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Zes doden bij
mijnongeluk
in Duitsland

ÖERGKAMEN - Zes mijnwer-
kers zijn gisteren omgekomen
JH) een ongeluk in de myn«aus Aden' in het Duitseöergkamen bij Dortmund. Vol-§ens een woordvoerder van deKolenmijn is er aan het eind
Van de middag een ontploffing
geweest in een tunnel op 800
foeter diepte. Naar één nnjn-"erker wordt nog gezocht.
f*et ongeluk staat voorzover
gekend niet in verband met deAardbeving van maandag. Opa februari 1979 kwamen bij**n ongeluk in dezelfde münVrJf mynwerkers om het leven.

Bereikbaar
Op voorhand zün de Denen gechar-
meerd van de uitstekende bereik-
baarheid van Beitel-Zuid, dat zich
precies ten zuiden van het indus-
trieterrein De Beitel bevindt.

Beitel-Zuid is een zestig hectare
groot akkerbouwgebied. Het ligt
tussen twee autowegen in, de A76
en de Heerlense stadsautoweg, vlak
bü de grensovergang Bocholtz. De
aansluiting op het Duitse autowe-
gennet is dusvrijwel perfect.

Ook het traject van de toeristische
stoomtrein, die volgend jaar van
start moet gaan, loopt door het ge-
bied. Het Streekgewest onderhan-
delt met de NS over overname van
de grond plus rails. Pikant genoeg
besloot Heerlen vorig jaar niet aan
het stoomtreinproject mee te wer-
ken. Als het Legopark doorgaat, zal
dit besluit ongetwijfeld herzien
worden.
Lego streeft ernaar om het 'la-
waaiarm' pretpark binnen vijf jaar
gereed te hebben. Er wordt eerst
een Milieu Effect Rapportage
(MER) opgesteld.

Deputé Jef Pleumeekers, burge-
meester Piet van Zeil van Heerlen
en het Liof maken de mogelijke
komst van het Legopark naar Heer-
len vandaag officieel bekend op een
persconferentie in het provincie-
huis in Maastricht.
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Jaarlijks miljoen bezoekers Honderden banen

Heerlen maakt kans
op groot Lego-park

DOORJOOSPHILIPPENS

- De Deense speelgoedgigant Lego over-
legt om in Heerlen een groot pretpark aan te leggen.
*tet Madurodam-achtige park is goed voor tweehonderd

banen, terwijl 's zomers voor nog eens zeshonderd
Mensen werk is.

t heeft zeven lokaties geselec-
iVt in heel EuroPa- Het gebied
u "^I-Zuid in Heerlen is de Neder-
j^dsekandidaat. Daarnaast bekijkt

So ook de mogelijkheden voor
ri e -r so°rtgelijk open-luchtpark ine verenigde Staten.

Lego gaat alle lokaties onderzoeken
en besluit dan waar het eerst begon-
nen wordt: in Europa of in de Ver-
enigde Staten.
Lego verwacht dat het nieuwe
open-luchtpark ruim een miljoen
bezoekers per jaar trekt. Het bedrijf
zal enkele tientallen miljoenen gul-
dens investeren in de aanleg ervan.

Lego heeft al sinds 1968 een park in
Denemarken zelf, het zogenaamde
Legoland bij het plaatsje Billund.
Daar küken jaarlijks een miljoen
mensen naar gebouwen, standbeel-
den, monumenten, treinen, auto's
en schepen. Die zün in een schaal
van 1:20 gebouwd van dertig mil-
joen Legosteentjes. DSM is een be-
langrüke toeleverancier voor de
kunststoffen die Lego gebruikt.
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Provinciaal voorbeeld gevolgd Beving 'nationale ramp'

Gift van verzekeraars en
Nationaal Rampenfonds

Van onze verslaggever

ROERMOND - Ook al peinzen de
verzekeraars er niet over de schade
van de aardbeving van afgelopen
maandag rechtstreeks te vergoeden,
gisteren hebben ze toch besloten
een schenking te doen aan het Na-
tionaal Rampenfonds, bestemd
voor de mensen die schade hebben
geleden. De grootte van de gift
wordt volgende week bekendge-
maakt. Het besluit van de verzeke-
raars volgde gisteren op de bekend-
making van het Nationaal Rampen-
fonds dat de beving toch wordt
beschouwd als een 'nationaleramp. Het fohds stelt 2,5 miljoen
gulden ter beschikking. Een mil-
joen gulden is direct gestort op giro
777, het rampennummer van het
Rode Kruis.

Volgens een woordvoerder van het
Verbond van Verzekeraars in Ne-
derland (WN) komt het gebaar van
de verzekeringsmaatschappijen me-
de voort 'uit de gewijzigde opstel-
ling van verschillende overheidsin-
stanties' om de mensen in Limburg
niet helemaal in de kou te laten
staan. Daarmee wordt met name ge-
doeld op de donaties van gemeen-
ten en het provinciebestuur van
Limburg. GS lieten eerder weten
'juridische en formele argumenten'
terzijde te leggen en gaven een mil-
joen guldenvoor de ergste nood.

Zie verder pagina 11
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Wie ouder
wordt

is nog lang
niet jarig

Komende zaterdag
in de Paasbijlage

Ajax wel,
Feyenoord niet

in de finale
AMSTERDAM/ROTTERDAM
Feest in het Olympisch Stadion en
verdriet in de Kuip. Tijdens het
ouderwetse Europacupavondje met
twee uitverkochte stadions, terwijl
de rest van voetballend Nederland
aan de buis zat gekluisterd, lagen
vreugde en leed dicht bijelkaar.

Vreugde om de finale die Ajax via
een 1-1 gelijkspel binnenhaalde
(Dennis Bergkamp tekende voor de
Amsterdamse produktie); verdriet
bij Feyenoord dat mede door tref-
fers van Kiprich en Damaschin
eveneens gelijkspeelde: 2-2. Een ge-
lijkspel dat niet voldoende was om
het sterke AS Monaco uit de eind-
strijd te weren.

Geen melk en
'luxe zuive'
in Limburg

HEERLEN - Verse zuivelproduk-
ten blijven deze week in het zuiden
en noorden van het land niet of
mondjesmaat te koop. Het ont-
breekt de winkels niet alleen aan
dagverse melk. Gisteren bleven ook
de schappen voor yoghurt, vla, crè-
me fraiche, bavarois en slagroom
veelal leeg. Zeker tot het weekend
zijn 'luxe' zuivelprodukten in grote
delen van het land niet voorradig.

De grote winkelketens doen er in-
tussen allesaan om de gevolgenvan
de zuivelstaking zo klein mogelijk
te houden. Zo wist Albert Heijn gis-
teren beslag te leggen op een voor-
raad dagverse melk uit Duitsland.

Ook Vendex (Edah, Torro, Dag-
markt) doetverwoede pogingen om
verse melk uit het buitenland te ko-
pen. Doordat het Brabantse zuivel-
bedrijf Campina bijna helemaal in
staking is, gingen gisterochtend in
Brabant en Limburg de laatste pak-
ken melk van Nederlandse koeien
over de toonbank.

Vanaf vandaag zal Zuid-Nederland
massaal moeten overstappen op
houdbare, gesteriliseerde melk uit
België.

Zie ookpagina 5

" Boeren dumpen
melkop straat

" Vijfminuten nadat twee inwoners van Meyel gisteroch-
tend om half tien de deur achter zich hadden dichtgetrok-
ken, ging meer dan de helft van hun huis de lucht in. Een
lekkende gasketel en een aanslaande motor van een vries-
kist zijn waarschijnlijk de oorzaak van de zeer forse explo-
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Only by mode centre | *CARITA l
Amorsplein 16-17. Maastricftt-City IKleine Staat 8, Maastxtcht-City , "Saroleastraat 3, Heerien-City (WAW-WJW&Imatinß uê !
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Only by mode centre I
! CARITA l
i Amorsplein 16-17. Maastricht-City P,

Kleine Staat 6. Maastricht-City I
< Saroleastraat 3. Heerlen-City I >

PAASMOTEN.
Vis maakt een paasfeest paasfeestelijker. Zeker als dievis zuur-

stofarmverpakt is. Lekt niet.Ruikt niet. En kan zo de koelkast in.
Niet vergeten dus, om vis mee te nemen voor
de paas. Paaszalmmoten bijvoorbeeld,
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IJslandse garnalen, JT AQ\ \ m

Zalmterrine, C. QQ ÊÈÈiÈi^:"<,^"~~~~
150 gram im \J.ZfV MS|4&"f ~j—,

jv— IX I sa
Aanbiedingen gelden tot en met zaterdag 18 april a.s Wl ■ s

Albert Heljn, Schlffelerstraat 8, Brunssum; Walstraat 71, Sittard.

Beefbestendig
bouwen niet

doorgeschreven

is vandaag, Witte Donderdag,
tot 18.30 geopend.

Morgen, Goede Vrijdag, is
onze zaak gesloten

wü wenden

v-r-oéjjfé/?aas'{fe>es't/
Voccartstr. 66, Herzogenrath
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" " Profiteer van onze speciale
" * paasaanbiedingen op nieuw en gebruikt.

VERKOOPCENTRUM Y/a|*-%/»IsAf^
[S]a venenen
L^-J l_!__"^J Peter Schunckstr.lo, Heerlen

r~L imburgsDagblad"}
de duidelijkekrant j

Mi twee wekmgraiis^oo^^T^^^^
Ja, dieduidelijke krant wil ik hebben! #»*____^_(*-*'*ilNoteermij als abonnee. p "
Naam: p «' Jl
Adres: | L i
Postcode/woonplaats: "4)k^ l" I

I Telefoon: (voor controle bezorging)
giro/banknummer: I

| De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. 16-4
I O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,
| ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus

D automatisch perkwartaal ’ 82,35
D automatisch per maand ’ 27,45

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

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

I Limburgs Dagblad. 111 11111 I 111 I I 111 "Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen |

ofbelgratisOWZtmi \
i 8 710404 400017 I
l -.-.___.__.____.____.-_------------ ...J—'Gelukkig...

Herenregenjassen
Sportieve en geklede modellen.

In katqen/trevira kwaliteiten. Diverse kleuren.
Normaal ’ 279,- en ’ 298,-

Voordeelprijs: JL+J "

daar winkel je voor je plezier!

Huis in puin na plof

sic die zich in het huis had voorgedaan. Niemand raakte
gewond. Twee auto's die bij het huis geparkeerd stonden,
werden bedolven onder het puin. De schade aan het huis
wordt geraamd op minstens 150.000 gulden.

Foto: PAUL KUIT



Tollensprijs
voor Toonder

AMSTERDAM - Marten Toon-
der heeft de Tollensprijs 1992
gekregen. De jury van het oudste
Nederlandse fonds voor letter-
kundigen heeft de prijs op een
feestelijke bijeenkomst in Am-
sterdam uitgereikt.

