk op
de schouders van de jongens bete-
kent".

van woensdag overigens geen mcl
ding van het nieuwsrond Ashe.

NEW VORK - Het tragische
nieuws, dat Arthur Ashe bij een
bloedtransfusie besmet is geraakt
door het aids-virus, was gisteren
voorpaginanieuws in de Verenigde
Staten. Met zijn vrouw Jeanne aan
zijn zijde bevestigde de 48-jarige
tennislegende woensdagavond dat
hij het HIV-virus, dat aids veroor-
zaakt, had opgelopen bij zijn twee-
de hartoperatie in 1983.

Fatale bloedtransfusie
Ashe was niet nodig

vriend en collega CliffDrysdale, dat
de bloedtransfusie van 1983 niet
strikt noodzakelijk was geweest,
maar Ashe werd gegeven om het
genezingsproces te bevorderen. Het
was een halfjaar, voordat men in de
Verenigde Staten het testen van do-
nor-bloed op het aids-virus ver-
plicht stelde. Ashe was één van de
4770 Amerikanen, dieop die manier
besmet raakte.

Peter Blangé
toch naar

Japan
DEN HAAG - Volleyballer
Peter Blangé vertrekt vandaag,
in tegenstelling met zijn aan-
vankelijke bedoelingen, naar
Japan.
Hij voegt zich in Kobe bij de
selectie van de nationale man-
nenploeg. De groep van bonds-
coach Arie Selinger is op het
complex van Daiei, een vrou-
wenploeg waarvan Selinger
eveneens coach is, in trainings-
kamp. De spelverdeler, die on-
langs net als Posthuma en
Zoodsma terugkeerde in de na-
tionale ploeg, werd vorige
week woensdag met zijn club
Parma landskampioen van Ita-
lië.

Ashe, bij zijn verklaring een enkele
keer zozeer overmand door emoties,
dat zijn vrouw het woord moest
doen, vertelde dat hij zich niet ziek
voelde en goede kon functioneren.
Hij neemt antibiotica en AZT. Ook
wordt hij elke maand behandeld
met een middel dat longontsteking
moet voorkomen.

Ashe had die droeve wetenschap
graag tot zichzelf, zijn vrouw Jean-
ne, dochterCamera (beiden gezond)
en zijn naaste vriendenkring be-
perkt willen houden. Hij trad echter
naar buiten, toen het dagblad USA
Today op het punt stond het ver-
haal te publiceren. „We wilden niet
dat onze familie-leden en vrienden
erover zouden horen via de radio of
de kranten", zei Ashe. „Dus hebben
we ze het verteld en het in depubli-
citeit gegooid. Als iemand me niet
had verteld wat USA Today van
plan was, had ik hier niet gestaan",
zei hij. De krant maakte in de editie

Het HIV-virus liep Ashe hoogst-
waarschijnlijk op bij zijn tweede
hart-operatie in 1983. Bij een her-
sen-operatie vijfjaar later bleek hij
sero-positief. Voor de tv vertelde

Vijf maanden geleden was basket-
baller 'Magie' Johnson de eerste
grote Amerikaanse sportman, die
ervoor uitkwam besmet te zijn met
het HIV-virus. In zijn geval door
'unsafe sex'. De vanzelfsprekend-
heid waarmee het Amerikaanse
publiek aids verbindt met drugge-
bruikers (spuiters) en homosexue-
len was één van de redenen, waar-
om Ashe bang was in de publiciteit
te komen.

Optimisme voor de finalepartij te-
gen het gastland Oostenrijk was
vooral bij verdediger Rob van Steen
te bespeuren: „Wij doen het niet
minder dan voor goud op dit WK.
Het uitgangspunt is bekend, een
medaille. Maar nu willen wij de
kleur wel even bepalen. Brons zou
op dit moment zelfs te weinig zijn".

DeHaan mag
wep bij MVV
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Joegoslaven
op heterdaad

betrapt
VILLACH - Twee ijshockeyers
uit Joegoslaviëzijn gistermiddag
enkele uren in het politiebureau
van Klagenfurt vastgehouden.
De deelnemers aan het WK in de
B-groep werden op heterdaad
betrapt toen zij in een drogisterij
voor enkele honderden Schillin-
gen aan cosmetica trachtten ach-
terover te drukken. Na verhoor
kon het duo met de bus naar Vil-
lach waar Joegoslavië in de
avonduren tegen Nederland
speelde.

Peter Arets
coach VC Weert

HEERLEN - Volleybaltrainer Pe-
ter Arets(3s) wordt per 1 augustus
aanstaande de nieuwe coach bij de
herenhoofdmacht van Facopa/VC
Weert. Gisteren rondden het be-
stuur en en de Heerlense oefen-
meester de besprekeningen over
een verbintenis af. Arets volgt trai-
ner Jan Meertens op, die na tien
seizoenen stept. Naast Meertens
vertrekt ook coachMartin Verberne
bij de Middenlimburgers, omdat de
nieuwe keuzeheer beide funkties
gaat combineren. ABP-employee
Peter Arets trainde de afgelopen
tweeëneenhalf seizoen de herense-
lectie van VCH.

De als zesde geplaatste Hagenaar
kwam tegen de Amerikaan Jim
Grabb, die een ronde eerder Jan
Siemerink had uitgeschakeld, niet
in de problemen. Krajicek zegevier-
de met 6-4 6-3. Paul Haarhuis wist
tegen de als achtste geplaatste
Amos Mansdorf geen plaats bij de
laatste acht af te dwingen. De Eind-
hovenaar, nummer tien van de
rangschikking, begon sterk, maar
ging met 1-7 ten onder in de tie-
break van de beslissende derde set:
6-4 1-6 6-7. Haarhuis ontliep nu een
confrontatie met Jim Courier.
In het Ariake Colloseum van Tokio
won Stich, nummer vijf van de we-
reldranglijst, met 7-5 6-2 van de
Zweedse dubbelspecialist Anders
Jarryd. „Ik hoop dat ik zover ben
om de tweestrijd metKrajicek weer
aan te gaan", zei Stich na afloop.
„Het zal niet meevallen. In elk geval
zal de partij voor mij een goede test
betekenen".

TOKIO/BARCELONA - Richard
Krajicek kan zich opmaken voor
een nieuw treffen met Wimbledon-
kampioen Michael Stich. De Neder-
landse kampioen en de Duitser
wonnen gisteren beiden in Tokio
hun partyen voor de derderonde en
staan vandaag in de kwartfinales te-
genover elkaar. In januari stonden
beide spelers circa vyf uur op de
baan in de kwartfinales van de open
Australische titelstrijd. Krajicek
won toen met 5-7 7-6 6-7 6-4 6-4,
maar hij vergde daarbij zoveel van
zijn krachten dat hy zich wegens
een geïrriteerde schouder voor de
halve finale tegen Courier moest te-
rugtrekken. AMSTERDAM - Arie Koops

wordt met ingang van 1 mei trainer
van de Amerikaanse vrouwen- en
mannen-allroundploeg. Hij heeft
een contract voor twee jaar gete-
kend. Koops was het afgelopen sei-
zoen zonder al te veel succes coach
van de Nederlandse schaatsvrou-
wen.

" Jordi Burillo schreeuwt
het uit van vreugde nadat
hij Boris Becker heeft ver-
slagen. Foto: AP

" David Livingstone (links) in duel met de JoegoslaafKolja Lazarevic. Foto: AP
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" PAARDESPORT - Bekerhou-
der John Whitaker heeft voor de
strijd om de Worldcup voor
springruiters, die van 15 tot 19
april in Del Mar in Californië
wordt gehouden, afgezegd. De
Brit kan niet beschikken over
zijn zieke toppaard Milton. Ook
zijn broer Michael en diens
vrouw Veronique hebben van de
reis naar de Verenigde Staten af-
gezien.

" TAFELTENNIS - De Geleen-
se tafeltennisclub Kluis speelt
morgen, zaterdag, een belangrij-
ke wedstrijd in de strijd om het
kampioenschap in de landelijke
eerste divisie inRotterdam tegen
FVT. Bij winst is de ploeg van
trainer/coach Jos Meijs nage-
noeg zeker van promotie naar de
eredivisie en heeft Limburg twee
clubs in de hoogste klasse.

DEN HAAG - Slechts één lid
van de huidige schaatskernploeg
heeft arts Michiel Karsten gecon-
sulteerd. Dat heeft de Haarlemse
huisarts gisteren verklaard zon-
der de identiteit bekend te ma-
ken. Karsten zegt dat hij nooit de
bedoeling heeft gehad de hele
selectie van dopinggebruik te
beschuldigen en dat de KNSB
daaraan medewerking heeft ver-
leend.

„Die indruk is onjuist en die be-
doeling heb ik nimmer gehad",
schrijft de arts. „Slechts één lid,
derhalve niet meerdere leden,
van de huidige kernploeg heeft
mij geconsulteerd. Verder was
het mijn bedoeling de schaats-
sport in het algemeen aan te dui-
den als één van de sporten waar
dopinggebruik incidenteel voor-
komt, en zeker niet de aandacht
op een kleine groep sporters te
vestigen".

Karsten verbrak gisteren na eni-,
ge weken het stilzwijgen. Hij
veroorzaakte grote opschudding
toen hij op 23 maart in het televi-
sieprogramma Berg beweerde
dat hij leden van de nationale
schaatskernploegen, die aan de
Winterspelen van Albertville
deelnamen, van anabole stero-
ïden heeft voorzien. Namen
noemde hij niet. „Ik weiger dat
nog steeds", zegt hij in zijn ver-
klaring.

Karsten schrijft verder dat hij
het betreurt dat door zijn uit-
spraken en de daarna gevolgde
publiciteit mensen nadrukkelijk
ongewild zijn geschaad of zich in
een kwaad daglicht geplaatst
voelen. „Soms zijn mijn woorden
onjuist en uit hun verband ge-
rukt weergegeven. Het neemt
niet weg dat ik mijn uitlatingen
niet kan terugnemen omdat zij
uitdrukkelijk niet onjuist zijn.
Evenmin kan ik toegeven aan de.
op mij uitgeoefende druk namen
prijs te geven, omdat mijn per-
soonlijke opvattingen dat niet
toelaten", aldus Karsten. „Het Ls
aan deKNSB en niet aan mij om
nader onderzoek te doen naar■overtreding van haar reglemen-
ten en eventuele disciplinaire
stappen".
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Stevanovic schreef verder dat hij
'volledige maatregelen tot de strijd
zou nemen' en aanvallen zou uitvoe-
ren op doelen die het Joegoslavi-
sche leger (JNA) als belangrijkste
bedreiging ziet. Hij richtte zich in
zyn brief speciaal tegen de HOS,
een Kroatische fascistische parami-
litaire groep. Volgens het leger is de
HOS verantwoordelijk voor de
Kroatische aanvallen op het militai-

re vliegveld bij Mostar, in het zuid-
westen van de republiek.
De al dagen aanhoudende gevech-
ten rond Mostar hielden ook giste-
ren aan. Daarby' viel aan de zyde
van het leger een dode, zo maakte
het JNA bekend. Elders veroverden
Servische milities en het JNA Zvor-
nik, een grensstad tussen Servië en
Bosnië. Het leger riep de bevolking
van de stad, voor een behoorlijk

deel moslims, op de wapens neer te
leggen en daarmee het goede voor-
beeld aan andere steden te geven.
Zon 6000 moslims zouden de stad
inmiddels zijn ontvlucht.
Terwijl Stevanovic dreigde met een
grootscheepse aanval, meldde Tele-
visie Sarajevo dat de commandant
van het JNA in Bosnië, generaal
Milutin Kukanjac, werkte aan een
nieuw staakt-het-vuren. In Sarajevo
bleef het gisteren overigens redelijk
rustig. Het aantal gewapende bur-
gers en het aantal barricadesis afge-
nomen, winkels hebben hun deuren
weer geopend en het openbaar ver-
voer functioneerde weer. Maar de
luchthaven van de stad is nog
steeds gesloten voor de burger-
luchtvaart.

Op steeds meer plaatsen in Bosnië
wordt inmiddels gevochten. De si-

tuatie glijdt verder af naa
chaos en openlijke burgc
Conflicten kunnen praktisc
oplaaien omdat vrijwel geel
regio etnisch 'zuiver' is.
sommige schattingen zijn e
dels al meer dan 150.000 vil
gen. Ook VN-afgezant vooi
slavië Cyrus Vance sloot gis
een reactie op deontwikkeli
Bosnië een echte oorlog ni
uit.