De Tollensprijs, een legpenning
en 4000 gulden, is toegekend
„omdat Toonder als weinige an-
deren de Nederlandse taal heeft
verrijkt met zeer vele uitdruk-
kingen die gemeengoed zrjn
geworden".

Bekende auteurs als Lodewijk
van Deyssel, Willem Kloos en
Louis Couperus, gingenToonder
voor.
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’Toetssteen' in

museum Den Bosch
Sponsoring kan zo mooi zijn.
Een bedrijf stelt geld ter be-
schikking, een aantal ter zake
kundigen selecteert en deelt ver-
volgens de prijzen uit. Bij voor-
keur gekoppeld aan een tentoon-
stelling. ledereen tevreden...
Werkte het altijd maar zo.

Sommige bedrijven beginnen
toch te roeren in de selectie-cri-
teria of bemoeien zich op een
andere manier met het werk van
de deskundigen.
De TRN Groep doet dat niet.
Touche Ross Nederland nam
enige jarenterug het initiatief tot
de Touche-prijs. Samen met het
Bouwfonds Nederlandse Ge-
meenten en de Noro Groep
steekt het geld in een stichting
die zich ten doel heeft gesteld
jonge beeldende kunstenaars te
stimuleren in hun beroepsuitoe-
fening. Op gezette tijden wordt
een prijsvraag uitgeschreven, de
winnaar ontvangt tienduizend
gulden. Er worden steeds twee
aanmoedigingsprijzen toege-
kend.
Inmiddels zijn er negen prijzen
uitgereikt. Het leek de Stichting
Touche Nederland een goed idee
die prijswinnaars eens samen te
brengen in een tentoonstelling.
De titel 'Toetssteen' geeft al aan
dat de stichting hoopt met de
tentoonstelling in het Noordbra-
bants Museum een discussie aan
te zwengelen over de kwaliteit

van de Nederlandse beeldhouw-
kunst.

Watje over die kwaliteit ook kan
zeggen, opmerken dat het eigen-
tijdse, ruimtelijke werk in ons
land saai of eenduidig zou zijn,
kan niemand volhouden.
'Toetssteen' valt dan ook op door
durf, veelzijdigheid en het brede
scala van opvattingen. De kunst-
werken van Frank Bezemer,
Kees Buckens, Paul Cox, Ber-
naar Leenders, John Maters,
Karen Oude Alink, Stan Rouc-
kens, Arjanne van der Spek en
Ans Verdijk zijn gemaakt van
zeer verschillende materialen en
tonen zeer uiteenlopende emo-
ties en gedachten.

De werken in Den Bosch geven
aan dat de beeldhouwkunst
springlevend is, maar van werke-
lijk baanbrekende ideeën is geen
sprake. Mag je dat verwachten
van (zeer) jonge kunstenaars?
Wellicht niet, maar dan moet in
ieder geval toch ergens een
sprankje worden waargenomen.
Een sprankje dat aangeeft dat
die verwachting eens zal worden
ingelost.
'Toetssteen' - Pierre de Touche-
prijs. Negen winnaars van de
Touche-prijs voor beeldhouw-
kunst. Noordbrabants Museum,
Verwerstraat 41, Den Bosch.
Open: dinsdag tot en met vrijdag
van 10-17 uur; weekeinde van
13-17 uur. Tot 26 april.

Leverrolletjes
DOOR HUUB MEIJER

Neem bij voorkeur zachte kalfs-
lever voor dit recept en laat de
plakken niet te dik snijden om-
dat ze dan niet gemakkelijk op te
rollen zijn.

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 dunne plakken kalfslever,
peper en zout, 1 groteen 1 kleine
ui, bloem om te bestrooien, bo-
ter.
Pel beide uien, snijd grote ui in
ringen en hak klein ui fijn. Fruit
uisnippers (zonderringen dus) in
weinig boter in ongeveer vijf mi-
nuten zacht. Kruid lever met
peper en zout. Verdeel gefruite
uisnippers over de plakken en
rol vervolgens op. Bind op met
keukentouw of steek rolletjes
vast met een cocktailprikker.
Bestrooi leverrolletjes met
bloem. Verhit boter en bak hier-
in lever goudbruin en gaar in ca.
8 minuten. Bak uiringen mooi
bruin en serveer bij leverrolle-
tjes.
TIP: Lekker bij een gegratineer-
de ovenschotel van appel en
aardappel.

kunst

uit dekunst

Kritiek
DOOR JOS FRUSCH

Het begint zo langzamerhand
een modeverschijnsel te worden
in de kunstwereld: boosaardig
kritiek leveren op kritiek. Vooral
in literaire kringen wordt de cri-
ticus de laatste tijd vogelvrij ver-
klaard, als een paria behandeld,
verguisd, verstoten. Of de recen-
sent gelijk of ongelijk heeft,
speelt daarbij slechts een onder-
geschikte rol. Begrip en toleran-
tie lijken niet meervoor te komen
in het vocabulair van diegenen,
die zich onheus bejegend voelen.
Ontzag voor gezag al helemaal
niet. Greshoffs 'Het is de taak
van de criticus de kunst te be-
schermen tegen de kunstenaar' is
uit de boeken geschrapt.

Een groep die steeds meer zijn
stem laat horen is het legioenvan
de uitgevers, mensen die evenals
auteurs van boeken leven. En die
gemakkelijk commercieel belang
en literaire impact met elkaar
verwisselen, zo blijkt.

Een voorbeeld:
Enkele dagen voor aanvang van
de boekenweek laat uitgever Van
Oorschot de bij de Gemeenschap-
pelijke Pers Dienst aangesloten
kranten weten schrijver/criticus
Hans Warren een miezerige muis
(of woorden van gelijke strek-
king) te vinden, aan wie hij geen
boeken meer ter recensie aan-
biedt. De reden: Warren heeft het
bij Van Oorschot verschenen boe-
kenweek-essay van A. Alberts
niet meer dan een schoolopstel
genoemd. De uitgever ziet hierin
een nieuw voorbeeld van een stel-
selmatig onderuit halen door de
criticus van bij hem verschenen
boeken. Van enig begrip of er-
kenning van autoriteit of inte-
griteit geen spoor. Van onder-
bouwing evenmin.

Vorige week verscheen er in een
aantal Nederlandse dagbladen
een advertentie, geplaatst door
uitgeverij De Arbeiderspers, ge-
richt aan de Nederlandse literai-
re kritiek, die van bedenkelijk
niveau en boosaardig wordt be-
vonden. De reden: Vrij-Neder-
land criticus Carel Peeters heeft
negatief geoordeeld over Cees
Nootebooms roman 'Het volgend
verhaal. De uitgever vergelijkt
Peeters' opvattingen met het oor-
deel van de Duitse criticus Mar-
cel Reich-Ranicki die zich lovend
over de roman van Nooteboom
heeft uitgelaten.

Dat amateurkringen zich schul-
dig maken aan het tegen elkaar
uitspelen van recensenten - de-
gene die positief schrijft heeft al-
tijd gelijk - is nog daar aan toe,
dat ook in de professionele we-
reld hoogst selectief met kritiek
wordt omgegaan, is bedenkelijk.

Zeker in het geval van deze ge-
dachtenkronkel: omdat het bui-
tenland lovend schrijft, stelt de
Nederlandse kritiek niets voor.
Nog losvan hetfeit dat De Arbei-
derspers zou moeten weten dat
de geciteerde Duitse criticus een
hoogst omstreden figuur is in de
Duitse literaire wereld en als en-
fant terrible een dubieuze repu-
tatie heeft opgebouwd.

Wie kritiek uit, moet kritiek kun-
nen verdragen, uiteraard. Maar
het heeft iets onoprechts en naïefs
als de integriteit van de criticus
in twijfel wordt getrokken alleen
in het geval van een negatieve
oordeelsvorming. En als er geen
inhoudelijke argumenten wor-
den aangevoerd, maar alleen op
de man wordt gespeeld. Zeker als
commerciële overwegingen de
aanzet lijken tot.

Geldt juist voor uitgevers niet:
Wie in een glazen huis woont,
moet niet met stenen gooien?

’HetVervolg'vervolgt

’Uit heel gewoneleven’
MAASTRICHT - In zijn eigen
theaterzaal in het Generaals-
huis, Vrijthof, speelt het Maas-
trichtse theater-ensemble 'Het
Vervolg' twee toneelstukken,
die samen avondvullend zijn.
Ze maken deel uit van een se-
rie van vier, die onder de noe-
mer 'Uit dit heel gewone le-
ven' telkens een man-vrouw-
verhouding tot onderwerp
hebben. Twee ervan werden
in het begin van het seizoen
met groot succes opgevoerd.

De première van 'Niet te ruilen' en
'Kamerstuk' heeft 22 april plaats,
aanvang 20.30 uur.

'Niet te ruilen', van de voormalige
DDR-schrrjver Eugen Ruge is een
actueel stuk, uit 1990, dat voor het
eerst in Nederland wordt opge-
voerd. Een man en een vrouw van
de middengeneratie, die in 1968 nog
allerlei idealen en illusies koester-
den en een relatie hadden, ontmoe-
ten elkaar in een supermarkt. Als
ouderen proberen ze nu dat 'kniste-
rende' gevoel van die tyd terug te
halen. Wat is er van hun vrrjheids-
gevoel geworden? De vrouw is qua-
si geëmancipeerd, maar moet zich
door haar chef allerlei intimiteiten
laten welgevallen. De man is ge-
huwd, heeft drie kinderen, maar
koestert nog steeds de avant-gardis-
tische idealen van zijn tijd.

„Je zou het thema 'de onontkoom-
baarheid van het onomkeerbare'
kunnen noemen," zegt Léon van
der Sanden, die regisseert. Zijn ac-
teurs, Christine de Both en Martin
de Smet, behoren tot de vaste
krachten van 'Het Vervolg. De lan-
ge teksten houden het midden tus-
sen komiek, wrang en desolaat.

In 'Kamerstuk' ('Zimmerschlacht'
in het Duits zegt méér) van de be-
kende Westduitse auteur Martin
Walser, levert een echtpaar van
rond deveertig jaareen kleine veld-
slag. In de scène - het stuk speelt
in 1967 - staat het echtpaar op het
punt naar een feestje te gaan. De
man heeft er geen zin in, hij wil niet
applaudiseren voor de echtgenoot
en diens nieuwe vriendin, terwijl
deze de vrouw uit zijn eerste huwe-
lijk aan de kant heeft gezet. In een
tragi-komedie wordt vervolgens het
eigen huwelijk ontrafeld. „Het is
een geestig stuk omdat het zo her-
kenbaar is," aldus regisseur Mark
Timmer. Mieneke Bakker en Hans
van Leipsig staan garant voor puur
toneelgenot. Voorstellingen hebben
ook nog plaats van 23 april tot en
met 16 mei op woensdag, donder-
dag, vrijdag en zaterdagavond.