De Joegoslavischefederale f
riep de strijdende partijen i
op om ondanks alles door l
met de conferentie over i
komst van Bosnië en te zoek
een vreedzame oplossing. D<
sche leider Radovan Karadi
klaarde gisteren dat hij de
komst, die voor vandaag in
vo is gepland, wil deelnemen

BELGRADO - De opperbevelhebber van de Joegoslavische
luchtmacht, generaal Bozidar Stevanovic, heeft de Bosnische
president Alija Izetbegovic gisteravond gedreigd met lucht-
aanvallen als de aanvallen op militaire faciliteiten en perso-
neel doorgaan en Bosnië in beslag genomen militaire mate-
rieel niet teruggeeft. „U zult persoonlijk voor de gevolgen
verantwoordelijkheid dragen", aldus de maarschalk in zijn
brief aan Izetbegovic.

Casinomedewerker
vecht intrekking
machtiging aan

DEN HAAG/VALKENBURG - Een
medewerker van het Valkenburgse
casino is het niet eens met de in-
trekking van zijn machtiging op
grond van de Wet op de kansspelen
wegens een veroordeling door de
Belgische justitie. Daarom drong
hij er gisteren bij de waarnemend
voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State,

staatsraad mr C.J. van Zeben op
aan de intrekking op te schorten.

De medewerker van het casino is in
België tot een gevangenisstraf van
vier maanden waarvan twee voor-
waardelijk en een hoge geldboete
veroordeeld. Hij werd schuldig be-
vonden aan het bedreigen van zijn
assurantie-tussenpersoon. Daarbij
zou ook met een half afgezaagd
jachtgeweer geschoten zijn. Als ge-
volg van de veroordeling werd de
medewerker bij het casiso ontsla-
gen. Dit ontslag ligt momenteel ter
beoordeling bij de kantonrechter in
Maastricht.

DEN HAAG - Met alleen de steun
van de regeringsfracties PvdA en
CDA heeft gisteren de Tweede Ka-
mer een nieuwe regeling voor eut-
hanasie aanvaard. In het regerings-
kamp stemde alleen de CDAer Van
Leijenhorst tegen. Zoals verwacht
stemde ook de complete oppositie,
van Groen Links tot klein rechts,
om uiteenlopende redenen tegen
het voorstel.

Alleen regeringsfracties steunen kabi

Kamer akkoord m
voorstel euthanasi

Integendeel, in principe zal
arts die het leven van een wü
kwame beëindigt, vervolgd <
op grond van moord. De i
kan tot ontslag van rechts
ging besluiten, als hij vindt
sprake is geweest van overm
Op zon manier kan zich op'
rein jurisprudentie ontwikke
D66, WD en Groen Links V
dat euthansie en het eindig'
levens zo principieel van elka
schillen, dat zulks ook in d
dingsprocedure tot uiting
komen.

Brinkman klaa
over coalitie

DEN HAAG - CDA-fractie
Brinkman maakt zich zorgeH
het klimaat in de coalitie. V'
hem bestaat er een neiging <f
de problemen heen te lopen'
kaar voortdurend de maat 'men. Hij heeft dat gisteravond
de NOS-radio gezegd.
Brinkman stelde dat het W
zich moet richten op maatr*
ter beteugeling van de infla'
voor het ontstaan van meer V
Daar kan ook een lastenbep^
bij horen. Daartoe zal echter
bezuinigd moeten worden &
doet pijn, aldus de CDA'er.

Het aanvaarde voorstel houdt in dat
euthanasie strafbaar blijft, maar dat
een arts die aan zorgvuldig om-
schreven eisen voldoet, er in rede-
lijkheid vanuit kan gaan dat hij niet
vervolgd wordt. Een motie van D66,
Groen Links en WD (minus het
WD-Kamerlid Franssen) om die ei-
sen in de wet op te nemen, zodat
euthanasie door artsen onder voor-
waarden niet langer strafbaar is,
werd derhalve verworpen. Datzelf-
de gold voor een motie van klein
rechts (plus Franssen) om euthana-
sie onder geen beding toe te laten.
Dezelfde stemverhouding deed zich
voor bij het regeringsvoorstel om
het levensbeëindigend handelen
door een arts van iemand die geen
wil (meer) heeft, in dezelfde mel-
dingsprocedure onder te brengen
als euthanasie. In tegenstelling tot
by euthanasie, kunnen artsen er in
het geval van wilsonbekwamen niet
vanuit gaan dat het volgen van die
procedure een vrijbrief is voor ont-
slag van rechtsvervolging.

_3__ï. ProvincieZföSH. ' ■**"'_■"»»_-* Bureau Bibliotheek
nrM Lim hura postbi»s7oo

U£4n£l ___MIIUUIIj 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim-
it. 120/15-92burg 1989.Kennisgeving van een ontwerp-

beschikking naar aanleiding van een
aanvraag om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen aan:
Internationale Transportonderneming Plutrans
8.V., Kerkstraat 123 te Cadier en Keer en
zulks voor het verbouwen van een vroegere
machinefabriek ca. tot reparatie- en
onderhoudswerkplaats op het adres Willem
Alexanderweg 5 te Maastricht (Bs 57593).

Tervisielegging.
De ontwerp-beschikking ligt ter inzage vanaf
13april 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huize van Maastricht tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijkeplaatsen
en tijden tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Door de aanvrager en door degenen die
bezwaren hebben ingebracht naar aanleiding
van de aanvraag, alsmede door eeniederdie
aantoonttot dit laatste redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest kunnen tot 28 april 1992
gemotiveerdebezwaren tegen de ontwerp-
beschikking worden ingediendbij Gede-
puteerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA
Maastricht.

Geheimhouding.
Degene die bezwaar aantekent tegen de
ontwerp-beschikkingkan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

jj_
jgzjjgl Provincie
Jp Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming
m 121/15-92 Limburg 1989.Kennisgeving van diverse

aanvragen om ontheffing.

Aanvragen van:
1. Gemeente Meerssen, Postbus 90 te
Meerssen d.d. 17 maart 1992 om ontheffing
voor het aanleggen van een woonwagen-
locatie op het adres Veeweg te Meerssen (Bv
2882/92/13922);
2. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg,
Postbus 1060te Maastricht d.d. 17maart
1992om ontheffing voor het bouwen van een
provisorium bij het pompstation Breehei op het
adres Breevennenweg 11 te Venray (Bv
2989/92/13921).

Tervisielegging.
De aanvragen liggenter inzage vanaf 13 april
1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek)
tijdens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Meerssen (ad 1)en Venray (ad 2) tijdens de
werkuren en daarbuiten op de in deze
gemeenten gebruikelijke plaatsen en tijden, tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar-
om telefonisch verzoekt (043-897656) kan tot
6 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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meda_»iing Inspraak Ontgronding en Herinrichting
m ios/14-92 Stevolprojekt.

GedeputeerdeStaten van Limburg maken
bekend, dat Stevol BV te Heel het voornemen
heeft in de gemeenteMaasbracht, nabij de
kernen Stevensweert en Ohé en Laak, binnen
het zogeheten projektplangebied Stevol van
ca. 280 ha een gebied ter groottevan ca. 209
ha te ontgronden ter verkrijging van zand en
grind voor de nationale behoefte. Ten behoeve
van de aktiviteit zijn onder meer een vergun-
ning ingevolge de Ontgrondingenwet/Verorde-
ning op ontgrondingen in Limburg en een ver-
gunning ingevolge de Hinderwet vereist. Voor
de besluitvorming daarover is een milieu-ef-
fektrapport (MER Stevol) opgesteld. Mede na-
mens de gemeente Maasbracht maken Gede-
puteerde Staten bekend dat de vergunnings-
aanvraag Ontgrondingenwet, die op 1 oktober
1990 is ingediend, op verzoek van Stevol BV
(brief van 17 januari 1992, ingeschreven onder
nr. BV 852/92/3240) opnieuw in procedure zal
worden gebracht. Deze vergunningsaanvraag
zal samen met de aanvraag voor de Hinder-
wetvergunning en het aangepaste MER Stevol
(zie hierna) ter inzage worden gelegd. Het aan-
gepaste MER Stevol is door Stevol BV op 17
december 1991 ter beschikking gesteld, voor-
uitlopend op het indienen van de aanvraag
voor de Hinderwetvergunning. De aanpassin-
gen zijn gemaakt naar aanleiding van de in-
spraakreacties op het oorspronkelijke MER
Stevol, dat op 1 oktober 1990 is ingediend en
met de bijbehorende stukken ter inzage is ge-
legd van 26 november tot en met 27 december
1990. Tenslotte heeft Stevol BV, bij voornoem-
de brief van 17 januari 1992, verzocht om een
vergunning ingevolge deHinderwet/Wet ge-
luidhinder c.g. de Hinderwet ten behoeve van
de geplandeaktiviteit. Ingevolge het Koninklijk
Besluit van 4 december 1991, Staatsblad nr.
650, is op het onderhavige projekt met ingang
van 1 februari 1992 hetregime van de Wet
geluidhinder niet meer van toepassing. Het
verzoek van 17 januari 1992 wordt derhalve
beschouwd als een aanvraag voor de
Hinderwetvergunning.

Plaats en tijdstip van ter inzage legging.
De stukken over het projekt Stevol worden ter
inzage gelegd van 13 april tot en met 15 mei
1992 tijdens kantooruren op de navolgende
locaties: - het Provinciehuis te Maastricht in de
bibliotheek, Limburglaan 10; - het gemeente-
huisvan Echt, Nieuwe Markt 5; - het gemeen-
tehuis van Maasbracht, Markt 36. Tevens kun-
nen de stukken worden ingezien op maandag
en vrijdag van 18.30 - 20.00 uur in de Open-
bare Bibliotheek, Europlein 7 te Maasbracht.

Lijst van ter inzage liggende stukken.
De navolgende stukken zullen ter inzage wor-
den gelegd: 1. De vergunningsaanvraag inge-
volge de Ontgrondingenwet/Verordening op
Ontgrondingen in Limburg met bijlagen. 2. De
richtlijnen voor het milieu-effektrapport, door
Gedeputeerde Staten vastgesteld bij besluit
van 3 april 1990, met bijlagen. 3. Het herziene
Milieu-Effectrapport "Ontgronding en (her-)in-
richting in het gebied Stevensweert-Ohé en
Laak" (MER Stevol). 4. De beoordeling van het
MER door het bevoegd gezag. 5. De vergun-
ningsaanvraag ingevolge Hinderwet met bij-
lagen. 6. Eventuele aanvullingen en reakties.

Inspraakmogelijkheden op de aanvraag om
vergunningen en het milieu-effektrapport
(MER).
Tot en met 15 mei 1992 is het mogelijk schrif-
telijk bezwaar te maken tegen het verlenen van
de aangevraagdevergunning ingevolge de
Ontgrondingenwet/Verordening op ontgrondin-
gen in Limburg en de Hinderwet, en opmer-
kingen te maken over het MER. De reeds in
november/december 1990 ingediendeen ont-
vankelijke bezwaren en opmerkingen zullen
eveneens door de provincie worden betrokken
in haar besluitvorming. Schriftelijke bezwaren
tegen de aangevraagde vergunningen kunnen
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. De
inspraakreakties op het MER kunnen slechts
betrekking hebben op het voldoen aan de ge-
geven richtlijnen of onjuistheden in het rapport.
«ze inspraakreakties en bezwaren worden in-

gediend bij Gedeputeerde Staten en terkennis
gebracht aan de opstellervan het MER, de
Commissie voor de milieu-effectrapportage
voor de beoordeling en het MER en de wette-
lijke adviseurs en worden ter inzage gelegd.
Een ieder kan daarbij de wens te kennen ge-
ven dat zijn persoonlijke gegevens niet bekend
worden gemaakt. Mondelinge opmerkingen op
het MER Stevol en mondelinge bezwaren te-
gen de Hinderwetvergunningsaanvraag kun-
nen worden gemaakt op de openbare zitting,
die zal worden gehouden op dinsdag 28 april
1992, van 18.30 - 21.00 uur in hotel-restaurant
Int Brookx, In 't Broek 1 te Stevensweert. Al-
leen degenen, die bezwaren hebben inge-
bracht op de wijze als bovenomschreven en
degenen, die aantonen, dat zij daartoe rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
bezwaren tegen de ontwerpbeschikking voor
de Hinderwet indienen en zijn later tot het
instellenvan beroep gerechtigd.
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Leger wil in beslag genomen materieel terug

Joegoslavische luchtmah
dreigt Bosnië met aanval

Vanonze correspondent



Koga-ploeg domineert amateurwielersport in Nederland

Jeroen Blij levens vloert
peloton in Teleflex Toer

JjADRiD - Miguel Indurain en
■*;edro Delgado hebben de direc-
te van de Ronde van Frankrijk

dïevraagd te praten met de onaf-hankelijke Baskische partij Her-
" Batasuna (HB). De Tourwin-
.Jjaar en diens ploegmakker

dat daardoor een boycot
jyar> de start in San Sebastian

worden verijdeld. Indurain
,iH

n delgado deden hun oproep in
"e Spaanse krant El Mundo.

Jdet tweetal reageert daarmee op
Ver,aankondiging van HB- sterkerwant aan de afscheidingsbe-J^ging ETA, om de start van de
_«_""" te dwarsbomen. De partrj-■v!» _ van HB vinden het begin
s._i Grande Boucle een ge-'tnikte gelegenheid te bena-

Tourwinnaar in 1988, zou het ab-
surd vinden als het tot een boy-
cot zou komen. „Want ze hebben
zelf gevraagd de Tour dit jaar in
San Sebastian te laten starten".

drukken dat Donostia (de Baski-
sche naam voor San Sebastian)
geen Spaanse toeristenplaats is,
maar een door Spaanse militai-
ren bezette Baskische stad,.
„Op dit moment bestaat geen en-
kele vrees onder de coureurs dat
er iets gebeurt, desondanks lijkt
het me verstandig als de Tourdi-
rectie vooraf met HB gaat pra-
ten", aldus Indurain. Delgado,

Indurain:
’Tourdirectie

moet praten
met Basken’

Marino Lejarreta. zelf Bask, liet
in de Madrileense krant blijken,
fel gekant te zijn tegen een mo-
gelijke boycot. De kilometervre-
ter vindt dat de organisatie van
de Ronde van Frankrijk niet be-
hoeft te onderhandelen. „Er valt
niets te bepraten. Sport en poli-
tiek dienen gescheiden te blij-
ven. Het is onjuist de wielerspórt
te gebruiken voor een politieke
protestactie. Er zijn andere mid-
delen voldoende om de eisen
kracht bij te zetten", aldus de
kopman van ONCE. Van onze correspondent

RAYMOND KERCKHOFFS

Heilust blijft in de race
zich die dag geheel voor dat tweetal
in te zetten. Tijdens een andere
koers krijgen zij dan weer de kans.
Dit keer speelden wij de kaart Je-
roen Bhjlevens, omdat hy samen
met John den Braber de snelste
man van ons team is. In de premie-
sprints toonde hij zich onderweg al
actief. Jammer genoegkon hij niet
genoeg seconden pakken om de lei-
derstrui van de Litouwer Stakenas
over te nemen."

Ll- \«." __Pel 5"1 (2-D -6. Van de Weide
.ii', friins 1-1; 35. Lurken 2-1; 61.
'oes. h_ ; 83' Reule *-li 86- Labyed 5-1.,onna. 15°' Scheidsrechter:

lhX_ ADE ~ Heilust blijft mee-
iti j" \OOT een van de hoofdprij-
Kel ri a vierde klasse c- Voor
bor yT . , rde Periodetitel alsmede
loe_ v_. kamPioenschap blijft de
terndr_ Pln derace- °ok rodelan-
fet in r H°Pel kon de gastheren
*d .__ yerlegenheid brengen enkansloze 5-1 nederlaag.

Kn utenmen de bezoekers na zesn reeds een verrassende 0-1

In de tweede helft kon de thuis-
ploeg de voor rust verkregen voor-
sprong rustig verder uitbouwen.
Leon Frijns met zijn tweede doel-

KARAKTERISTIEKEN
CRESCENTIA-MEREFELDIA 1-2. Span-
nend duel waarin de gasten in de slotfase
verdiende zege behaalden. Kiggen 1-0.
Rust. Swmkels l-l en 1-2. Scheidsrechter
Geuskens.
KVC-RIOS 0-2. Thuisclub bood felle tegen-
stand maar kon niet verhinderen dat de
gasten terecht de volle winst opeisten. Pe-
ters 0-1. Rust. Romeynders 0-2. Scheids-
rechter Crijn.
SC IRENE-SPARTA '18 3-1. Smeets 1-0.
Rust. Raets 2-0, H. Minten 2-1, Van de Kerk-
hof 3-1. Scheidsrechter Saris,
METERIK-VITESSE '08 2-2. Ernst 1-0, Van
Asten 2-0. Rust. Wouters 2-1 en 2-2.
Scheidsrechter Hanen.IVO-TIGLIEJA 1-3. Berkers 0-1, Geurts 1-1,
Berkers 1-2. Rust. Berkers 1-3(strafschop).
Scheidsrechter Hermans.

voorsprong toen Hopel's gevaarlijk-
ste spelerHarrie Jaminonvan zeker
twintig meter met een daverende
knal de lat trof en derebound door
Roger Van de Weide werd ingekopt.
Na deze snelle openingstreffer van
Hopel nam Heilust evenwel het heft
in eigen handen en nog voor het
rustsignaal hadden de mannen van
trainer Jung Roemgens de achter-
stand weggewerkt in een 2-1 voor-
sprong. Eerst verzilverde Leon
Frijns een voorzet van Tayeb La-
byed en vervolgens verkeer Hopel-
goalie Hans-Dieter Scholtes zich op
een slap rollertje van Theo Lurken.

punt, invaller Ton Reule en aan-
voerder Tayeb Labyed tilden Hei-
lust tenslotte naar een riante 5-1
overwinning.

HELDEN - Het wielerseizoen in
Nederland voor amateurs begint
een saai verloop te krijgen door de
dominatie van de Koga Miyata-
ploeg van Egbert Koersen. Liefst
zeven grotewedstrijden won de for-
matie in de voorbije weken. Giste-
ren was het weer prijs. Jeroen Blij-
levens toonde zich in de massa-
sprint van de tweede etappe van de
Teleflex Toer de snelste. Dat ge-
beurde in Helden, nadat de kara-
vaan enkele uren eerder in Schijn-
del van start was gegaan. Stakenas
uit Litouwen, woensdag winnaar
van de tijdrit in Den Bosch, bleef
drager van de leiderstrui.
De sleutelvan het succes voor Koga
Miyata noemt chef d'equipe Koer-
sen de saamhorigheid. „De Neder-
landse amateurtop is momenteel zó
breed, datje niet met een ploeg van
vier of vijf kopmannen kunt star-
ten," aldus Koersen. „Je moet hoog-
stens twee aangewezen personen
hebben. De andere renners dienen

De amateurs namen onder een
prachtig lentezonnetje bepaald
geen rustdag. In de eerste twee
koersuren had het peloton dan ook
al 89 kilometer afgelegd. Ontsnap-
pingen waren gedoemd te misluk-
ken. Desondanks waagde Ruud
Poels in de laatste omloop van 12
kilometer op het aankomstparcours
nog een poging, maar ver reikte die
niet. In de massasprint toonde de
Brabander Jeroen Blij levens zich
nipt snelste voor Sarkauskas uit de
vroegere Sovjetrepubliek Litou-
wen. Het betekende de tweede sei-
zoensoverwinning voor de 20-jarige
Blijlevens.

Vandaag staat de derde etappe op
het programma. Start in Parmingen
om half tien, finish na 147 kilometer
in de Europastraat in Ulestraten
omstreeks één uur. Om vijf uur
klinkt nabij kasteel Vaalsbroek het
startschot voor de individueleklim-
tydrit over ruim 18 kilometer naar
hetDrielandenpunt in Vaals. De Te-
leflex Toer duurt nog tot zondag.

Ulestraten

Op de v.fde plek nestelde zich
Francois Knarren uit Stem. „Jam-
mer, dat vijfhonderd meter voor de
streep een renner vóór mij viel," zei
hij. „Daarom moest ik vol in de
remmen en verloor ik veel snelheid.
Anders was ik beslist bij de eerste
drie geëindigd. Desondanks ben ik
niet ontevreden. De vorm, die ik
aan het begin van het seizoen nog
niet had, is nu duidelijk aanwezig.
Zaterdag werd ik achtste in de Hel
van het Mergelland en zondag vier-
de in Seraing-Aken-Seraing, twee
koersen op heuvelachtig terrein. Ik
hoop in de komende dagen een
etappe te winnen."

a

Beloftencompetitie: Haslou-De Ster 1-2
Kolonia-SVM 2-1.

VOETBAL

Ronde van Baskenland, vierde etappe Be-
ra de Bidasoa-Abadino: 1. Poelnikov 195
km in 5.15.58 (gem: 37,029), 2. Bugno, 3. An-
derson, 4. Rayner, 5. Rominger, 6. Roche, 7.
Jerome Simon, 8. Laguia, 9. Theunisse, 10.
Rooks, 52. Breukink, 54. Van Aert, 57. 6e
Vries, 80. Marc Siemons 7.13, 86. Jan Sie-
mons, 138. Mulders 14.57, 141. Van der Pas
16.43, 143.Kokkelkoren, 158. Eyk 25.22, 159.
Jac. van der Poel, 162. en laatste Meys
29.15. Algemeen klassement: 1. Rominger
18.07.49, 2. Roche 0.03, 3. Julian Gorospe
0.07, 4. Pensee 0.10, 5. Alcala 0.12, 6. Zarra-
beitia, 7. Bölts 0.27, 8. Zulle 0.31, 9. Rooks
0.34, 10. Theunisse, 20. Breukink 0.53, 29.
Van Aert 5.08, 34. De Vries 7.58, 89. Jan Sie-
mons 26.54, 124. Marc Siemons 44.46, 129.
Van derPas 47.36, 133. Eyk 49.13, 134.Kok-
kelkorenm 49.22, 149. Jac. van der Poel
54.52, 150. Mulders 56.29, 162. en laatste
Meijs op 1.10.54.
Ronde van Nedersaksen voor amateurs,
proloog-tijdrit: 1. Vesemann 3,8 km in
3.45.17, 2. Blochwitz 0,82, 3. Glöckner 1,02,
4. Neljoebin 4,25, 5. Tesar 4,56, 6. Karlsson
4,91.
Teleflex-Toer voor amateurs, tweede etap-
pe Schijndel-Helden: 1. Blijlevens 185 ___.
in 4.07.33, 2. Sarkauskas, 3. Jackel, 4. David
Veenendaal, 5. Knarren, 6. Jeroen Duin, 7.
Vegt, 8. Henrichs, 9. Zaika, 10. Godert de
Leeuw, 46. Thoolen, 53. JohnRamakers, 83.
Poels, 67. Van de Meulenhof, 86. Van de
Donk, 93. Hendriks allen z.t., 99. Van der
Maden op 3.02, 105. Farenhout z.t, 114. Ray-
mond Vaessen 7.34, 126. Peter Janssen, 127.
Ackermans, beiden z.t, 129. en laatste Roger
Vrancken op 7.49. Algemeen klassement:
1. Stakenas (Litouwen) 4.13.01, 2. Overgaag
0.02, 3. Kovaliovas 0.05, 4. Rumsas, 5. Van
Dijkern, 6. Froeling, 7. Gutte, allen zt, 8. Jac-
kel 0.06, 9. Rüegg 0.07, 10. Startman z.t, 19.
Vaessen 0.09, 22. Poels 0.10.
IJSHOCKEY
Klagenfurt Villach, WK B-(roep, achtste
dag: Nederland-Joegoslavië 11-0 (3-0 3-0
5-0) - 9. Collard 1-0, 11. Stoer 2-0, 11. Stoer
3-0, 22. CoUard 4-0, 36. Stoer 5-0, 37. Spe^l
6-0, 46. De Kort 7-0, 48. Van Gerwen 8-0, 51.
Collard 9-0, 52. Collard 10-0, 57. Hartogs
11-0. Scheidsrechter: Korentschig (Oojs).
Toeschouwers: 200. Strafminuten: Neder-
land 8, Joegoslavië 4.
Oostenrijk-Japan 3-0 (0-0 3-0 0-0) - 24. Mühr
1-0, 32. Znenahlik 2-0, 36. Dom 3-0. Scheids-
rechter: Curry (GBr). Toeschouwers: 5500.
Strafminuten: Oostenrijk 20, Japan 12.
Denemarken-Bulgarije 7-1 (1-1 2-0 4-0) - 5
Tzvetan Mihaylov 0-1, 13. Carlsen 1-1, 27.
Arvidsen 2-1, 29. Ehlers 3-1, 50. Duus 4-1, 53Lodberg 5-1, 53. Larsen 6-1, 59. Ludvigsen
7-1. Scheidsrechter: Schmid (Dvi). Toe-
schouwers: 40. Strafminuten: Denemarken
20, Bulgarije 12.
Stand: 1. Oostenrijk 5-10 (51-1), 2. Neder-land 5-9 (40-5), 3. Japan 5-6 (21-14), 4. Dene-
marken 5-4 (14-20), 5. Bulgarije 5-4 (11-35).
6. Roemenië 5-3 (9-22), 7. China 5-3 (12-42),
8. Joegoslavië 5-1 (7-26).