Passieconcert
Musica Mosana

MAASTRICHT - Koor en orkest
van de Camera Musica Mosana
doen dit jaar van zich spreken met
de maandelijkse uitvoeringen van
cantates van Bach. In het kader van
de Goede Week wordt deze canta-
tescyclus in april onderbroken.
Morgen, Goede Vrijdag, voert de
Camera 'Mebra Jesu Nostri' van
Dietrich Buxtehude uit, een serie
korte cantates over het lijden van
Christus. Het concert heeft plaats in
de St. Matthiaskerk in de Bosch-
straat in Maastricht en begint om
20.30 uur.

'Membra Jesu Nostri' wordt slechts
zelden uitgevoerd. Dat ligt volgens

de Camera aan de zeer veeleisende
koorpartij; gedurende de hele op-
voering van ongeveer een uur is het
koor vrijwel constant vocaal aanwe-
zig.

Aan de uitvoering werken vijf solis-
ten mee: Kathelijne van Laethem
en Marie-José Meuffels (sopraan),
Dina Grossberger (alt), Jan Caals
(tenor) en Guido Janssen (bas-bari-
ton).

Vooraf brengt de Camera Musica
Mosana een cantate van J.S. Bach:
'Nach dir, Herr, verlanget mich'.

Expositie
Monet succes

LUIK - De Claude Monet-tenW*,
stelling in Luik blijkt een absoW
succes. Daar waar de organisat"^ iover de twee maanden dat de "
toonstelling loopt een bezoek?*1
aantal van 60.000 verwacht had<-5 i
is dat aantal nu al overschredenj i60.000-ste bezoeker is vorig W**
einde in de bloemetjes gezet.
De Monet-tentoonstelling loopt v
tot zondag 10 mei in de Salie S*JGeorges, Féronstree 86 in Luit ?
expositie is dagelijks toegank*"
van 11.00 tot 18.00 uur.

verder
MAASTRICHT - 'Ali's Screart
de titel van de dansvoorstelling'
Catherine Massin morgenaV<»
presenteert in het Lösstheater, *j
ter de Barakken 31 a. De choreot?
Fe en danseres probeert in *jongste produktie de danskunst
al haar bewegingsaspecten en -1"
men te etaleren. Aanvang 20.30 f'

Een dag later is in hetzelfde the**
de voorstelling 'Kwartet' van ".
ner Muller te zien, gebaseerd op
briefroman 'Les Liaisons Danger"
ses' van Chosterlos de Laclos. A»
vang 20.30 uur.

In de concertzaal van het M*[
trichts conservatorium geeft &"
Vermeulen vanmiddag een 1^en musiceren studenten en Ens^ble '88. Thema: het Neo-expre^
nisme en Wolfgang Rihm.

SITTARD - Müllers 'Kwartet', I
baseerd op een uit zijn context»
rukt en in een nieuwe omge^
geplaatst 'Les Liaisons dange":
ses' van Chosterlos de Lao!
wordt morgen gespeeld in het >
kei-theater, Putstraat 22. De Bre^se bart fluitspeler PerTallec con<*
teert op zaterdag in het thea*
Beide uitvoeringen beginnen
20.30 uur.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. weerspannigheid; 4. jaar-
telling, tijdrekening; 7. eiland in de Mid-
del!. Zee; 10. gekheid! 12. oude griekse
munt en gewicht; 13. in vertwijfeling; 14.
gezellig en gemoedelijk; 15. alleenheerser;
16. inwendig orgaan; 19. selenium (afk.);
20. korte droge hoest; 21. het Romeinse
Rijk (lat. afk.); 23. rokersgerei; 25. vol-
doende; 26. waterkering; 28. oude lengte-
maat; 29. met bomen beplante grond; 30.
voegwoord; 31. jong dier; 34. jong dier;
35. zuiver; 37. muzieknoot; 38. regel,
richtsnoer; 39. deel van de bijbel; 41.
overschot, restje; 44. spel met drie ballen;
47. plaats in Gelderland; 49. gedroogd
zeewier; 50. plaats in Gelderland; 51. over-
jas; 52. onbepaald voornaamwoord; 53.
rivier in Duitsland; 54. bewijs van verzeke-
ring.

Verticaal: 1. zich niet in orde voelende,
plaats in Oostenrijk; 3. vermoeid, traag^
op een nieuwe regel; 5. echtgenoot,e
genote; 6. vriendschappelijk (^■'"^
bouwlanden bij een dorp; 8. in de
lengte; 9. hevig gevoel van walging,
heldendicht (gr.); 17. gezongen tonee^18. greppel, sloot; 22. ijl, niet dik; 2*- (
deugend; 26. afval van vlas; 27. vas'"
standdeel van urine; 30. water in Ut'^
31. gewapend geleide; 32. knijpbrti,
grote hoeveelheid mensen; 36. kleine
ezel; 40. vervoermiddel; 42. inseWe
pen; 43. stad in Frankrijk; 45. kos
gesteente; 46. uitstapje, reis; 48. boo

(ADVERTENTIE)

HOENS
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Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meerdan 25.000produkten voo
industrieen bouwwereld" 'Crosstalk' is een nieuwe Limburgse muziektheater-

groep die paaszondag zijn eerste voorstelling geeft.
Plaats van handeling is de Heerlense Stadsschouwburg,
waar 'Sketches on you' vanaf20.00 uur te zien is. Het is
een avondvullende voorstelling waarin een synthese tot
stand wordt gebracht tussen tekst, muziek en dans. Zo-
wel de 'sad-' als de 'sunny-'sides van het leven van een
aantal personen uit de omgeving van de leden van de
groep komen aan bod. De muziek van deze voorstelling
werd bijna helemaal geschreven en gearrangeerd door
'Crosstalk' zelf. De talrijke ervaringen van de musici in
diverse muziekstijlen (pop, jazz, klassiek, folk) zijn her-
kenbaar. Voor het dansgedeelte werd samenwerking
gezocht en gevonden met enkele professionele choreogra-
fen en dansers uit het westen van het land. ln vijf cho-
reografieën gaan de dansers een dialoog aan met mu-
ziek en tekst. Op defoto van links naar rechts de leden
van 'Crosstalk': Maya Manoffety (zang), Math Bruis (gi-
taar), Bart Vergoossen (slagwerk), Rogier van Wegberg
(bas), Joep Schoenmakers (keyboards) en Frits Kessels
(piano). Foto: JOHNLAMBRICHTS Oplossing van gisteren.

(Cl Standaard Uitqeveni Antwerpen

Umburgs dagblad
Donderdag 16 april 1992 "2

’Sketches'van'Crosstalk’

pezige peekah recept



Twijfels
VJf

6rjj s
e pvdA deze oplossing erg op

Vfaae n stellen> is maar zeer de
'en er sociaal-democraten voe-
eho 'n net aigemeen weinig vooi

tiiw gere inkomens via een belas-
Oe^ °ordeel nog iets extra's te gun-

Etnische Serviërs
tewapen geroepen

; derheldEV° ~ De Servische min"

I 'leeft 'n Bosnië-Hercegovina
s-ttie v

glsteren een algehele mobili-an e dienstplichtigen afge-
'ïiOgpi-T; Zij moeten zich zo snel
Sen! ?J het leêer melden we-
fr|eldH°n,middellijk oorlogsgevaar",
ut Sa„ et Persbureau Tanjug van-
Het faraJevo.
"Het telfiv316 leger heeft gisteravond
8rePen en Pantserwagens inge-
<iie eerHn tWee wiJken bij Sarajevo,
rer, van fFiiop de dag het toneel wa*
iMropr. gevechten tussen poli-

Ven in, en Servische milities.
-ïoofd', °,ner van de stad zei dat deP^sirS Sarajevo nu volledig is
e belan d°0r het leger- dat °P al"
Slad trof" knooppunten van de
6etis ho *n in tanks en pantserwa-
de Weé „ geïnstalleerd, evenals opv 0 8 naar hetvliegveld bij Saraje-

Doodrijden
asielzoekster

opgelost
VLEDDER - Met de arrestatie
van twee mannen uit Vledder
heeft de politie de moord opge-
lost op een 37-jarige Koerdiscjie
asielzoekster in die plaats twee
weken geleden.
Het slachtoffer werd op 1 april 's

avonds, terwijl zij liep te wande-
len, met opzet door een auto met
daarin de twee verdachten aange-
reden. De vrouw kwam daardoor
in een sloot terecht. Eén van de
inzittenden van de auto haalde
haar daar uit, maar begon vervol-
gens met een stok op haar in te
slaan. De vrouw bleef liggen,
waarna de auto nog enkele malen
over haar heen reed. De vrouw
stierf ter plekke. Zij woonde
sinds vier maanden in het asiel-
zoekerscentrum in Vledder. Waar-
om de mannen (34 en 18 jaar oud)
devrouw vermoordden is volgens
de politie niet duidelijk.

Extraatje voor midden- en hogere inkomens

Compromis Lubbers
in conflict koopkracht

HAAG - Premier Lub-s Probeert een compromis
* bereiken in het conflict tus-
E? de CDA-ministers Dees en Andriessen over de
) °Pkracht voor volgend jaar.
i Vries wil volgend jaar

treffen om de
K^Pkracht voor de minima te

Volgens Andries-
kht Wer^en die maatregelen

-iter veel te nivellerend.
Pi*(*iyi-
tte ?yier Lubbers denkt er nu aan
bwlannen van De Vries over te ne-
ti0„ ' Maar daarbij wil hij ook iets
dat ,Voor de hogere inkomens, zo-
""orrl bezwaren van Andriessen
enkfn weggenomen. Daarbij

t
e Premier aan verlagingvan

tje loPtarief en het verlengen van
«te j eede belastingschijf. Dat laat-
-W- vooral gunstig voor de mid-
% mens- "Het §aat hierbiJ
stei] °ver één van de vele voor-
heef^ 1'die de premier in zrjn hoofd
■Mn? 'Z° va^in krmBen rondom de

ster-president te beluisteren.

i(Wm dit p^an van Rubbers veel
,Vr'e der is dan het voorstel van De
ren.S' denkt de premier erover de
cotl^~aftrek voor het zogeheten
len^UtriPtief krediet (persoonlijke
Schaffen' ltoPen °P afbetaling) af te
lig» ,en- Een wetsvoorstel daartoe

al bij de Raad van State.
■Met hhee i 2e Plannen zou Lubbers een
be2weind tegemoet komen aan de
<Je daren van minister Andriessen,
'CDa 9,31-'11 wordt gesteund door de

binnen/buitenland

Ontvoering babylijkje
raadsel voor politie

IJpITERDAM - Het
«sgeboren meisje, dat
«nsdag door spelende

"Kinderen dood werd aan-
'z»i/offen in een vuimis"
:«k in een plantsoen in

Rotterdamse Afri-
.^anderwijk, is gister-
middag rond drie uur,»ntvoerd uit een lijkwa-
*en- Het werd enkele"[en later op dezelfdeP*k aangetroffen waar;t dinsdag was gevon-
'en> aldus de politie, die

'Oor een volslagen raad-■ el zegt te staan.,e lijkwagen, een Merce-Js 300 TD, werd door
j n̂ witte Mercedes-sta-
"°ncar klemgereden ope kruising van de Harre-*eg en de Scheepvaart-
*eS m Schiedam-Noord.

Volgens een woordvoer-
der van de Schiedamse
politie stapten drie man-
nen uit de stationcar. Zij
openden de klep van de
lijkwagen, pakten de lijk-
zak waarin het meisje
was 'verpakt' eruit en
gingen er vandoor met
onbekende bestemming.

De woordvoerder kon
niet zeggen of de drie
mannen gewapend wa-
ren.
De lijkwagen werd be-

mand door twee werkne-
mers van eenRotterdam-
se begrafenisonderne-
ming. De betrokken
begrafenisondernemer
had de lijkwagen aan de
Rotterdamse politie ver-
huurd om het meisje
naar het gerechtelijk la-
boratorium in Rijswijk te
vervoeren. Daar is sectie
op het babylijkje ver-
richt. Op de terugweg uit
Rijswijk werd de auto
klemgereden. De chauf-
feur had toen al in de ga-

ten dat hij werd gevolgd
en nam een andere route.
Voor directeur M. Voort-
man van het Laborato-
rium voor Gerechtelijke
Pathologie is de ontvoe-
ring een compleet raad-
sel. „Ik werk hier al heel
lang, maar zoiets heb ik
nog nooit meegemaakt.
Ik heb me ook zitten af-
vragen wat hier achter
zit. Waarom lost iemand
dit op zon manier op?"
Volgens Voortman is het
personeel van het labora-

torium gisteren niets bij-
zonders opgevallen. De
sectie op het babylijkje
duurde ongeveer ander-
half uur.

Zeker is in elk geval dat
de achtervolgers kenners
moeten zijn geweest van
de procedure bij de sec-
tie. „Inderdaad", beves-
tigt Voortman. „Veel
secties worden ter plekke
in Rotterdam verricht."
In Rotterdam heeft de
begrafenisondernemer
daarvoor een speciale
ruimte. De ontvoerders
moeten dus geweten heb-
ben, dat in dit gevalRijs-
wijk de plaats van onder-
zoek was. Daar komt nog
bij dat er in Rijswijk
twee pathologische labo-
ratoria zijn gevestigd.

Wachten op einde boycot

Luchtverbindingen met Tripoli verbroken

Sancties tegen Libië
massaal nageleefd

TRIPOLI - Libië zal buitenland-
se diplomaten uitzetten als ver-
gelding voor de VN-sancties, die
gisteren zijn ingegaan. De VS en
Groot-Brittannië overwegen een
resolutie bij de Veiligheidsraad
in te dienen om ook een olie-
embargo af tekondigen. De druk
op Libië wordt groter, zolang dat
land weigert de twee verdachten
van de bomaanslag boven Loc-
kerbie uit te leveren.

Tot nu toe houden alle leden van
de Verenigde Naties zich aan de
sancties, zoals die eind maart
zijn afgesproken. Alle luchtver-
bindingen met Tripoli zijn ver-
broken, de wapenhandel is stop-
gezet en een eerste groep Libi-

sche diplomaten is uitgewezen.
De KLM heeft, evenals alle ande-
re maatschappijen, de vluchten
op Tripoli gestaakt.
De Libische luchtvaartmaat-
schappij Arab Airlines heeft gis-
teren nog wel geprobeerd enkele
vluchten uit te voeren, maar de
gezagvoerders kregen te horen

dat zij niet welkom waren. Vlieg-
tuigen met bestemming Egypte,
Italië, Zwitserland en Tunesië
moesten onverrichterzake terug-
keren. Buitenlanders in Libië,
naar schatting enkele duizenden
onder wie 150 Nederlanders,
kunnen nu alleen nog maar over
de weg het land verlaten.

Veel landen zijn gisteren meteen
begonnen met het uitwijzen van
Libische diplomaten. Zelfs Zwit-
serland, dat geen lid is van de
VN, heeft zich bij het embargo
aangesloten. De aankondiging
van Libië dat het eveneens di-
plomaten zal uitwijzen, kwam
voor de VN niet als een verras-
sing.
Toch wil de VN het conflict niet
laten escaleren. Secretaris-gene-
raal Boutros Ghali zei gisteren
dat hij zijn pogingen voor een
vreedzame oplossing van het
conflict zal voortzetten. Maar hij
voegde eraan toe dat er met de
sancties niet te sjoemelen valt.
„Daarover is geen compromis
mogelijk".

" De normaal erg drukke vertrekhal van het vliegveld in Tripoli was gisteren bijna verlaten. Op de eerste dag van VN-
sancties tegen Libië werden alle vluchten van en naar het land van Ghaddafi geschrapt. F0to: epa

Prins Claus voor
het eerst weer
alleen op pad

DEN HAAG - Prins Claus heeft
zich gistermorgen voor het eerst
sinds zijn ziekte alleen in het
openbaar vertoond. Hij was al
eerder aanwezig bij officiële ge-
legenheden, maar dan altijd in
gezelschap van de koningin.

De prins nam gisteren een boek
in ontvangst over de wereldten-
toonstelling die maandag in Se-
villa begint. In het boek wordt
de export van Nederland naar
het buitenland uiteengezet. Ko-
ningin Beatrix zal begin mei de
tentoonstelling in Sevilla bezich-
tigen.

Het 'debuut' van prins Claus
werd door de Rijksvoorlichtings-
dienst (RVD) zoveel mogelijk
buiten de publiciteit gehouden.
De prins knapt dan wel langza-
merhand op, maar is nog lang
niet de oude. Volgens deRVD is
de gezondheidstoestand van
Claus nog erg zwak en is het
nooit helemaal zeker of hij bij
een evenement wel komt opda-

gen. Het hangt er vanaf of de
prins zich goed voelt.
Sinds juli vorig jaar heeft Claus
zijn werkzaamheden voorlopig
neergelegd. Hij werd toen voor
de tweede maal opgenomen we-
gens klachten van depressieve
aard. In november werd bekend-
gemaakt dat de prins behalve
aan depressiviteit ook aan de
ziekte van Parkinson lijdt. Uit
onderzoek in het Haagse Bro-
novo-ziekenhuis bleek dat Claus
deze ongeneeslijke ziekte al
sinds 1987 onder de leden heeft.

Bij de prins heeft de ziekte van
Parkinson sinds dietijd niet echt
ernstigere vormen aangenomen.
Met een uitgekiend medicijnen-
schema valt er voor hem mee te
leven. Het is nog onduidelijk of
Claus ooit weer met zijn gewone
werk begint. De prins was tot
zijn laatste depressie onder an-
dere actief als inspecteur-gene-
raal en adviseur op het ministe-
rie van Ontwikkelingssamen-
werking.

Steun voor economische hervormingen van Jeltsin

Russische regering
kan toch aanblijven
MOSKOU - Politieke ruilhandel
tussen het Russische parlement en
de regering maakte gisteren een
eind aan de 'kabinetscrisis. De re-
gering besloot het maandag bij pre-
sident Jeltsin ingediende ontslag in
te trekken, nadat het Volkscongres
in een verklaring steun uitsprak
voor de economische hervormingen
en het behoud van Jeltsins vol-
machten.

Verschillende ministers liepen na
de stemming triomfantelijk rond en
feliciteerden elkaar. „Dit is een
overwinning voor de regering", zei
minister van Economische Zaken
Netsjajev. In de zaal heerste echter
grote verwarring. „Waar hebben we
nu eigenlijk voor. gestemd", vroe-
gen de afgevaardigden zich af.
Zaterdag zette het Congres de rege-
ring onder druk met een resolutie
tot ombuigingen van het economi-
sche beleid en beperking van Jelt-
sins presidentiële bevoegdheid om
zonder parlementaire goedkeuring
ministers te benoemen. Die resolu-
tie was voor de regering onaan-
vaardbaar.

Voorzitter Chasboelatov van het
Volkscongres, verwikkeld in een
hevige competentiestrijd met vice-
premier Gaidar, liet de afgevaardig-
den weten dat dieuitspraak van het

congres nog steeds staat
„De verklaring die we nu hebben
aangenomen, heeft geen kracht van
wet, maar is bedoeld om de wereld
en ons eigen volk gerust te stellen.
We blijven voorstanders van de
overgang naar een vrije markt", zei
hij.
De verklaring van gisteren (aange-
nomen met 578 tegen 203 stemmen)
bevatte dankzij een wijzigingsvoor-
stel van Chasboelatov ook een pas-
sage waarin wordt verwezen naar
de resolutie van zaterdag. „Dat is
om aan te tonen dat het Congres
zijn standpunt niet herziet", zei
Chasboelatov.
De regering hoeft zich daar echter
niets van aan te trekken. De steun
voor de hervormingen die het Con-
gres gisteren uitsprak, betekent in
de praktijk dat het kabinet de reso-
lutie van zaterdag naar eigen inzicht
kan interpreteren. Gaidar sprak de
afgevaardigden direct na de stem-
ming dan ook tevreden toe. „De
regering heeft zijn eigen verant-
woordelijkheid, maar respecteert
het Congres", zei hij minzaam.

Basisscholen
gaan staken

UTRECHT - Leerkrachten in het
regulier en speciaal onderwijs (voor
kinderen met leer- en opvoedings-
problemen) zullen op maandag 11
mei staken.
Op die dag zal van de ouders wor-
den gevraagd hun kinderen zoveel
mogelijk thuis te houden. Zodoen-
de hebben leerkrachten en school-
bestuurders hun handen vrij om op
11 mei politici uit te nodigen om
naar de school te komen en met hen
te discussiëren over het beleid inza-
ke 'Weer Samen Naar School. „De
kinderen eruit, de politici erin", al-
dus één van de actievoerende leer-
krachten.
De Katholieke Onderwijs Vakorga-
nisatie (KOV) hield gistermiddag in
de Expozaal van het Jaarbeurscom-
plex in Utrecht een landelijke de-
monstratieve bijeenkomst over de
plannen van staatssecretaris Walla-
ge (Onderwijs) om het regulier en
speciaal onderwijs in de nabije toe-
komst veel nauwer met elkaar te
laten samenwerken. Dat uitgangs-
punt is vastgelegd in Wallages wets-
voorstel 'Weer Samen Naar School.
Volgens onderwijsgevenden wil
Wallage het speciaal en regulier on-
derwijs veel te snel integreren. Bo-
vendien is het speciaal onderwijs
bang voor zijn bestaansrecht.