WIELRENNEN

sport in cijfer J
TENNIS
Tokio, 2 miljoen gulden, vrouwen, kwart-
finales: Frazier-Medvedeva 6-4 6-1, Date-
Javer 6-4 6-1, Sawamatsu-Reggi-Concato
6-3 6-2, Appelmans-Werdel 7-5 6-2.
Mannen, derde ronde: Krajicek-Grabb 6-4
6-3, Mansdorf-Haarhuis 4-6 6-1 7-6, Stich-
Jarryd 7-5 6-2, Edberg-Masur 6-3 6-3, Cou-
rier-Pozzi 6-3 6-3, Woodbridge-Steven 4-6
6-3 6-4, Chang-Zöcke 6-4 6-2.
Amelia Island, vrouwen, 650.000 gulden.
achtste finales: Hack-Katehna Maleeva 6-4
6-3, Martinez-Papadaki 6-0 6-3, Novotna-Hy
6-1 2-1 opgegeven.
Barcelona, mannen, 1,5 miljoen gulden,
tweede ronde: Burillo-Becker 1-6 7-6 6-4,
Svensson-Arrese 1-6 7-5 6-3, Gustafsson-
Corretja 5-7 7-6 6-1. Derde ronde: Costa-
Eltingh 7-6 7-6.

KERKRADE - Roda JC 2 was in
de wedstrijd tegen Den Bosch 2
vooral na rust oppermachtig en be-
haalde een royale 5-2 overwinning.
In de eerste helft waren de ploegen
beurtelings in de aanval. Halverwe-
ge namen de gasten zelfs een ver-
rassende voorsprong door Toonen.
In de tweede helft bleef de strüd
aantrekkelijk en Roda JC zette de
gasten onder druk. Binnen twintig
minuten werd de 0-1 achterstand in
een 5-1 voorsprong omgebogen.
Nöllgen nam drie treffers voor zyn
rekening, Paul Janssen en Kamps
elk een. Boom zorgde ten slotte
voor een 5-2 eindstand.

" Marcel Loosveld,
Erik Merk en Patrick
Duyzings (v.1.n.r.)
klaar voor vertrek
naar Italië.

Foto; PETER ROOZEN

Limburgers Duyzings, Loosveld en Merk naar WK-kwalificatie
Zaalvoetballers voor het blok

goslavië en tenslotte ter afslui-
ting België.

- Voor het Ne-
zonn? zaalvoetbalteam begint
van | ln Catania (Italië) het uur
Ploe. a waarheid. De Oranje-
het een tweede plaats op
sc_a_ .°nge wereldkampioen-
zier. . verdedigen heeft, moet
kom^lfi 1 te,kwalifïceren voor hettïr

WK
D

» Hongkong in
PlaatJu- _ Daarvoor is een
eiste nH eerste drie een ver"
den ', zal geen sinecure wor-
is i' Want het Nederlands team
met ._? Z^are P°ule ingedeeld
als tt_ ?nde zaalvoetballandentechS3"0 ItaÜë en België en
ders ais ï. 2eer, vaardiê* outei-aJs Joegoslaviëen Portugal.

toch een gebrek aan de nodige
routine. Groenewoud greep als-
nog terug naar de Limburger
Marcel Loosveld, de enige die er1
nog bij is van het eerste WK. Ron
Groenewoud: „Marcel Loosveld
heb ik erbij gehaald, omdat twee
spitsen geblesseerd zijn wegge-
vallen. Een fitte Loosveld heb je
nodig, omdat hij een spits is die
in de voeten aangespeeld kan
worden".gin_.Li

I_l1_1^Urgse vertegenwoordi-
bra. h\a selec*ie wordt inge-
Marce! ?°or Patrick Duyzings,
Een! en Erik Merk.
Bilorn . Vaste waarde, Anton
reid, n;c

Vlel !n de laatste voorbe-blè.su.r^ek weS weêens eengènS Ondanks de Iware te-Groen" '_ bondscoach Ron,ÏÏaat.. °Ud. -Ptimistisch: „In*aa^ elkaar t3ge iS het team
vertrn, ~ toegegroeid. Ik hebkwïS! £ t

deze foep om de«"uucatie af te dwingen".

Patrick Duyzings is gematigd
optimistisch: „Het is belangrijk
dat we de eerste wedstrijd tegen
Portugal winnen. Dat geeft een
positieve stimulans. Portugal is
voor ons een onbeschreven blad,
maar wij ook voor hun. Ze zijn
tactisch misschien nog minder
geroutineerd en dan is het gun-
stig dat je zon tegenstander di-
rect ontmoet. Tegen gastland
Italië zal heteen zware klus wor-
den, omdat ze voor eigen pu-
bliek spelen. Joegoslavië blijkt
geen makkie te worden. Een
voorbeeld: België won een oe-
fenduel tegen Hongarije nipt
met 5-4, maar Joegoslaviëwalste
over dezelfde tegenstander heen,
9-2. De Belgen kennen we door
en door, omdat Marcel en ik daar
ook voetballen. Zon duel kan
vriezen en dooien.Alles zal daar-
om afhangen van een goede
start. Als dat lukt, zie ik de wed-
strijden optimistisch tegemoet".

De selectie bestaat uit Wentzel (Bunga
Melati),Kok (Depa), Roest (Bunga Meal-
ti), Bakker en Hoekema (Hoorsne Veer-
huis), Rijsdijk (Ceverbo), Lettink (All
Stars), Runderkamp (Rex), Leatemya
(Schoenenreus), Duyzings (Hasselt),
Loosveld (Ford Genk) en Merk (Bouw-
fonds).

wJo^daondenl?ng is Ron Groene-
lectie v Z°_k naar de ideale se-
WK in Mn_ , Barnituur van de
meer „_iedeL 1,and was niemand
kende °lei;Iei;?ebleven. Enkele er-
voorber h

ni6rS Zagen de lanêe
band met'.mg,niet zitten in "-and met werkzaamheden. Toenwedstr^ Van de kwaüficatie-eastnjden naderde, bleek er

Minder sterk
Er worden twee kwalificatietoer-
nooien afgewerkt, in Italië en
Spanje. Op papier is de sterkte in
Spanje minder. Behalve het gast-
land spelen daar alleen Oosteu-
ropese ploegen, die tactisch een
stuk minder sterk zijn. Neder-
land heeft een zware poule met
de sterkste landen in het huidige
zaalvoetbal, Italië en België.
Maar ook Joegoslavië blijkt een
zware kluif, want in enkele oe-
fenduels maakten de technisch
bekwame Joegoslaven enorme
indruk. Portugal is een onbe-
schreven blad, maar er mag aan-
genomen worden dat ze tech-
nisch zeker heel wat te bieden
hebben. Nederland opent tegen
Portugal, vervolgens Italië, Joe-

Poelnikov te snel voor Bugno
Meijs drager rode lantaarn in Ronde van Baskenland

Umburgs dagblad _\ sport
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kDINO - Voor het eerst dit seizoen heeft Gianni Bugno
J gezicht aan het wielerfront laten zien. In de vierde etappe

Ide Ronde van het Baskenland eindigde de regerend we-
kampioen gisteren als tweede achter Vladimir Poelnikov
'et Gemenebest van Onafhankelijke Staten. Overigens ver-
flgt Poelnikov de kleuren van het Italiaanse Carrera. Hij is
kgmakker van Chiappucci en het duo Abdoesjaparov-Bon-
Ipi, dat overigens met een een ander deel van de formatie
F week elders verplichtingen had, namelijk in Gent-Wevel-. ■
'8-jarige Bugno had de afgelo-
dagen onder winterse omstan-

Jleden ruim twintig minuten
fcrstand opgelopen op leider To-
tominger die donderdag de drie
y^den voorsprong op Stephen'
*e met succes verdedigde. De
«ste achterstand in de etappe-
Ifs op de wegen van het Basken-
f. werd voor Raymond Meijs

De eerstejaarsprof uit
Kenburg, die de kleuren van Tu-
.pornputers verdedigt, draagt na

dagen de rode lantaarn. Hij
}t 162ste op één uur en tien mi-
en.
'daag valt de beslissing in het
penland, met name in het twee-Peel van vijfde en tevens laatste
PPe, een klimtijdrit over 9,8 kilo-
ter. Naast de ler Roche en de
'tser Rominger is ook Julian Go-
Pc nog kanshebber op de eindze-ge ploegmakker van Indurain
** tien seconden achterstand.
Xe Nederlanders in het klasse-
W zijn Theunisse en Rooks met
f* 34 seconden achterstand op

'S Le Mond zal er vandaag niet■r "ij zijn. De drievoudige Tour-
ttaar meldde zich donderdag
■meer aan de start van devierde
jpe van Vera de Bidasoa naar'dino over 195 kilometer, die in
«ken stond van een ontsnap-

s van vier renners. Pedersen,
rutzbarrutia, Cadena en Gegroe-
id .eden lang voorop, maar op
ailS kilometer van de eindstreep

werd Pedersen als laatste van het
kwartet tot de orde geroepen. Op
drie kilometer van de aankomst
waagden Zarrabeitia en Bruyneel
nog een uitbraak. Onder impuls van
Anderson werd het naar elkaar loe-
rende tweetal op enkele honderden
meters van de finish ingehaald.
Poelnikov, die aanvankelijk werd
aangezien voor zijn ploegmakker
Cardenas, bleek de snelste. De der-
dejaarsprof boekte zijn vierde over-
winning, waaronder twee ritzeges
in de Giro d'ltaliavan vorige jaren.

Naast de Ronde van het Basken-
land, vermeldt de internationale
wielerkalender vandaag de Grote
Prijs Pino Cerami in Wasmuel bij
Mons. De moeilykheidsfactorin de-
ze koers door de Borinage wordt
vooral gevormd door de vaak slecht
geplaveide wegen. Frans Maassen
start als kopman van een Buckler-
afvaardiging. Maassen neemt zon-
dag niet deel aan Parij s-Roubaix,
waarin wél zijn streekgenoot Ad
Wijnands (TVM) van de partij is.
„Voor de eerste keer, sedert ik in
juni 1980 prof werd", aldus Wij-
nands.
In de contreien van Le Mans is
eveneens koersactiviteit. Daar eist
het Circuit de la Sarthe de aandacht
op, een meerdaagse wedstrijd vol-
gens de open formule, derhalve met
profs en amateurs aan de start.
Tourwinnaar Miguel Indurain is
een van de deelnemers. " Poelnikov (links) geeft in Baskenland wereldkampioen Bug-

no het nakijken. Tussen de twee sprint Anderson naar de derde

Ajax en
Feyenoord
live op tv

HEERLEN - Woensdag ver-
zorgt de'NOS directe reportages
via Nederland 111van deEuropa-
cup-wedstrijden Ajax-Genua en
Feyenoord-Monaco. Het eerste
verslag begint om 18.55 uur van
de halve finale in het Uefacup-
tournooi tussen Ajax en Genua.
De ontmoeting heeft plaats in
het Olymnpiseh stadion van Am-
sterdam. Om 20.50 uur schakelt
de NOS over naar Rotterdam,,
waar de halve finale om de Euro-
pacup II tusen Feyenoord en
Monaco op het programma staat
Deze wedstrijd begint om 20.30
uur.

Drie treffers
Frits Nöllgen

"an onze correspondent
PIETCROMBACH

Van onzecorrespondent
TJEU STEMKENS

Heerlen 3-Caesar 2 3,i
Chèvremont 2-Heksenberg 2 1.3
Blerick 2-Helden 2 5:2
SC Irene 2-IVO 2 3:3

afdeling Hmburg]
Rimburg-SCKR q_o
WDZ 2-Klimmania 2 j.j
De Leeuw 2-Limburgia 3 gest. 1-1
Nijswiller 3-Miranda 3 16
SVH 2-Dieteren 3.1KVC Oranje 5-Klimmania 4 6-3

damesvoetbal |
Wittenhorst-RKHVC 1-7

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

1 i ui in

plaats. Rechts de Brit Rayner uit de Buckler-ploeg, die in deze
koers ex-Tourwinnaar Zoetemelk als chef d'equipe heeft.