Ballin naar VS
voor top-beraad
over drugshandel
DEN HAAG - Minister Hirsch Bal-
lin (Justitie) reist maandag naar de
Verenigde Staten voor het maken
van afspraken over nauwere samen-
werking op het gebied van de
drugshandel.
Vooral de drugshandel vanuit het
Caribische gebied en Suriname
komt aan de orde. De minister en
een zware ambtelijke delegatie zul-
len in Washington en Miami onder
andere spreken met de Amerikaan-
se minister van Justitie Barr, de
drugsbestrijdingsdienst DEA, de fe-
derale politie FBI en de douane.
Hoewel ook de drugshandel uit Su-
riname en het Caribische gebied
uitgebreid aan de orde zal komen,
heeft de reis een breder karakter.
Gesproken zal worden over een he-
le reeks maatregelen die drugshan-
del en het witwassenvan drugsgeld,
ook in andere delen van de wereld,
aan banden moeten leggen. Eén van
de onderwerpen is het verbeteren
van de gegevensuitwisseling tussen
Nederlandse en Amerikaanse
drugsbestrijdingsdiensten.

punt
uit

Mandela
Winnie Mandela heeft gisteren
bekendgemaakt af te zullen tre-
den als direkteur van de afde-
ling sociale zaken van het ANC.
Ze zei dit te doen in het belang
van de anti-apartheidsbewe-
ging.

Zorgsector
De zorgsector moet de vrijheid
krijgen cao's af te sluiten zon-
der dat de overheid vooraf be-
paalt hoeveel ruimte er is voor
verbetering van arbeidsvoor-
waarden. Ook het afsluiten van
verschillende cao's (raam-cao's,
minimum-cao's of zelfs be-
drijfs-cao's) moet worden be-
vorderd. Dat staat in het giste-
ren gepubliceerde rapport van
de Commissie Prijsvorming in
de Zorgsector.

Vrees
Enkele militante Palestijnen
die door Israël worden gezocht,
hebben zich uit vrees voor het
optreden door geheime Israëli-
sche eenheden overgegeven.
De Palestij nen geven zich over
omdat zij vrezen dat de gehei-
me agenten, die zich als Pales-
tijnen voordoen, hen anders
zullen doodschieten.

Predikant
Voor het eerst heeft een ge-
meente van de Zuidelijke Bap-
tisten, de grootste protestantse
kerk in de Verenigde Staten,
een homoseksuele predikant
beroepen. De 15,2 miljoen le-
den tellende kerk, die in theo-
logisch opzicht als zeer behou-
dend geldt, wijst homoseksua-
liteit als zondig af. Maar de
plaatselijke gemeentenkunnen
zelf bepalen wie ze als predi-
kant beroepen.

Overzicht
Irak wil in mei een 'volledig en
definitief overzicht van zijn
kernwapenprogramma geven.
Dat heeft het VN-inspectie-
team in Irak verklaard. Het
team heeft toezicht gehouden
op de vernietiging van installa-
ties en uitrustingen voor het
programma.

Terecht
De 33-jarige Haagse taxichauf-
feur die sinds zondagavond
werd vermist, is terecht. De
man is inmiddels door winke-
liers en buren gezien in de
buurt van zijn woning in Sche-
veningen. Van de man was
niets meer vernomen na een rit
zondagavond

Afval
Het gescheiden inzamelen van
groente-, fruit- en tuinafval ligt
op schema. Momenteel doen
269 gemeenten, 42 procent van
het totale aantal gemeenten,
hier aan mee. In bijna 30 pro-
cent van de huishoudens wordt
dit gft-afval nu gescheiden in-
gezameld. Eind van dit jaar zal
dit naar schatting 46 procent
zijn. Vanaf 1 januari 1994 is
iedere gemeente verplicht het
gft-afval gescheiden in te zame-
len. De helft van ons huishou-
delijkafval bestaat uit gft-afval.

Cambodja
De Nederlandse troepen die
gaan deelnemen aan het VN-
vredesmacht in Cambodja
(UNTAC) zullen eind mei in dat
land actief zijn. Ons land stuurt
een infanteriebataljon van 850
mariniers (onder wie ongeveer
150 dienstplichtigen), drie
F-27-transportvliegtuigen van
de Koninklijke Luchtmacht
met 35 man personeel, zes staf-
leden en een detachement van
elf marechaussees.

(ADVERTENTIE)

"GeefMUamila dekans
om weerte lopen"

tr*_ _, *' *Tj_.*V__<!h3Bry wwwLw^

J [, I S-'
I^B^j _____

"^--'!!S»W%_^*^wm * sJ^HSïééSsS??- P* __^- -
pf,l»dp^,] j»yÉP f̂ ,_____■

Met 100gulden helptu hem opdebeen

GIRO 50500
NEDERLANDSE STICHTING VOORLEPRABESTRIJDING - AMSTERDAM

hk
(ADVERTENTIE)

Perfect!
' I^^^^^^H^^^^^^^^^________________bMersteklas vakwerk,snel en betrouwbaar| (alle bekende merken)

?~- ~tr -'i m. Hf

(ADVERTENTIE)

* 1 ___L «m MMMbMMNiMM

W~ Jyfk __P*l Het Cascade waterbed is een natuur-
ij 1 K^MÉI ''ik en komfort'ihel alternatief voorflf JH VH de gewone matras met een geweldigjBV J ____t_____^l kwaliteitsnivo en een -Wk.'' heel eigen karakter. -r-—r=

':ascade waterbedden treft u alleen aan bij de \^/~\\^\Jté^i~i^fr^ ■n
slaapspecialist! Een fraaie kleurenbrochure over

l<l_an3nil-yl-0- _ —het slapen op water en Cascade in het bijzonder waierveaaen
ligt voor u klaar. baakstaataguadkoom ai huk:

BRUNSSUM, Home Service de oude zon, Kerkstraat 109. GELEEN,
Ruwette, Raadhuisstraat 8. HEERLEN, Ruwette, Bongerd 29.
SITTARD, Van Sloun Meubelen, Industriestraat 23. VALKENBURG,
Van Sloun Meubelen, Reinaldstraat1.

Donderdag 16 april 1992 "3Hmburgs dagblad
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Het mooieweerkomt eraan, de dagen worden langer, Pasen staat voor Q Gratis kursus videofilmen. Een hele avond lang tientallen handige Q Gratis 2 Jaarverzekering voor uwkostbare camera. Tegen diefstal, camera's. Van Video-8 tot Hi-8. Van VHS-C tot Super VHS. Ziet u gelijk
de deuren u heeft wat extra vrije tijd. Een mooie gelegenheid om een tips én natuurlijk ook een aantal praktijkvoorbeelden. verlies en tegen beschadiging. , een superkollektie statieven, lenzen, filters, lampen, microfoons,
nieuwe camera aan te schaffen en uit te proberen. Bovendien geeft Q Gratis handige tas voor uw nieuwe camera. Een extra dikke tas Q Gratis handig videofilm praktijkboek. Praktisch pocketboek met accu's, tassen, mixers, titelgeneratoren enzovoorts. Samen met onze
Vogelzang ver tijdelijk een gratiscamerapakket bij. voor een veilig vervoer van camera en accessoires. alles watuweten moet.Kom snelkiezen uit onskomplete assortiment adviseur maakt u gegarandeerd de juistekeuze. Tot snel!
._
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W^^ BLAUPUNKT CCR 810 (= SONY Scherpstelling, diafragma en wttbalans CANON CAMCORDER UCIO ting met de hand worden ingesteld en HITACHIVME 25 BMMCAMCORDER om van 16x tot 64x in te zoomen. HiFi
"**^~ WÊkmmW CCD-TRIOS) HIFI STEREO VIDEO-B kunnen alle automatisch worden in- Auto Focus systeem, een 8x zoom, in- beschikt de camcorder over een fade Twist & Shoot bediening, snel en ge- stereo geluid opname en weergave.

HANDYCAM gesteld. Maximale opnameduur be- frarood afstandsbediening, beeld- in/fade out funktie. De selftimer en de makkelijk. Beschikt over veel nieuwe On screen display in de zoeker, long

SONY CCD-f385 FAMILY CAMERA en afstandsbediening FM geluid SP Slechts 600 gram in gewicht, maar draagt 3 uur, direkt afspeelbaar op elke scherpte van 320.000 beeldpunten, sluitertijd tot 1/10.000 seconde maken ideeën. De DSP bestuurt diverse intelli- play afspeelfunktie, snelle herhaling
8x motorzoom camcorder metauto iris en Long Play Inklusief accessoires-set zeer veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld televisie. Verdervoorzien van fader, HiFi automatische witbalans in 25 zones en het toestel kompleet voor al uw opna* gente funkties voor perfekte opnamen, van de laatste 5 seconden van de op-
en auto witbalans start/stop alarm te- en infrarood afstandsbediening voor metdigitale super-impose zelf uweigen stereo geluid, LCD-venster en accessoi- gain up-3 zones. Met behulp van de men. Art.nr.i26i* De afstandsbediening is een kaart die, namen. Inklusief accessoirepakket,
genlicht correctie' variabele sluiter' tot opnemen en afspelen aai» 11343 teksten en illustraties aan opnamen res. Inkl. afstandsbediening. Art.nr.ll4so macro-instellingkunt u zelfs dekleinste OUDE VOGELZANGPRIJS 2599,- als hij niet gebruiktwordt, in het came- An.nr. 10035

1/4000 sec instelbare viewfinder met VOGELZANGPRIJS toevoegen. 6x motorzoomlens en vari- VOGELZANGPRIJS 2199,- onderwerpen beeldvullend vastleggen. VOGELZANGPRIJS rahuis gestoken wordt. De elektra- OUDE VOGELZANGPRIJS 2899,-
-tekstinfo, aansluiting voor oortelefoon abele sluiter (tot 1/4.oooste seconde) INRUILKORTING 200,- Voor speciale opnamen kan debelich- nische zoom geeft ude mogelijkheid VOGELZANGPRIJS

OF F 55,-PER MAAND 1899 OF F 60,-PER MAAND 1999 OF F 70,-PER MAAND 2199 OF F 75,- PER MAAND 2499
jyQ JVC "jvideomcs SONY __^\ flÏQdö SONY Handycam L^Ri®

geregel maar' ook het originele ge- diomatenaal. Heeft 59 gedigitaliseerde \1 SÏlN§|k & *B SONY CCD-TR7OS HI-8 HANDYCAM kleuren. Met de superimpose-funktie
JVCGR-SX9ES VHS C MINI MOVIE het hoorbare audiomix geluid. Anima- luid! De JX-SV 77 voorziet videofilms natuurlijke geluiden, 18 gesampelde \JSSi f^^£g&* m T? TRAVELLER kunt uuw eigen teksten en illustraties
Kleinste Super-VHS camera ter wereld tiefilmfunktie (4 beeldjes per sec.) van een komplete over hetbeeld lopen- huis-, tuin-en keukendeuntjes en elek- m^L^^^^ Handycam Traveller camcorder met toevoegen aan opnamen. Zelfs de ai-

(Kleintje Super) Zeer eenvoudige vol- m.b.v. afstandsbediening. Dig. tekst- de aftiteling (40 regels van 20 karak- tronische wijsjes die o.a. in videoga- W* AVS 750 VIDEOSTATIEF perfekt beeld in uitzendkwaliteit dankzij lersnelste akties laten zich haarscherp

automatische eenknopsbediening zorgt geheugen in 7 kleuren Kompleet met ters), en professionele wipe-effekten mes te horen zijn. Diverse speciale ef- SONY P5-90 HGABMM CASSETTE De bestebeelden metuwcamerarecor- het HiB super-videosysteem. Door de vastleggen dankzij de elektronische
voor een altijd perfekt resultaat Auto- lader/voeding EC-30 cassette Scart- zoals uze dagelijksop de TVziet. Voor- fekten zoals fade in en uit, verhogen of Deze Metal HG Bmm tape heeft uitge- dermaaktuop een statief. Dit AVS 750 extreme lichtgevoeligheid van 3 lux en sluiter die variabel is tot 1/10.000 se-
matische koppenreiniging Dankzij Full kabel (S-VHS en VHS) accu cassette- zien van een signaalconvertor die het verlagenvan tonen, rap-effekten, geluid kiende beeld-en geluidskwaliteit. Heeft statief is uiterst stabiel. Kan vloeiend deregelbare beeldversterking maakt u conde. Het geluid wordt levensecht op-
Range Auto-focus altiidscherp achter- adapter, afstandsbediening groot- signaal van standaard videorecorders achterwaarts afdraaien. Bovendien zijn een speelduur van 90 minuten. naar links en rechts zwenken, ook naar ook prima opnamen bij minimaal licht, genomen en weergegeven dankzij de
af kan kommentaar of muziek'worden hoek/telelens-set. Art.". 15494 ' omzet naar YC signalen voor Super- series van geluid te programmeren. Art.nr.B37l boven en beneden. Poten zijn makke- De precisiebeeldchip met maar liefst HiFi stereo voorziening. Art.nr. 12212
toeqevoeqdmbvinqebouwdemicro- OUDE VOGELZANGPRIJS 2999,- VHS. An.nr. 12341 An.". 11345 3 STUKS lijk verstelbaar. An.nr. 4186 470.000 beeldpunten zorgt voor een OUDE VOGELZANGPRIJS 3330,-

-foon Dubbele insert met behoud van VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS helder en scherp beeld met zuivere VOGELZANGPRIJS

o^.^^ 2799 1499 499 45 169 ofF9,,per.aand 2999
I " 1 y^\ ■ OPENINGSTIJDEN: MA. 13.00-18.00UUR, Dl. T/M VR. 09.30-18.00 UUR. (wÜlY<^\ I ~~L\ DONDERDAGKOOPAVONDTOT2I.OOUUR.ZATERDAGVANO9.OO-17.00UUR. \"*'-^ IIC Cl IMMC UOHPI 7AMu PA Pilf^ j, UtdllAJ Dt I l/tirPl 7AUr El \ _^^7 waEDINGEN.OIANGDEVOOfIfIAADSTBEKTAFWW^ V_-—""^ __JC OLllvllflt WwUCLfcMIIU WWiIW

, \ \/ JB ||j|kfliPl| -4VMBAW Even watkrap bij kas?<VtfsP ZesjaarGaranheplan.Natuurhjkwütu \ WJ Ifl| ■. # TZ . —^'"1 Da's geen probleem bij

"^ zeker van zi,n datuw meuwe CD-speler, \ \M 111 W* I È U r^YT^r-CltllllG Vogelzang Card. Voor ge-
tuner, TV, video- of camcorder jarenlang zor- \ Vfi IfllllLUll U UOC^»^ mikelijÊ gespreide be-

genlooskijk- en/ofluistergenot geeft. Daarom heeft L^il X-J *W mmW WMM ■■ ■ ■ cRED* T C A R D 4n uw droom-
Vogelzang een nieuwe service: het unieke Zes Jaar -„-. ■_ - 041 2OH Uh 2 IJ Qnze medewer.
Garantieplan. Voor een genng bedrag krijgt u een MêrmSkT ICllffl IO 11161 0111110011 °' * "ül J kers vertellen er u aUes
garantiecertificaat. Vraag ernaar in onze winkel. mmw^m^mm mmmm\m\ m mywm m mmmn w mwmmmm mmnmmm m —
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,
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binnen/buitenland

Melkhandelaren en waterschappen bereiden juridische stappen voor

Woedende boeren dumpen
overtollige melk op straat

Van onze redactie binnenland

:pEN HAAG - Woedendepoeren hebben gistermid-dag op drie plaatsen in
~renthe honderdduizen-aen liters melk op de
openbare weg geloosd. De
eehouders protesteerden

parmee tegen de stakingn de zuivelindustrie, die
:*e vierde dag is ingegaan.
Vandaag zijn soortgelijkeacties te verwachten.

e Vervoersbond FNV heeft in*
sat de r-e landbouworgani-. les opgeroepen de boeren totjr^te te manen. De oproep

nadat stakende FNV'ers
i\ tev. Dedreigd door veehouders
w? hun melk niet kwijt konden.
«mster De Vries van Sociale Za-
jvn heeft de partijen in het con-
ej5l opgeroepen opnieuw met
v£aar rond de tafel te gaan zitten.
d moet worden, aldus
co ~ewindsman, dat het zuivel-nflict verder escaleert.

p e'khandelaren en waterschap-
Seh i.^ n van pan °*e recnter mte
aa om een emd te makenn.n de stakingen. De Unie van, «erschappen heeft de Voe-JngsbondFNV en deKoninklijke
geederlandse Zuivelbond (werk-
jevers) gesommeerd maatregelen
li nemen om schade aan het mi-
j_ u door de melklozingen te voor-iju'I*en-Als niet vóór vanmiddag 2
om een 'Devredigend antwoord isa,J_Vangen, spant de Unie eenkortseding aan.

q^ Nederlandse Melkhandelaren
ge|anisatie bereidt ook een kort
bo aS voor tegen de Voedings-
is h

*^V- Volgens de organisatie
zeif situatie voor met name 600
het ancuge melknandelaren in
sti noorclen van het land zeer ern-g. Die zijn sinds zaterdag niet
fn fu Devoorraad en kunnen geen
hehK meer verkopen. Daarnaast
K. en deCommissarissen van de°ningin in Groningen, Zeeland

en Flevoland minister Alders van
Milieu gevraagd naar de rechter te
stappen. Daarbij zou het moeten
gaan om de vraag of de staking tot
gevolg heeft dat onevenredige
schade aan het milieu wordt be-
rokkend door het storten van
melk.
De weerstand van de boeren tegen
de acties in de zuivelindustrie
neemt steeds meer toe. Boze vee-

boeren spoelden gisteren in Em-
men, Meppel en Beilen honderd-
duizenden liters melk, al dan niet
vermengd met water of gier, over
de straat uit. Het verkeer in en
rond Beilen zat daardoor een uur
lang muurvast. De politie is niet
opgetreden, om de zaak niet te la-
ten escaleren. Volgens een politie-
woordvoerder kan een aantal
boeren binnenkort wel een pro-
ces-verbaal in de bus verwachten.
In Meppel waren tevoren de pom-

pen in het riool uitgeschakeld om
de zuiveringsinstallatie niet te veel
te belasten. De actievoerende boe-
ren in Emmen gooiden eerst zand
voor het riool om overbelasting te
voorkomen.
De zuivelindustrie heeft gisteren
een bod gedaan om melklozingen
te voorkomen. De industrie is be-
reid melk te verwerken tot lang
houdbare en nauwelijks winstge-
vende produkten. Maar de Ver-
voersbond FNV is er niet op inge-

gaan. Dit plan maakt weer duide-
lijk, aldus de bond, dat het de
werkgevers gaatom het verminde-
ren van hun economische schade.
De acties in de zuivel richten zich
tegen de verhoging van de vut-
leeftijd per 1 januari 1994. Alle ka-
derleden op één na van de Indu-
strie- en Voedingsbond CNV
hebben zich gisteren achter het
vorige week met de werkgevers
bereikte onderhandelingsresultaat
over een nieuwe cao geschaard.

" Woedende veeboeren lozen honderden liters melk op het marktplein in Meppel. Foto: ANP

CDA lanceert nieuwe uitgangspunten in concept-program

’Burger moet zelf meer
betalen en ondernemen’Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Burgers moeten
meer gaan betalen voor hun wo-
ning, hun gezondheid, studie, werk-
nemersverzekeringen en produkten
die het milieu belasten. De kosten
van levensonderhoud die daardoor
kunnen toenemen, mogen niet wor-
den afgewenteld door het stellen
van looneisen. Om de inkomensder-
ving op te vangen, moet gestimu-
leerd worden dat mensen hun bezit
uitbreiden, meer sparen en zelf za-
ken gaan verzekeren.

Dat staat in het nieuwe ontwerppro-
gramma van uitgangspunten van
het CDA, het beginselprogram dat
de politieke overtuiging van de par-
tij weergeeft. Een commissie onder
leiding van ere-voorzitter Steen-
kamp heeft het rapport gisteren
aangeboden aan CDA-voorzitter
Van Velzen.

De commissie, waarin Tweede-
Kamervoorzitter Deetman als vice-
voorzitter een prominente rol heeft
gespeeld, heeft het bestaande be-
ginselprogramma dat bij de fusie
van het CDA in 1980 tot stand
kwam, vernieuwd. Het CDA wil vol-
gens het ontwerp-rapport - dat na
een discussie in de partij-afdelingen
voorjaar 1993 definitief vastgesteld
zal worden - dat de politieke over-
tuiging hiermee 'bij de tijd' blijft.