Foto: EPA



Limburgs Dagblad Vrijdag 10 april 1992 " 24

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. KJein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
KLAmerica, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
Te koop handtamme PA-
PEGAAI mcl. grote kooi. Tel.
045-463301.
Te k. golden RETRIEVERS
pups m. stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04254-2709.
DWERGPOEDELTJES te k.
m. stamb., ingeënt. Graver-
str. 24, K'rade. 045-421767
Te k. Siberische HUSKEY-
PUPS, met St Hubertus
stamb. 09-32.11.757743.
Te 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.
Ruwh. tekkels, dwergpoe-
dels zwart, BOEMERS. Wa-
temllA 04459-1237.
Erkende Duitse Herder-
kennel heeft Duitse HER-
DER-PUPS, Reeweg 100,
Industrieterrein Abdissen-
bOSCh 045-321988 / 425634
Goed tehuis gezocht voor
kleine RASHOND (2,5 jr.
oud). Hond waakt, is zinde-
lijk en gehoorzaam. Tel.
045-274348.
Te k. Mechelse HERDER
pups, 8 wkn, geënt en ont-
wormd, vader: KNPV certifi-
caat, moeder: goede sport-
hond. Eggelaan 11, Bruns-
sum. Tel. 045-272534.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.

Radio e.d.
Te koop 2-sp. ree. REVOX
877-MK 11, als nieuw, in o-
rig. verpakking met diverse
toebehoren plus Revox-795
draaitafel, pr. n.o.t.k. Tel.
04492-3824.
Te k. STEREO-TOREN met
boxen, t.e.a.b. Tel. 045-
-215901.

Wonen Totaal
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te koop eiken BANKSTEL
3-1-1 en eiken salontafel, i.
z.g.st, ’600,-. Erfweg 10,
Kerkrade, 045-458485.
Te k. 2-pers. OPKLAPBED,
i.g.st., ’ 100,-, elektr. fri-
tuurpan ’ 20,-. 045-244517.
Te koop eiken KAST, vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-326457.
2 Modern/klassieke 2-zits
bankjes LEOLUX samen

’ 1.450,-, nwe staat, nwpr.

’ 2.900,-, 1 jr. 045-323830.
Te k. eiken EETHOEK met
rundlederen zitkussens,
grote wandkast, vitrinekast,
telefoonmeubel met krukje,
tv-meubel, halspiegel met
ladenkastje, compl. witte
slaapkamer met ombouw en
lits-jumeaux bed, alles i.z.g.
st, 4 jr oud. 045-753008.
AANBOUWKEUKEN te k.
met app. (Tielsa, app. AEG).
045-456302, na 17.00 U.
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 zwaar voleiken
BUREAU met 7 bureaula-
den, 85 cm diep, 150 cm br.,
75 cm hoog. Opknapper,
echt iets voor liefhebber,
’350,-. Aan de Beuk 41,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-310263.
SLAAPKAMER uit groot-
moederstijd best. uit ledikant
2-drs. kleerkast, ladecom-
mode, nachtkastje, prijs

’ 2.500,-. Tel. 045-228946.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS (veel keus) ook antiek
Kouvenderstr. 208, H'broek.
Wegens omstandigheden te
koop WATERBED, nw.pr.
’4.080,- nu voo* ’2.500,-,
afm. 1.80x2.00m., V_ jr. oud.
Tel. 04451-2519.
4 Mass. bl. eiken keukenst.
en TAFEL, ’600,-; noten
kast, ’ 1.200,-. 045-220828
Te koop gevr. BAROKMEU-
BELS en antieke meubels.
04498-51122/046-529362.
Te koop gevr. BAROKMEU-
BELS en antieke meubels,
04498-51122/046-529362.
Te k. wit 1-pers. BED, geh.
compl. t.e.a.b. Tel. 045-
-215901.
Te k. wit marmeren EET-
KAMERTAFEL 1.30x1.30m.
met 4 witte slede stoelen,

’ 850,-. 045-226670.

(Huisdieren
De St. Recr. Hondencentrum "De Beemden"
geeft een info-avond i.v.m. een elementaire

Gehoorzaamheidscursus
in Manége "Op gen Hek" te Voerendaal. Op maandag 13

april om 20.00 uur. Info: 04450-3935 of 2488.

in/om de tuin

VIJVERFOLIE
V_ mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, " coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
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.
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.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur,
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.
Opleiding CHAUFFEURS-
DIPLOMA CCV-B start 18
april a.s. Onze garantie: bij
niet slagen volgende cursus
gratis. Opleiding voor rijbe-
wijzen motor, auto, vracht-
auto aanhangwagen, trek-
ker-oplegger en bus. Al de-
ze rijopleidingen kunt u vol-
gen in 8 of 10 dagen of in 8
of 10 weken. Betaling in ter-
mijnen mogelijk, erkende
F.A.M. en AN.W.B. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 139, Landgraaf.
Tel. 045 - 31 25 58.

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. I

Rijles |
Uw RIJBEWIJS op Saba in '8 dagen via autorijschool De .
Antillen; nu ook voor vracht- 'auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en div
attracties, gratis entree.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 Of 4666535.

Computers
Te k. Computer ATARI 1040
ST 3MB, harddisk 20 MB 2,
floppies 3.5, monitor SM 124
pr.n.o.tk. 045-460073.
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 Philips
monitor 3V2" diskdrive, IMB
comp. muis, div. progr.,
’1.250,-. Tel. 045-723344
na 18.00 uur.
NINTENDO Compatible:
190 spellen op 1 cass.
’350,-; 255 spellen op 1
cass. ’400,-; Nieuw Mario
4. Info: 06-52983105. Wij
leveren ook aan huis!
Voor GAMEBOY: 24 spellen
op 1 cass. ’330,-; 16 spel-
len op 1 cass. ’ 290,-. Info.:
06-52983105.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV's m.
gar. gr. beeld Philips v.a.

’ 125,-. Ook txt TVs. Reeds
25 jr. TV-occ. centr. Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.
Te koop 2 zwart/wit TV's
’50,-. Aan de Beuk 41,
Nieuwenhagen. Tel. 045-
-310263.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

I VJÏ__irirda9Bn I3 ,ege»s, *-» _
f I1 3 TlEt*T JES' 1

Be\ nu ■[045-7199661
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Hu___KennisiT_
MEISJE 23 jr, zoekt vriendin
(geen lesbi) om samen te
gaan stappen en sporten.
Br.o.nr. B-1278 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC, Heerlen
Geh. Vrouw zoekt BI-
VROUW. Brieven aan:
Postbus 2646, 6201 KA
Maastricht.
Als je mij beter kende, zou je
geen bedenktijd nodig heb-
ben, nette jonge heer, niet
onknap, eerlijke en be-
trouwb., romant., serieus,
breed van begrip, is op zoek
naar een slanke, lieve
VROUW, 40-45 jr. om gez.
nog iets v.h. leven te maken.
Moet wel van vakantie hou-
den. Liefst met pasf. o.e.r.
Br.o.nr. B-14284 LD., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Kachels Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Kohlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

’ 500,- VERBOUWINGS-
korting De Kachelsmid, Wa-
lem 21 Klimmeno44s9-1638

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
APK, alle autoreparaties,
beurten en poetsbeurten.
Auto Services GOOIKER,
Apollolaan 154, Heerlen,
045-740041 of 045-751632
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-; gasforn. ’95,-
-diepvr. ’150,-; wasautom.

’ 175,-. 045-725595.

Muziek .
Roland SC 55 Soundmodule

inmiddels best verkochte midi-module aller tijden!!

Uit voorraad leverbaar!!

PC bezitters opgelet
De SC 55 nu ook als insteekkaart mcl. MPU 401

midi-interface: ’ 1.295,- !! (’ 45,- per maand).
Alles voorradig en demonstratieklaar.

Donderdag koopavond

PIANO of vleugel? Kopen ol
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Te koop perf. JUKE-BOX,

’ 1.500,-, (dichte kast) s.v.
p. na 18.00 uur 045-243417.
BAS-VERSTERKER 160
Watt, Crate met chorus ef-
fect nog 10 mnd. garantie,
/ 1.650,-. Tel. 04499-5716,
na 15.00 uur.

Hallo Dire Straits fan! De
kuip is al uitverkocht, maar
bij rrtij zijn nog 2 kaartjes te
koop voor het CONCERT op
29 mei, mcl. busreis. Tel. 09.
32.11416393 (na 18.30 uur)
Te k. ant. ORGEL ’ 1.900,-.
Electr. orgel Siel HB 730,
’500,-. tel. 046-517121.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Kunst en Antiek ,
Antiekbeurs te Roosteren

in het gemeenschapshuisop:
Zaterdag 11 april van 11.00-18.00 uur. Zondag 12 april van

11.00-17.00 uur. Maandag 13 april van 10.00-15.00 uur.
Ruim assortiement betaaibare antiek o.a. meubilair, ver-

lichting, porselein, koper, curiosa etc.

Grote Paasshow
van 11 -22 april. Geopend van 9.00 -18.00 uur
Zondag 12 april geopend van 11.00-17.00 uur.

oa. meubels, klokken, lampen, brons, koper, tin enz.

Antiekhandel Wim Scheepers
Panheelderweg 28, Heel. Tel. 04747-1593

GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Mooie antieke KASTEN te
koop bij Diana, Rennemig-
straat 19, Heerlerheide.
Te k. antieke TOOGKAST
met uitsnijwerk, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-253753.
Weg. ophouden verzamelen
gev. leeftijd, zeer mooie an-
tieke Ned. officiers SABELS,
Perk. jachtgeweren en nog
enkele interessante stukken
(geen verg.nod. RWM art 5
d).Willem-Vliegenstr. 9,
M'trict.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerien. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels-Smeets
Sinds 1966 - HET adres in Limburg.

Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993.
10 of 12 lamps ZONNEHE-
MELVERHUUR (met recht
van koop). Superbreed,
snelbruinlampen en gas-
drukveerstatief. Eivi-Sun.
Tel. 04749-4695.

Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Diversen

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.
THEMA-FEEST! Voor al uw
adviezen, verhuur diverse
artiesten en DJ's. Fiction 85.
Tel. 045-231285.

Te k. Honda ACCORD 2.0
Luxe, bwj.'B7; Ford Escort
1.3 L, bwj.'Bl, nw. mod.
Vespa Ciao; Honda 550
Four. Tel. 045-317445
Te k. polyester ROEIBOOT
dubbelwandig 2.50x1.22
’2OO,- en aanh.wagen 3.30x 1.33 ’ 350,-, 045-351701.

06-lijnen

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul?

06-320.322.75. Ook voor
sexgesprek (50 cpm)

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete ,
vrijpartij

06-320.330.45 - 75 et p/m

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

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 et p/m

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

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

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)

Afspreeklijn 06-9533
(75 cpm)
06-9511

Duik in bed
met 'n hete meid. Vraag

haar tel.nr. (75 cpm)

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

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)
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 Ct p/m

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

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)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320.330.18 - 50 et p/m

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

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

avontuurtje. 06-9663
(75 cpm)

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

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 et p/m

06-9667
Durf jij 'n kopje suiker te

lenen bij Suzanne (75 cpm)
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.326.66 - 75 et p/m

Vluggertje
Wendy beleeft een I

hoogtepunt 06-96É
(75 cpm) __

Onderdanige jongens
met strenge manrt
S.M. voor 't

06-320.329.99 - 50 d

Bi-sex voor
direkt apart met een

meisje of 'n lekkere j"
06-320.330.87 - 50J*
Homo-jongei

Hoor ze heet TEKEER
06-320.330.88 - 50 d
Wie durft een stripsf*

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 d

Partnerruil
Direkt apart met vrou*
mannen voor 'n hete S
06-320.330.91 - 50 d

Callgirls
06-320.325.05 (75 gj

Nymf Lind
Geniet van 2 kanten. 5

06-320.320.J
5 meisjes

op hun hoogtepunt rffl
heren. Werkelijke life»

06-320.340.75
50 et. p. V_ minj
Voor Piccolo's

zie verder pagina_gi
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LAATSTE DAG
van onze

ENORME

ZATERDAG 11 APRIL!!!
I Dan moeten wij leeg zijn!
I Alles tegen lEDERE AANNEMELIJKE PRIJS

I Kom kijken, ook op onze tapijtafdeling, naar onze
I PERZEN, NEPALS, etc.

I Losse meubelen, buro's, kasten, onderdelen, te veel om op te noemen.
I Ook onze kantoorinventaris tegen iedere aannemelijkeprijs.

ALLES MOET WEG
HAAST U, WANT OP = OP

"*!§.»Schreurs Meubelen b.v.r —
Molenstraat 10, Limbricht, tel. 046-516961
Langs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid. -»

Geopend: di. t/m vrij. van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur.