Keuzen
Op het gebiedvan 'werk en welzijn'
betekent zulks dat de overheid op
afstand komt te staan en de burger
meer zelf moet ondernemen en be-

talen. Mensen zullen dan bewuster
en meer gericht keuzen moeten ma-
ken, aldus het rapport, en de kosten
minder afwentelen op de overheid,
ook als de kosten van levensonder-
houd daardoor toenemen. Voor de
laagste inkomens dienen 'uitkerin-
gen op maat' te worden ingesteld.

Als werklozen weigeren zich bij te
scholen en werkervaring op te
doen, dient de uitkering fors te wor-
den gekort. Meer mensen moeten
aan het werk, vooral ouderen boven
de 50 en partners die nu nog niet
werken. De vut moet daarom flexi-
beler worden gehanteerd. Ten prin-
cipale blijft de keuze aan het 'huis-
houden' of één van de partners
betaald gaat werken of de zorg voor

de kinderen op zich neemt. Door
belastingen en premies te heffen
naar draagkracht van het huishou-
den en door het geven van kinder-
bij slag, laat de overheid aan de
partners die keuzevrijheid, aldus
het rapport.

Op ethisch gebied maakt het CDA
zich zongen om de praktijk bij rea-
geerbuis-bevruchting. Experimen-
ten met embryo's zijn daarom al-
leen toegestaan bij het totstand-
brengen van zwangerschap. De
overheid dient naast het stellen van
wettelijke normen 'een moreel en
cultureel beraad te stimuleren in de
samenleving, opdat het ethische be-
wustzijn levend blijft en over het
medisch handelen verantwoording
wordt afgelegd', aldus het ontwerp-
program.

Het bezit van kernwapens kan niet
langer worden gerechtvaardigd, zo
stelt de commissie. Nu de Sovjet-
unie niet meer bestaat, is in de drei-
ging 'een wezenlijke verandering'
opgetreden. Een radicale verminde-
ring en zelfs wereldwijd verbod op
nucleaire, biologische en chemische
wapens is vereist. De commissie
hecht ook aan handhaving van 1,5
procent van het nationaal inkomen
dat aan ontwikkelingssamenwer-
king wordt uitgegeven, het principe
dat in de huidige discussie door de
CDA-fractie is losgelaten.

Van Velzen zei in zijn reactie dat
het CDA met dit vernieuwde Pro-
gram van Uitgangspunten niet
meer 'met behoudzucht verbonden
kan zijn. Volgens de voorzitter is
het CDA „een partij van vernieu-
wing en verandering".

" Piet Steenkamp

Zendtijdgarantie omroepen
DEN HAAG - De zenders Nederland 1, 2 en 3 blij-
ven beschikbaar voor de bestaande omroepen. Zij
krijgen daarvooreen zendtijdgarantie van tien jaar.
Gegadigden voor commerciële televisie kunnen
ruimte krijgen op de kabel. Op de radio worden
vijf etherfrequenties voor de publieke omroepen
vrijgehouden, en één voor de regionale opmroe-
pen. Regionale omroepen mogen maximaal twaalf
uur per dag uitzenden. Op lokaal niveau wordt per
gemeente een frequentie gereserveerd. Omdat zo-
doende het dubbel gebruik van frequenties wordt
beëindigd,komen er voor commerciële radio twee

middengolf- en een aantal FM-restfrequenties be-
schikbaar.
Dit stelt mediaminister d'Anconavoor, naar aanlei-
dingvan het eerder dit jaarverschenen rapport van
de commissie-Donner. Die commissie concludeer-
de dat commerciële omroepen feitelijk en juridisch
niet zijn tegen te houden.
Omdat het rapport aangaf dat uittredendepublieke
omroepen geen garantie kon worden gegeven dat
zij een etherfrequentie zouden krijgen, besloten
Veronica, Vara en Tros binnen het publieke bestel
te blijven.

II.Ross Perot onafhankelijk
kandidaat presidentschap VS

Zakenman op weg
naar Witte Huis

DOOR HENKDAM

WASHINGTON - Dit zei
H. Ross Perot in 1970: „Ik
zou een hele slechte politi-
cus zijn, al was het maar,
omdat ik geen geduld heb".
En dit zei H. Ross Perot in
1987: „Ik me verkiesbaar
stellen? Het land heeft al
genoeg problemen".

Maar niets is veranderlijker
dan de mens, zelfs al heeft
hij een slordige 2,5 miljard
dollar op zak. Want wie
denkt er serieus over om als
onafhankelijke kandidaat
mee te doen aan dekomen-
de presidentsverkiezingen?
Het is H. Ross Perot.
Niet dat hij zo nodig hoeft, want
vorige maand zei hij in een tv-
interview: „Mijn persoonlijke ge-
voel is, dat iemand die intelli-
gent genoeg is om president te
kunnen worden, dat niet wil om-
dat het de hardste, vuilste, meest
ondankbare baan ter wereld is".
Maar aan de andere kant: H.
Ross Perot houdt toevallig van
harde, vuile en ondankbare ba-
nen. En dus zou hij zich best
beschikbaar willen stellen. Als
de mensen in het land hem dat
tenminste vragen.

En dat laatste, dat doen ze. Want
sinds Perot op 16 maart voor de
camera's van CNN zei dat hij
desnoods wel zou willen mee-
doen aan de race naar het Witte
Huis, hebben al 1,8 miljoen Ame-
rikanen hem gebeld. Ze hadden
allemaal hetzelfde verzoek: of de
kleine zakenman met de grote
oren uit Texas alsjeblieft ja wil
zeggen. Zodat er tenminste weer
eens een echte vent in het Witte
Huis komt. Een doordouwer.
Een knokker. En in ieder geval
iemand van wie niemand kan
zeggen dat hij een politicus is.

Krantejongen
Wie is H. (de letter staat voor
Henry, maar-Perot heeft een he-
kel aan die naam) Ross Perot
dan wel? Het korte antwoord is:
hij is de verpersoonlijking van
'the American Dream', de man
die zichzelf letterlijk van krante-
jongen tot miljonair, pardon,
miljardair omtoverde.

Een kort resumé zegt genoeg.
Perot begon met geld verdienen
toen hij nog op de lagere school
zat door een krantewijk te begin-
nen in het door zwarten bewoon-
de deel van zijn thuisstad Texar-
kana fn Texas, iets dat niemand
vóór hem zelfs maar had be-
dacht.

Van huis uit doordrenkt door po-
sitieve waarden, vulde hij zijn
schaarse vrije tijd als padvinder.
De leider van zijn troep, Sam
Shuman, zei later: „Het was een
jongen met pit. Omdat hij klein
van gestalte was, stond hij altijd
kaarsrecht, met zn kleine bors-
tje zo ver vooruit als hij maar
kon".

Met een beurs ging Perot na zijn
schooltijd naar de prestigieuze
Naval Academy, en na enige ja-
ren bij de marine begon hij een
carrière als verkoper bij compu-
tergigant IBM. Dat ging hem zo
goed af, dat hij ooit al op 19 ja-
nuari zijn verkoopdoel voor het
hele jaar haalde.

In 1962 had Perot een idee. Als
IBM nu eens niet alleen compu-
ters zelf maar ook computertijd
verkocht? Maar IBM voelde
niets voor dit plan, en daarom
stapte Perot op, en begon hij met
1000 dollar die hijvan zijn vrouw
leende een eigen bedrijf.

Kampement
Dat bedrijf, Electronic Data Sys-
tem (EDS), werd een instant suc-
ces. Dat was niet in de laatste
plaats te danken aan de onortho-
doxe manier waarop Perot zijn
bedrijf leidde, als een soort mili-
tair kampement. Hij nam bij
voorkeur Vietnam-veteranen in
dienst en eiste strenge discipli-
ne. Zo controleerde hij of zijn
personeel correct gekleed ging,
verbood hij baarden en snorren,
en moest hij van vakbonden al
helemaal niets hebben.

Het hoofdkwartier van EDS in
Dallas was omgeven door hoge
hekken en prikkeldraad, met bij
de toegangspoort gewapende
wachten. Zo wilde H. Ross Perot
het, en zo gebeurde het dus ook.
Perots fascinatie met militarisme
bleek op een sensationele ma-
nier in 1979, toen twee medewer-
kers van EDS in Iran tijdens de
omwentelingen daar gevangen
werden genomen. Een vermom-
de Perot zocht de mannen eerst
zelf op. Daarna huurde hij een
commando-eenheid in die de
werknemers wist te bevrijden,
een huzarenstukje dat van Perot
een volksheld maakte.

In 1984 verkocht Perot EDS aan
de autofabrikant General Motors
voor het bedrag van 2,5 miljard
dollar. Onderdeel van de over-
eenkomst was, dat Perot een fors
aandeel in GM kreeg, en er direc-
teur werd.

Dat werd, geheel voorspelbaar,
een sof want de eigenzinnige Pe-
rot paste helemaal niet in de fos-
siele structuur van GM, kreeg
met de hele top ruzie, en ver-
kocht daarom in 1986 zijn aan-
deel voor 700 miljoen dollar te-
rug aan GM.
Perot heeft dus nu geen eigen
bedryf meer, maar zijn legende
groeit nog steeds. Hij heeft nogal
wat energie en geld gestoken in
de hervorming van het onder-
wijs van Texas, en daarmee ook
wel enig succes geboekj. Verder
besteedt hij veel aandacht aan
het menigmaal wrede lot van
Vietnam-veteranen.

Kleurrijk
Veelvuldig is Perot bovendien
de afgelopen jaren in de Ameri-
kaanse media te vinden geweest,
want dit is niet iemand die verle-
gen is om een mening, en ook
niet iemand die bang is die me-
ning, op een altijd kleurrijke
manier, te uiten.

Hij was bijvoorbeeld morcidus
tegenAmerika's bemoeienis met
het Golfconflict. In zijn eigen
woorden: „We moeten de emir
van Koeweit redden. Wat zou u
ervan zeggen als ik op uw deur
klopte om uw zoon te lenen, zo-
dat die naar het Midden-Oosten
kon om die baas zn troon ferug
te bezorgen? lemand met 70
vrouwen, met een minister voor
seks die hem elke donderdag-
avond een maagd moet bezor-
gen? Dan zou u me toch op m'n
bek slaan?"

Perots oplossing voor de Iraakse
agressie: een groep commando's
sturen, mogelijk met hulp van de
Israëli's, om de Iraakse president
Saddam Hoessein te vermoor-
den.

Dit soort uitgesproken menin-
gen over van alles en nog wat
hebben Perot steeds in de kijker
gehouden. Het is daarom niet zo
gek dat nogal wat Amerikanen,
ziek als ze zijn van de officiële
politiek en van archetypische
politici als Bush en Clinton. in
Perot wel een goede president
zien.