's maandags gesloten - iedere vrijdag koopavond tot 21.00 uur i '"'



waarloost zijn ontwikkeling. Beter
was derhalve 14. ...,Lb4 (verhindert
15. b3) gevolgd door 15 0-0 15. a:b-
-5,a;b5 16. P:bs! Een prachtig stukoffer
waar wit twee pionnen voor terug-
krijgt en een aanval op de zwarte ko-
ning. 16 D:bs 17. La4,Dcs 18.
P:es,Dc7 Zwart heeft niet beter; op
bijv. 18 Ld6volgt 19. P:d7,P:d7 20.
Dg4,Dc7 21. D:g7,L:h2+ 22. Khl,Les
23. L:d7 +,K:d7 24. D:f7 +,KdB 25. Dhs
en wit heeft een prachtige stelling
voor zijn geofferde stuk. 19. P:d7,P:d7
20. Dg4. Bindt de koning aan de dek-
king van het paard en de loper aan de
dekking van g7. 20. ...,h5 21. Dh3,Ld6
22. Ld2! Dreigt direct te winnen met
23. Las 22 TaB 23. Lc3,f6 maakt een
winnende combinatie mogelijk, maar
de zwarte stelling was toch al hope-
loos. 24. Lc6!

Met de dreiging 25. T:aB. Zwart heeft
weinig keus. 25 T:al 26. T:al,L:c6
27. De6+,KfB De twee alternatieven
verliezen ook op slag: 26 KdB 27.
Las,Pb6 28. L:b6,D:b6 29. D:d6+ of 26.
...,Le7 27. d:c6,PbB (27. ...,Pb6 28. Ld4)
28. Lb4,P:c6 29. L:e7. 27. d:c6,PbB Na
27 D:c6 beslist 28. Lb4 28. TaB,De7
29. Dds,g6 30. Lb4! Deze zet was niet
te verhinderen. Zwart geeft op met
het oog op 30 L:b4 31. T:bB+,Kg7
32. Tb7.

Van onze correspondent
MARCELWERRY

JEAN SNIJDERS
Van onze correspondent

Tweede klasse A

Bunde-Kolonia
Ö<~G-Miranda

Vierde klasse B
GSV'2B-Wit Groen
RKWM-Keer

beginnende voorzitter. Ik hoop dat
er nu eindelijk een periode van rust
over onze dambond neerdaalt."

- Achttien jaar hanteerde hij de voorzittersha-mer van Damclub Schaesberg. Verleden week vrijdag vond
Langelaan (73) het welletjes en legde zijn taak neer. Deman die vanaf 1974 zoveel tijd en energie in het enige Land-

graafse dambolwerk had gestoken en met recht het predikaat
■bister Schaesberg' kreeg opgestempeld, werd door de leden-
ergadering van zijn vereniging unaniem benoemd tot ere-

/oorzitter. Tot grote schrik overigens van Langelaan zelf die
a* die poespas grote onzinvindt.

Behalve als dambobo is Frank Lan-
gelaan eveneens actief als begelei-
der van jeugd. Op de Heerlense
Talma-school onderricht hij een
keer per week zon twintig jeugdige
enthousiastelingen. „Damtraining
op scholen zou meer moeten gebeu-
ren. Ik merk dat er enorm veel ani-
mo onder de jeugd is. In het begin
is het even wennen, maar als de eer-
ste basisprincipes eenmaal bekend
zijn, dan zijn sommigen werkelyk
niet te stuiten. Met jongerenwerken
geeft veel voldoening. Zy vormen
toch de basis voor een gezondere
toekomst van de damclubs."

Leen deRooy, de nieuwe voorzitter
van Schaesberg, hoopt dat Lange-
laan nog vele jaren zün steentje bij-
draagt aan het wel en wee van de
club. „Hy verricht ongelooflijk veel
werk. Hy repareert damklokken, fa-
briceert in zn eentje onze pryzen-
kast en is actief op de jeugdafde-
ling. Eigenlijk moet elke club het
van dit soort mensen hebben. Ze
zyn van onschatbare waarde en
kunnen niet genoeg waardering
krygen."

Waarde

" De voorzitter neemt afscheid. Voor Frank Langelaan is het
na achttien jaarmooi geweest. Foto: FRANS rade

1975 van de toen 18-jarige latere we-
reldkampioen op Geert van Aalten
(toen 17) die ook tot een sterke groot-
meester zou uitgroeien.
Van der Wal - Van Aalten
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19
14x23 4. 38-33 21-26 5. 34-30 10-14 6.
30-25 11-17 7. 35-30 6-11 8. 40-35 14-19
9. 25x14 19x10 10. 30-25 10-14 11.35-30
5-10 12. 45-40 17-22 13. 40-35 22x3114.
36x27 11-17 15. 39-34 1-6 16. 33,29
14-19 17. 44-39 10-14 18. 41-36 17,2119.
39-33 7-11 20. 43-39 12-17 21. 50,44
17-22 22. 46-41 22x31 23. 36x27 U-20
24. 25x14 9x20 25. 42-38 4-9 26. 49-43
11-17 27. 30-24 19x30 28. 34x14.j_9.
48-42 23x34 30. 39x30 20-24 3L 30x19
13x24 32. 43-39 8-13 33. 39-34 3-9 34.
41-36 15-20 35. 44-40 20-25 36. 34. 29
17-22 37. 29x20 22x31 38. 36x27 25x14
39. 40-34 14-20 40. 35-30 13-19 41. 33-29
6-11

42. 30-25! 9-14 43. 27-22!! 18x27 4».
29-23! 19x28 45. 32x23 20-24 46. 34-29
24x33 47. 38x29 2-8 48. 29-24 8-13 49.
24-20 13-19 50. 20x9 19x2851. 9-3 28-33
52. 42-38! 33x31 53. 3-14 en Van Aalt_n
gaf het op. Terecht, want 'na
25-20-15-10-5 komt hij de lange lsnniet meer over!

Hoensbroekse badmintonclub leverde al vijf jeugdkampioenen

één jaarhet voorzitterschap waar te
nemen.

|v0
y brvist van de activiteit. Tijd

da__. Ün SesPrekJe heeft hy woens-
deei. g eigenlUk niet, want
Prohi C zoveel met verzamelde dam-
man <tmen van clubgenöot wijlen
do ' keheyen 'moet nu toch echt
het _f_et c°Pieerapparaat'. Tydens
I^aidrukken komt de goedlachse
gen aan tot fraaie ontboezemin-We .. £r de damsport: „Geestelyke
van .oudt je jong. Zeker mensen
eens'HJn leeftÜd vergeten dat wel
tiinc» trainen van de hersenen is
lii__Lens zo belangrijk als lichame-beweging."
zün"1 -^ngelaan was samen met
de °Pvolger Leen deRooy een van
v 0 maakmakers op het provinciale
lte rzittersoverleg. Met verve en
absils van zaken het hy weten het
sch_iUUt °neens te zyn met ver-deen--e ontwikkelingen binnen
La dambond. Spontaan meldde
een^eiaan zich beschikbaar voor
voo adviesfunctie om de nieuwe
staa t6r met raad en daad by te
denn' ls er niemand was gevon-
danifVoor de hoogste Limburgse
gew ie' dan was hiJ zelfs bereid

weest samen met De Rooy voor

Routine
Langelaan, een verdienstelijk speler
aan de hogere borden van het twee-
de team: „Ik begrijp die ruzies alle-
maal niet zo goed. Volgens my
wordt er veel te vaak van een mug
een olifant gemaakt. Als mensen el-
kaar niet mogen dan moet je dat
uitpraten. In elke club zyn er wel
eens problemen, maar daar moet je
volwassen mee omgaan. Na zovele
jaren besturen ontwikkel je een
soort routine hoe je het beste met
mensen om kunt gaan. Ik stel graag
mijn ervaring beschikbaar aan een

" Ad Loog overhandigt de
huidige Nederlandse
jeugdkampioen,Ron
Leunissen, een onder-
scheiding. Op de achter-
grond Pierre Swertsen
Wiel Hanssen. JeanAl-
denhoven ontbreekt.

Foto: CHRISTA HALBESMA

bridge
met wiel gielkens

Ik begin ditkeer met de oplossingvan
het vraagstuk van vorige week en dat
is niet helemaal zonderreden. Wit, ne-
gen schijven, op 15, 19, 20, 23, 24, 29,
31, 33 en 34. Zwart, acht schijven, op
3/5, 8,10, 22, 26 en 35. Het is niet moei-
lijk te zien dat wit op dam kan komen
maar het gaat vooral om wat daarna
volgt: 1.20-14 26x37 2. 23-18 22+13 3.
14-9 3x23 4. 29x9 4x13 5. 15x4 35-40
(moet wel) 6. 4x48 40x38 7. 24-20! 5-10
Ook verplicht en nu 8. 20-15 10-14 9.
48-25! 14-19 10. 25-3! 8-13 11. 3-14!
19x10 12. 15x4 w+ , want na (13-19)
4-10 (19-24) en 10-15.
De maker van dit mooie probleem,
Jannes van der Wal, stond vorige
week nog eens volop in de belangstel-
ling. Mogelijk was dat voor de laatste
keer. In interviews in het blad DAM-
MEN en in de Volkskrant gaf de ex-
wereldkampioen er onomwonden
blijk van uitgekeken te zijn op het
dammen. Voor veel liefhebberszal dit
als een schok zijn gekomen maar wie
hem de laatste tijd wel eens heeft
meegemaakt is vast niet zo erg ge-
schrokken. In de afgelopen clubcom-
petitie zag ik hem regelmatig (we
spelen allebei voor het Drents Tiental)
en toen was ook al te merken dat hij
soms wekenlang geen dambord aan-
raakte. Hij praatte hoofdzakelijk over
zyn nieuwe passie, schaken, en het
kostte hem zichtbaar moeite zich op
te laden voor dewedstrijden. Het valt
te hopen dat Van der Wal het spelen
voorlopig alleen op een lager pitje zet,
want als hij het gas helemaal uitdraait
dan is Nederland een van zijn kleur-
rijkste en ik durf te zeggen, geniaalste
spelers kwijt.
Het blad DAMMEN drukte by het ge-
noemde interview een veertigtal par-
tij en van Van der Wal af. Het volgende
duel zullen velen nog niet kennen.
Het is een prachtige winst uit het
jeugdkampioenschap van Nederland

Victoria kweekvijver
voor jonge talenten

HOENSBROEK - Vanaf 1967 heeft de Hoensbroekse badmintonclub
Victoria vyf nederlandse kampioenen in de oudste jeugdcategorie (18
jaar) weten af te leveren. Van deeerste vierkon daarna niemand ook echt
doorbreken bij de senioren. Zyn voorgangers zijn echter unaniem van
mening dat de huidige titelhouder bij de jeugd,Ron Leunissen, wel de
mogelykheden heeft door te groeien tot de top.

zette toernooien zijn debet aan de
goede jeugd die de Hoensbroekse
club voortbrengt.

By de overstap naar de senioren is
van de vier jeugdkampioenen ech-
ter nooit iemand echt doorgebro-
ken. Verder dan een keuze voor de
senioren B-selectie is het nooit ge-
komen. De vraag blijft in hoeverre
Ron Leunissen deze trend kan
doorbreken.

Als eerste Victoriaan behaalde Ad
Loog in 1967 de Nederlandse titel
by" de badmintonners tot 18 jaar.
Pas op zyn veertiende met het spel-
letje begonnen, nam hy reeds dik
drie jaar later alle eerste prijzen
(single, dubbel en mix) mee naar
huis. Pierre Swerts volgde in 1974,
Jean Aldenhoven eenjaar later. Pas
in 1981 kon in Hoensbroek-Zuid
weer de vlag worden uitgestoken
voor Wiel Hanssen, wederom een
drievoudigkampioen.

EK rolskiën
in Weiten

Sr2C_IT;- DeLanglauf Club
Rol_k, .__ heeft van de Europian
W. _ eratlon de toezegging ge-r°SnT °P 23 augustus" hetEK
c°urs «_f ?°een houden. Het par-ken l uitgezet in Welten-

SVN houdt weer
jeugdvoetbalkamp

"tee^ii RAAF ~ Voor de derde
<*eli_L successie houdt de jeugdaf-
groót V3n hoofdklasser SVN een
öaa„_ _,Paasvoetba^eugdkamp.
van „ a Pasen start onder leiding
trainin_ lomeerde trainers een
Uit de |SS|?Sle' voor de Jeugdigen
dUrenri " ' D" en C-categorie. Ge-
er, mJT Vl.er dagen (dinsdag 21 totv°eth!i,V2!d-g 24 april) krygen de
twaalf rlües dagelyks van tien tottraining 11 van één tot drie uur een
ni ng'"Ec,rcuit clat uit tien trai-
s'ukkf.n Snf bestaat, te verhap-
JC M\n. lectiesPelers van Roda
keie url en V"' die dagelijks en-
Sast ziin ln, het SVN-sportpark te
v°or d« V2U en mede ZOTS. dragen
delers Degele,ding van de jonge

Victoria was en is nog steeds eenkweekvijver voor talent. Met name
de individuele begeleiding en de
mogelykheid veel ervaring op tedoen by (inter)nationaal sterk be-

De keuze voor een maatschappelij-
ke carrière was een belangryke oor-
zaak voor het niet halen van de
seniorentop. Tevens was echter het
gebrek aan genoeg concurrentie in
de direkte omgeving van groot be-
lang. Een vyfde plaats bij de senio-
renkampioenschappen kon Swerts
nog wëjhalen, maar meer zat er ook
niet in. „Het niveauverschil met de
top-drie van Nederland was toch te
groot. De Ridder-clan van destijds
was onbereikbaar voor ons", aldus
Pierre Swerts.

echt niet minder. Maar het pro-
bleem hier in Limburg is dat er
weliswaar een goede jeugdoplei-
ding is, maar dat er daarna by de
senioren een gebrek aan concurren-
tie is. De centrale trainingen in
Utrecht zyn daarom voor Leunissen
erg belangryk om dieenorme voort-
gang in detoekomst door te kunnen
trekken".

Oranje Boys-Geertr,
Gulpen-Klimmania
Simpelveld-Zwart
Wit'l9
Banholtia-Sportclub-
'2s

Noord Oost Zuid West „.-
ISA 2f D en-_enp__¥_

Het 2 V bod van Oost zal Nederlandse
bridge-instructeurs nogal luchthartig
in de oren klinken, maar Oost kan
eventueel steun vinden bij de interna-
tionale top, want in de finale om. hét
wereldkampioenschap zagen we xSt
soort biedingen wel meer, uiteraard
altijd kwetsbaar tegen niet kwetsbaar.
Oost bevond zich dus, waarschijnlijk
onwetend, toch in goed gezelschap^
ging er mee scoren ook, omdat Zi^id
er maar mee zat en niet zo gauw een
fatsoenlijk bod wist te verzinnen. Het
beste is hier een bod van 3 fp, aange-
vende een 4k schoppen, waarjia
Noord, met zijn goede hartenstop en
geen 4k schoppen mee, 3SA zal bie-
den. Dit werd in de meerderheid der
gevallen ook geboden en na hartë_-
start meestal met een overslag ge-
maakt.
In het onderhavige geval kon die sco-
re echter geenszins worden geëve-
naard, want .2 ging maar 2 dowh;
dat hadden zelfs de wereldkampioe-nen niet kunnen verbeteren. Zuid wasmet zijn +300 in eerste instantie besttevreden, maar toen hij de andere sco-res zag, vroeg hij partner Noord tocheven waarom hij niet had doorgebp-den. Die meende, terecht, dat hij geen
enkele reden had het strafdoublet van
Zuid uit te nemen. Waarop Zuid zei
dat zijn doublet betekende dat hij zelf2 V had willen bieden. En aangezien
dat een transfer voor schoppen z»u
zijn geweest, was het doublet nu o<sk
bedoeld om een schoppenkleur aan te
geven. Dit wordt door bridge-instruc-
teurs evenmin onderschreven en even
later leek ook Zuid zelf deze vondst
niet meer serieus te nemen. Nog-
maals: een alleraardigst toernooi; zeer
toepasselijk had de wedstrijdleiding
dan ook op alle scorekaarten laten
voordrukken: Bedankt en tot volgend
jaar.

Harry deKlerk-toernooi
B.C. Geleen heeft de sociale functie
van bridge nog eens nadrukkelijk on-
derstreept. Op initiatief van de heer
en mevr. Bex, en mede uitgevoerd
door de heer Bejas, is daar nu voor het
3e achtereenvolgende jaar het Harry
de Klerk-toernooi gespeeld, waarvan
de opbrengst bestemd is voor de kan-
kerbestrijding. Hiervoor kon deze
keer ’ 5.700,- worden overgehouden.
Na een aantal voorrondes, waar vrij-
wel alle Zuidlimburgse verenigingen
zich voor inzetten, was er afgelopen
zondag een grote finale te Geleen,
waaraan 74 paren deelnamen. Overtui-
gend winnaar werden mevr. Kool-
Walmacq.
De inschrijvingen - dus ook de af-
drachten - vertonen een stijgende lijn,
maar zijn overigens beperkt tot 3e en
4e klassers, waardoor het karakter van
de strijd duidelijkblijmoediger is dan
bij wedstrijden waar de "echte" com-
petitiespelers de toon aangeven. Des-
ondanks ware misschien toch te over-
wegen de inschrijving ook voor de
hogere klassen open te stellen, evtl. in
een aparte groep en desnoods ook nog
in een aparte zaal.
Wat het spel zelf betreft, hebben de 3e
en 4e klassers natuurlijk dezelfde pro-
blemen als de hogere goden, maar ze
gaan er meestal wat optimistischer
mee om.
N/NZ

g»«assecW_SK-BaronieGelH.lmina'08-Udi'l9
EHcrp.Venray

feoen^argriet Honkballers
weer aan slag

Almania-RKVCL
Heerlen Sport-Caesar

Derde klasse B
Heerlen-Bekkerveld
Groene Ster-Minor
FC Hoensbroek-
RKBSV
Voerendaal-VKC
Vaesrade-Heksenberg
Weltania-Vijlen

Vierde klasse C
Centrum 8.-Abdis-
senbosch
Hopel-Waubachse
Boys
FC Gracht-RKSVB
Schinveld-KVC Oran
jeHeilust-Laura
SVK-Helios

Eerste klasse FRKONS-Heer°'enck-Sittard
U^lTemont-EijsdenUrnburg_a-VeritasWaubach-Volharding
mon<_mkenslag-Roer-

Wiel Hanssen is van mening dat
Ron Leunissen dichterbij de senio-
rentop kan komen dan zy ooit ge-
weest zijn. Hanssen: „By de jeugd
kon je het nog voornamelyk redden
met jetalenten. Bij de senioren gaat
het er allemaal veel gestructureer-
der aan toe. De toenmalige toppers
Rob Ridder en later Lex Coene wa-
ren alleenheersers. Tegenwoordig is
de top veel breder en heeft Leunis-
sen genoeg trainingspartners om
door te groeien".

Vierde klasse A
lason-Willem I
Amicitas-RKHSV
Vilt-SVME
St.Pieter-RKUVC
RKASV-Schimmert
Rapid-Walram

Vierde klasse DiKluis-Coriovallum
OVCS-Passart
Mariarade-Langeberg
SVE-Stadbroek
RKDFC-Heidebloem
KEV-RKSNE

agenda
f Aankondigingen vóór woensdag ’' naar sportredactie Limburgs Dagblad ’postbus 3100. 6401 DP Heerlen /
Onoer vermelding van'agenda' /

MORGEN
Volleybal, Heerlen, sporthalKal-
deborn, 14.45 uur: VCH-Somas/
Activia en VCH 2-Civitas (da-
mes), 17.00 uur: VCH-EAW(Da-
mes) en VCH 3-Hovoc(dames).
Landgraaf, sporthal Baneberg,
14.30 uur: Geevers/V CL-Set
UP/M (dames). Voerendaal,
sporthal De Joffer, 13.45 uur: VC
Voerendaal-Rooyse VK (dames).

Receptie, Heerlen, kantine
sporthal Kaldeborn, vanaf 19.30
uur receptie kampioensteams
VCH, gevolgd door feestavond.

Darts, Heerlen. In het Boere-
sloot, tweede avond darts-zes-
daagse. Aanvang 20.00 uur.

MAASTRICHT - Zondag openen
de honkballers met het toernooi om
deLimburg Cup hun seizoen. Op de
velden van HSC Maastricht komen
de volgende teams in actie: HSC
Maastricht, All Stars Heerlen, Sa-
macols Kerkrade, Sittard Condors,
Cheetahs Beek, Indians Weert, Red
Caps Venray, Mustangs Venlo en
het Belgisch-Limburgs team Sun-
ville Tigers. Het toernooi begint om
09.30 uur.

Ad Loog benadrukt: „Leunissen is
de meest complete speler. Hij heeft
van alle belangryke factoren (tech-
niek, tactiek en vechtersmentaliteit)
voldoende in huis. Onze bezieling
en inzet voor de sport was destijds

Gebroeders Knarren berucht in het wielerpeloton

’Negen van tien renners

zijn niet te vertrouwen
’

HEERLEN/STEIN - In het wie-Jerpeloton zyn de broertjes
Knarren misschien wel de be-
roemdste of anders wel de be-
ruchtste bloedverwanten inNederland. Francois Knarren(25) behoorde een drietal jaren
geledenzelfs tot de nationaletop
en onderhandelde met enkele
Profploegen. Deze gesprekken
ketsten af omdat hij niet vooreen broek en een trui wilde rij-
den. Patrick Knarren (23) is feite-
lijk nog een groentje in het ama-
teurpeloton, al bewees eentweede plaats op het NK voorNWB-amateurs dat ook hij uithet goede hout gesneden is.

„Het sterkste punt van Patrick is
dat hy karakter en een groot
doorzettingsvermogen heeft. Ik
heb nog nooit iemand zo serieus
met de wielersport bezig gezien.
Verder heeft hij een goede spurt
in zijn benen en deinst hij daarin
voor niemand terug. Misschien
wel een nieuwe Abdoesjaparov,"
verklaart Francois.

Karakter

Wees toch eerlijk
Ondanks al deze negatieve gelui-
den dieook Patrick Knarren van
zyn broer Francois te horen
kreeg, besloot hij verleden jaar
ook als A-amateur by deKNWU
te gaan koersen. Patrick: „Ik
weet wat er zich afspeelt in de
wielersport, maar ik ben zo beze-
ten van de sport dat ik iedere
dag met plezier op de fiets zit. Ik
reed eerder al bij de NWB. Daar
werd ik zelfs tweede bij het NK
voor amateurs. De KNWU-ama-
teurs zijn echter een stapje ho-
ger. Ik hoop dat ik dit jaar met
de regionale amateurtop kan
meedraaien om toch een over-
winning te boeken."

Nadat de profploegen Francois
links lieten liggen, ging het met
hem bergafwaarts. De motivatie
was verdwenen. Een dopingaf-
faire in de Ronde van Limburg
in 1990 was de zoveelste tegen-
valler voor hem. „Laat ik daar
eerlijk over zyn. Ik had inder-
daad iets gebruikt. Een vaatver-
wyder. Ik wist echter niet dat ik
er positief op werd. Maar doping
is er al sinds 1930 in de wieler-
sport. Ik geef het eerlijk toe,
maar ik ben heus niet de enige.
Negen van de tien renners zyn
niet te vertrouwen. Ze hebben
nooit getraind en zijn altyd ziek,
terwyl ze wel van voren koersen.

had. In 1987 en 1988 toonden di-
verse profploegen belangstelling
voor hem. De bescheiden Belgi-
sche formatie Lucas bood hem
zelfs een contract aan. Francois:
„Die ploeg draaide echter een
programma zonder grote wed-
strijden, zodat er weinig kans
was om me te bewijzen. Vandaar
zag ik in dat bod geen heil. Later
heersteer een verkeerde mening
over mijn persoon. Ik was ama-
teur en trainde iedere dag kei-
hard. Daarnaast wilde ik echter
als iedere gewone jongen leven.
Eens uitgaan in een discotheek,
een biertje drinken en een siga-
retje roken."

Instelling
Al snel bleek dat Francois talent

Terwijl Francois al vanaf zijn
zestiende fietste, adviseerde va-der Ben Knarren zün anderezoon Patrick een andere hobbyte kiezen. TerwijlPatrick ook he-lemaal fietsmaf was. „Ik at teveel frieten. Vandaar dacht myn
vader misschien dat ik niet de

Frank Langelaan
legt hamer neer

Praeses Damclub Schaesberg benoemd tot erevoorzitter

goede mentaliteit had om te fiet-
sen," herinnert Patrick zich nog
goed. „Wat dat betreft was onze
vaderredelyk streng,"vult Fran-
cois hem hierop aan. „Omdat ik
een keer het gras niet gemaaid
had, mocht ik als straf niet deel-
nemen aan vier wedstrijden. Een
Spartaanse opvoeding waar we
nu voordelen van hebben. We
zün gehard voor de maatschap-
pij en daar zün we hem nu dank-
baar voor."

De oplossing van het probleem van
vorige week. Wit: Kh2, Dd2, Tel, Ld3,
Pc4, Pf2, a2, b3, d5, g3, h4. Zwart: KgB,
DdB, TaB, Ld7, Pf7, Pg6, a6, c5, d6, f3,
h7. Zwart speelt en wint. De stelling
kwam voor in de partij Sosonko-
Adams, Kloostertoernooi Ter Apel
1992. 1 P:h4 2. Df4. Natuurlijk niet
2. g:h4,D:h4+ 3. Kgl (3. Ph3,D:h3,+) 3.
...,Dg3+ en mat op de volgende zet. 2.
...,Pg2 3. De4. Hier hoopte wit nog op,
echter... 3 Pgs wit verliest nog meer
materiaal en gaf daarom op.
Zondag overleed op 80-jarige leeftijd
de Amerikaanse grootmeester Samuel
Reshevsky. Reshevsky werd in 1911
te Osorkov in Polen als Sjmoel Rzes-
veski geboren. Hij staat bekend als
het grootste schaakwonderkind uit de
geschiedenis. Reeds op achtjarige
leeftijd maakt hij een Europese toer-
nooi om schaaksimultaans te geven.
In 1920 gaat hij naar Amerika waar hij
lezen en schrijven leert. Hij heeft vele
fraaie overwinningen op zijn naam ge-
schreven. Zo werd hij onder meer zes
maalkampioen van de Verenigde Sta-
ten. In 1948 nam hij deel aan de WK-
vyfkamp Den Haag-Moskou. Door
louter pech eindigde hy slechts op
een gedeelde derde plaats. Als scha-
ker was hij van alle markten thuis.
Zowel strategisch als taktisch was hij
brilliant. Een fraai voorbeeld is onder-
staande party:
S. Reshevsky-M. Najdorf San Salva-
dor 1952 Damegambiet 1. d4,d5 2.
c4,c6 3. P_3,Pf6 4. Pc3,e6 5. e3,a6 6.
Ld3,d:c4 7. L:c4,bs 8. Lb3,cs 9. 0-O,Lb7
10. De2,Pbd7 11. Tdl,Db6 12. d5. Be-
kend is hier ook het pionoffer 12.
a4,b4 13. a5,Dc7 14. Pa4,D:as 15.
Ld2,Dc7 16. Tel met voldoende com-
pensatie voor de pion. 12 e5Het
openen van de stelling met 12. ...,e:ds
is voor de beter ontwikkelde partij
(wit dus) gunstig. 13. a4,c4 Op 13 b4
volgt 14.Pbl waarna het paard via d2
naar c4springt. 14. Lc2,TcB? Een fout
waar wit optimaal van profiteert.
Zwarts plan is 15. ...,b4, maar hij ver-

dammen
met john van den borst

schaken met michiel bunnik
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Sensatie
Als de man een mooi meisje

naakt masseert...
06-320.340.69

50 et. p. V_ min.
Minirokje, heerlijke benen, in

het bos wachten er
2 knullen...

06-320.340.33
50 et. p. 1/_ min.

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

zamen is. 06-320.340.22
50 et. p. V_ min.

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

50 et. p. V- min.

Echt Lesbisch
of maar zon 50%.

Voel je behoefte aan contact
met vrouwen? De box van

vrouw tot vrouw
06-320.327.78

50 et. p. V_ min.
Met 2 man in de schuur. Ine

weet het Ze gaan
Grieks doen

06-320.323.85
50 et. p. 1/_ min.

Blondje uit Breda
Life

Ze ondergaat echt alles
(Grieks) 06-320.321.32

50 et. p. V_ min.

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

Echte Sex-Live!
Alleen jij en ik of een trio. Wij

gaan tot het uiterste.
75 c.p.m. 06-320.370.90

SEXMEISJE! 37,5 c p V_ m.
Kom je in bad met me

06-320.320.22
Buurmeisjes en buurvrouw-

en die elkaar verwennen
met sex! 37,5 c p 1/_ m
06-320.320.37

STREELMASSAGE Meisjes
18, zonder slipje. Je kunt ze
zo strelen! 37,5 c p V_ m
06-320.320.52

* Straat-grieten ' Uitdagend
mokkel. 37,5 c p 1/_ m
06-320.320.77
Een volle donkere rijpe

vrouw. Wat een enorme ....!
37,5 c p V_ m

06-320.323.46
Rijpe vrouw, live met jou in

bed! sexlesjes 37,5 cp'/.-
-06-320.323.56

Grieks met een rijpe vrouw.
Haar rijpe lichaam trilt van
opwinding als ze voorover

bukt naar jou! 37,5 c p V_ m.
06-320.327.17

Frans Grieks Russisch Vrij-
en, nr. 69 kussen zijlings

sexstandjes. 37,5 c p V_ m
06-320.320.59

RUIGE PORNO! Ik woon in
een flat en neem sex op wat
echt gebeurt op dat moment
Ik ben vaak alleenen kick op
porno. Ik loop nu in lakleer.

37,5 cp1/.-
-06-320.320.53

S&M Liveßox
Er is tussen 13 en 17 uur

een vrouw op de box.
Durf je! 37,5 et. p. V_ min.

06-320.320.65
Topsex

2 handen vol, 37,5 cp. V_ m.
06-320.325.25

Sexy Grieks
Marcha v. achter. 50 ep V_ m

06-9618
Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

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

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19
Studentensex ... 327.56

’ 1,- p.m. Pb. 75141 Adam
Vreemd gaan zonder taboes

met onze club-girls op de
snelle privé sexlijn. 75 et p/m

06-320.330.72

üve/Tele
Piepshow!

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan:
06-340.340.25 (75 cpm)

Telezoenen
kan live! Lekker live tele-

zoenen tot diep in de nacht
met Anneke, Dominique,

Anita en Dolores?
06-340.340.50 (75 cpm)

Tele(live) Massage?
Lekker live een
massage

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

Draai dan:
06-340.340.11 (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)

Wie durft
Lisa live te bellen? Ze is

super, blond met grote ( )!
06-320.320.83 (75 cpm)

Sex/Kontakt?
Trek in een huisvrouwtje

of een meisje voor
lekkere sex? Bel snel

06-320.320.87 (75 cpm)

Lisa
06-320.331.02

Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de

rest... 75 cpm.

Rubber Porno
Ben jij een liefhebber van
Latex en Leer porno? BEI
dan 06-320.320.90 (75 Ct)

*SONJA*
06-320.331.08

Knelt je broek al? Moet ik
het voor je afmaken. 75 cpm

De Wiplijn
06-9555

De drukste kontaktlijn van
Nederland: volkomen privé
maak je een discreet af-
spraakje of 'n lekker sex-

gesprek. Met de 0 wip jevan
de één naar de ander. Dag

& nacht druk bezet.
De Wipkrant

06-9559
Vol met adresjes van dames
(en heren) die je met plezier
de dagelijksezorgen doen
vergeten. Bij je thuis, clubs

of Privé.
Boys Privé
06-9556

Meer dan 3000 Bi- en Gay-
Boys vinden elkaar elke dag
via deze lijn voor een lekker
sexgesprek, 'n discreet af-

spraakje of een vaste relatie
Aanbevolen door de Gay

Krant
Hoge Nood

06-320.320.89
De snelste datinglijn voor

eerlijke, serieuze (sex-)kon-
takten.

Telekrant
06-320.320.00

De oudste kontaktkrant van
Nederland. Heel veel jonge
mensen plaatsen hier met
veel succes hun oproep.

Pornofoon
06-320.320.76

Deze lijn moet je lekker lig-
gend bellen! 24 u. p/d - 75

cpm

Ze komt...
bij jou of jij bij haar,

ze geeft haar adres en
telefoonnummer

320.322.23
06/100 ctp.m.

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze

ontvangen je privé of komen
bij je langs ze gevenzelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ctp.m.

Kontakten/Klubs

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
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.

’ 50,- all-in
Tel. 045 - 42 36 08.

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

Club Mirabelle
Club Nirwana

niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!!
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Escort 045-427120/463323
Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

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

Weekend gesl. 046-757517

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

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

uur. Thaise massage.
046-374393. Meisje gevr.
De beste meisjes zijn nog

steeds bij

Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

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

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

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

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

045-254598.

Shirley privé
altijd oké. Tel. 045-727538

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

va. 12.00 uur.
Zeer goed, zeer discreet

LYDIA
met TWEE nieuwe meisjes,
046-749662 van 11-23 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
bem. op nivo 046-748768.

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.
Paren en alleenstaanden

club
Villa Liberia

Susteren
Woensd. en vrijd. v. paren

en alleenstaanden. Zat
enkel paren v.a. 21.00 uur.
Ontmoet mooie exotische
mensen in een vriendelijke

omgeving. Altijd live en
stripshows. Maaseikerweg

24, 300 mtr. v.a. A2richting
Susteren. 04499-49280, Uw

gastheer Ron.

SM Rachel
Tel. 045-274810.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel
_5_ 045-428849

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.
Nieuwe meisjes verwachten

u

Cinderella
Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren, naast tennishal.

Tev. leuk meisje gevraagd.

Club
2000

Nieuw: Miriam-Silvia-
Stefanie-Suzie en Helen.

(SPECIAAL AANBEVOLEN!
Erotisch trio met show

Bel voor info. 046-742315
Rijksweg Nrd. 22, Geleen

Nieuw
Bureau Janine

09-32.11.75.88.54
Tevens inschrijvingen gevr.

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

Silvia
af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

XJT_ BI) SCHUNCK PSgS
.__.___-.. I kombinatie van PUBLIC van ML M ■. "v VINDT U ■

I 100% zijde. Jasje ’ 325,- I
NATUURLIJK ALLE . _
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____*< Bl
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-_ . COSMETICA Wm Bijpassende pantalon van

_Tmm\m\\ Pv/M'V^^w I viscose/polyester ’ 98,-
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daar winkel je voor je plezier'

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.

©06-52981664
Dinsdags gesloten.

INieuw! IPrivé 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.

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.

OOK DIE 50 FOLDERS
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED

ALS DIE 5 MILJOEN...
Bel Sfiiral als 't betrouwbaar verspreid moet

worden!

FabneKsstraat 7, 5961 PK Horst., jC' fS Postbus 6094. 5960 AB Horsl,
telefoon 04709-84222. 'V—» , fax 04709-84333.

si»hul

I ffl.
pgi Provincie
osfl Limburg
mededeling Verordening bodembeschermingsgebied
m 123/15-92 Mergelland 1991. Kennisgeving van diverse

aanvragen en van de ontwerp-beschik-
kingen naar aanleiding van deze aanvragen
om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. F.J.G. Smeets, Bommerigerweg 12te
Mechelen -onder voorschriften- ontheffing te
verlenen voor het hebben en bouwen van
mestopslagen op het adres Bommerigerweg
12te Mechelen (BV 1991/92/10307).
2. J.J.H.M.Keulers, Schuttersstraat 34 te
Beek -onder voorschriften- ontheffing te (
verlenen voor het bouwen van een mestopslag
op het adres Schuttersstraat 34 te Beek (BU
10214/92/10310).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en
andererelevante stukken liggenter inzage
vanaf 13 april 1992: a. ten provinciehuize
(bibliotheek) tijdens de werkuren; b. ten ge-
meentehuize van Wittem (ad 1) en Beek (ad 2)
tijdens de werkuren en daarbuiten op de in
deze gemeenten gebruikelijkeplaatsen en
tijden, tot het einde van de termijn waarbinnen
beroepkan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 13 mei 1992 schriftelijk worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar-
om telefonisch verzoekt (043-897656) kan tot
7 mei 1992 mondeling bezwaren inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

ilm\m^_^WÊ^mWW»m'iitlit.liltfiiilltftitilStitifn

verandas Genk N. V.
trmmmmm.mwjmmmMfJft/ifititiSii£rttiÈittiittiiitt

Showroom Genk-België: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 11 36 32 6°
Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

Showroom geopend iedere werkdag van lüh-18h. Zaterdag en zondag van 14h-lSh-
U kunt ons ook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis of verstuur de antwoord^

AZ verundas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding van uw woon - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Unieke reflekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw bouwaanvraag T.b.V. Vergunning kosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z.
-i

Antwoordden (in gefrankeerde enveloppe A.U.8.)

Ja, ik wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

I Naam _
I Straat
I Postcode . Gemeente —'. .—■

I Telefoon -r, ■\ .
i
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