Dat was bij voorgaande verkie-
zingen ook al zo. Wat nieuw is, is
dat Perot dezekeer heeft gezegd,
erover te willen denken. Sterker,
hij heeft gezegd zeker mee tezul-
len doen als zijn fans erin slagen
in alle 50 staten zijnnaam als on-
afhankelijk kandidaat op de
stembiljetten te krijgen.

Daarvoor zijn handtekeningen
nodig, uiteenlopend van enkele
honderden in de staat Tennes-
see, tot meer dan 130.000 in Cali-
fornië. En op dit moment zijn
duizendenvrijwilligers in het he-
le land bezig diehandtekeningen
op te halen.

Perot is dus een eind op dreef,
en de kans neemt toe dat hij in
mei of juni officieel gaat verkla-
ren te zullen meedoen aan de
race omdat het gestelde doel is
gehaald.

Geschiedenis
Zou hij enige kans op de eind-
overwinning hebben? Afgaande
op de geschiedenis zou je zeg-
gen: nee. Want alle mannen die
in de loop der decennia hebben
geprobeerd als onafhankelijke
kandidaat (buiten de Democrati-
scheen Republikeinse partij om,
dus) mee te doen, faalden.

George Wallace haalde ooit 13,5
procent, maar geen ander kwam
verder ooit boven de 10 procent
uit. De laatste onafhankelijke
kandidaat, Anderson die in 1980
aan de presidentsverkiezingen
meedeed, haalde maar zes pro-
cent.
Maar aan de andere kant: Perot
heeft een aantal unieke voorde-
len. Zo heeft hij geld, en hij heeft
al gezegd bereid te zijn 100 mil-
joen dollar van zijn eigen fond-
sen ter beschikking te willen
stellen voor zijn campagne.

Daar komt bij dat, zoals gezegd,veel kiezers hun buik vol hebbenvan de officiële politiek. Bush
wordt bovendien een slappeling
op het gebied van de binnen-landse politiek gevonden, enClinton wordt niet vertrouwd.
Dat opent enige ruimte voor een
recht-door-zee-doe-type als Pe-
rot.

Dat blijkt uit al die honderddui-
zenden telefoontjes die Perots
campagne heeft binnengehad.
Het blijkt ook uit de peilingen
diePerot nu - terwijl hij zich dus
nog niet eens kandidaat heeft ge-
steld - 20 tot 25 procent van de
stemmen beloven.
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(ADVERTENTIE)

GRATIS I
WINKELEN

.BIJ
\ PRENATAE

Prénatal geeft op babykamers een bestedingskorting* van

15%, 20% of25%
dus als u nu een babykamer koopt kunt u gratis winkelen.

*Spelregels bij de kassa.

PRÉNATAL #f2%.
WONDERWERELD TOp^ATAT

Heerlen, Promenade 12 LXvE QïoL
'nReuzezaak voor uw baby.

(ADVERTENTIE)

Ij I*l "U ll * I lr> lil ■Vt! In bl
* 1 ~ 1S m.-:-!« mv'ii in CS^_l_£^^___LßrS^HlHnHmff
i «I *flt f —1 WÊÊ

*_^ -. %\ ,;■, JR j_-w
tifl *' >bI ''I^Sl

It ili if ijK f.|__| j j j

Maasnielderweg 33. Roermond Telefoon. 04750- 16141

a Openingsden: Maandag 13.00- 18.00uur. Di. t/m w. 9.00 - 18.00 uur.
Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.
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FM 0 D E H U 1 S^| MADAME TRUDOj

É
1982-1992
Al tien

| jaar een

[\ voor

Leuk, vlot en volgens de [\, ~ . 0/1 1laatsie mode gekïeed de Ko?S^i} "lente en zomer in. KOGCitL
Tel. 04749-3762

Voor de grotere maten (46-60)
de grootste speciaalzaak van OPENINGSTIJDENNederland en België. . '

Op 220 m 2verkoopruimte vindt """ootot'iTjó'en8
u een ruim assortiment 13-30*»< is.oo uur

MODIEUZE DAMESCONFECTIE „ottüL,
% VOOr jongen Oud. j vrijdag koopavond

i__r^________rï__________L!^^t]_j,J^r^^B lt^j^^^^i^lï^il

w i Gemeente Heerlen>
In verband met Pasen zijn alle gemeentelijke
kantoren op Goede Vrijdag 17 april en op
Tweede Paasdag 20 april gesloten.

De Burgerlijke Stand is geopend op zaterdag 18
o april van 10.00 tot 12.00 uur uitsluitend voor het
■- doen van aangifte van geboorte en overlijden.

OPENBARE BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer en
Overmaas,

maakt bekend,
dat het waterschapshuis op vrijdag 17 april 1992 de
gehele dag gesloten is.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,
W.H.Th, van Megen drs. F.W.G. Laarakker

mmmJSiRoer en Overmaas *S
Parklaan 10, Sittard.

(8)
ONDERWIJS
GEEFT WERK

VOOR Ms£flFnFÖRMAfiÊ:

O
terre des hommes

TEL. 070-363 79 40
Doe ookmee!

GIRO 646900

EDAH VOORDEELWEE K4ÜP\
mummmm*mummmmmimummuuuimumm

,^_ i -4-^ Fondueschotel
'N GREEP UIT DE « ~ circaSSOgram, ,n qq
APRIL-TOPPERS L F^ 'f-^MM "U.7Ö
PRIJZEN GELDIG T/M 2 MEI A.S. II #£ ' _^__W^ Gourmetschotel
~***^_B * DOUCHE 4l,*n circa6sogram, 11 qq _ . *-'; * 'rj4, ffi :ïï£ 'D^gl 'LVÖ ■PI
ËDAH Halv(; 'I^*;' '±S. ■ — J Varkenspoulet ..q W*ÉTw2w^^W-"^-perziken i QQ XJ per 100gram-+-39" 1.17 '3^4*^*"l.
|^fl Galerie Belgische »"" varErollade |<) QQ*W>-zeevruchten yj_ Qr ". M1"11 T*^ per kilo 45-9Ü- IZ.7Ö Ldoos2sogram*4s-_^.7D

H^rondouche Tropische I PA I IA
Belgische m^ontspann.do, QQ f~^^_|.D7 ÏÏT*" ,QQ W_ I . I 7--^-bonbons J. QC mjld & verfrissend, MM per 100 gram *4T 1.7 7

doos 250 gram-&-4S" 1./ J flacon 300 ml.4-9T. < ________________________________________-».i»—i>j^m-m._■_________________________________________■

Am"dpNs Q HP7EWFPII-speel mee met de nationale \^ÊI 11 B^k
bingo-aktiviteit- I ■Jl I m

@ |fi§^ BIEFSTUK VOOR EEN
PAASBESTMRIIS.

blikje 170 gram *99- 1.7/ (f fl $
Jmmm\

EDAH . y JiPs_t'>,lS < ____! ______ liv___\

4-59- i"mm y V ijMM _______________■ B f _______£
Bonduelle I \ C!5555^2555!^ k .^g^É
haricots verts IQQ p f" ff aiblik-425m1.*4T_ 1.77 <f Cassave crackers ’k | SÈtM ■ P

4zak7sgram-+-2r_ /mJ JL __>_ A1_„ J #N_ Ar, W 'S! m-r
-^söfles2ocl.*9r_Z.Ö,7 *ttf * Jtfj J*^
Hollandia matzes i "TQ Taksi "^m\rond, pak2oogram üf 1./7 orangeoftropical, "7P |k^ H^i^B^
„ . ,

pak I hter -4-29- / J *|ÉÉ*
-*■Knelaardappeltjes

»* H>r^
vacuüm verpakt, i*}Q Rondelé kruidenkaas | QO^BjÉÖ
700 gram -4-99- 1.^.7 verpakt, 125 gram *4T_ 1.7Ö W^ WÊ^*
Nobosprits i ar\ êk-xÊ
pak 250gram+er 1.^7 D.E. Aroma rood J^P»

snelfilter of grove maling,
ïjqÏwServetten vacuüm, gemalen, AA lÉ»^*W-diverse kleuren, irQ pak 500 gram -4-99" i.OO *^. .
pak 50 stuks+99" I.J7 -nu met 40 waardepunten- H______ ______^^^^____ ______^^^©A jj-^^^^^^

ES Q UW[// / /) fl/l , Botermalse biefstuk jf ~mfm^ml/QOMbejeJC/ W&tU per 500 gramJMS- W % W %ÊW
f* Q I Zalmsalade M^ l^^l Blauwe druiven i QQA^/'/»/ L/ CJ>O I schepvers, I /Q fk persoogram _ 1.7/

KOÓUtxfï /t /C/ per 100gram-4-99- .07 *4ky3T\ —'-' Rjnjnpn1/ * ' " IBfT^B '-*■ ■ttf-"- Bananen i qq
W500W***^- "" ~ . , 4 tSr'-'MmmmW' Per kil° '*Ö7I r yf/"^ I Abee huzarensalade

'«^' *f^MP^_____i
A II ' */ /^W 1 gegarneerd, OQQ £3S^MB_fii EDAH SERVICELI|N.

$/ihjdn£i£4b ’ i^/ \ bak 600 gram-3-49" A-.SO S H M^osoi Van maandag t/m vrijdag van

haÈe,2soW*' \ Mona bavarois *È^ÊÊÊÊÊ HBhI gratis bellen met onze service-afdeling.
i uwy" 0 . % >*^2 _________BB^^fe Zet- en drukfouten en pniswiizigingen\ '/J^, */ (JU \ citroen/ananas of K- A tgv overneids. en/of fabrikantenmaat-\ /) " . hMHtuM IM*"**'^ / // \ cappuccino, -\ QQ £ regelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m\ LffU^^r W 0 '" ' \ bak 750 ml.4-6 T J.77 1"^ zaterdag 18 april 1992 m.u.v. de april
\ I £ 1Q'teji 4ksft' " >y toppers. Ondanks nauwkeurige plannings-
\ DMV I WW - Pomil^iro rmccrnl lil aktiviteiten kan het soms voorkomen dat
\ mo^—~——~'^^ ropuiaire paaSStOl Krentenbollen I M bepaalde artikelen (tijdelijk) zijn uitver-N^ "" /bOgram IQQ zak a 4 stuks -+rs9"_^ Itl # kocht. Hiervoor onze excuses.— - -4-98- J.70 \ j-^ ’ !>"

'T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAK^
Ŵ-16-01

y\ mhb Deze afgebeelde voorjaarscolberts zijn i^bhi M£R7 "i*Sp —,^ gemaakt van zuiver scheerwol. Uiterst m^bi .TTTvri! H

V**jbE»\ een groot vochtregulerend vermogen. LACOSTE ■■ jÉSP-i^____. *"""" mJÊf^

■ __________■ |

KERKSTRAAT4S BRUNSSUM^^^^^^^^^^^^^ 1

4

It^B GEBR. KURVERS B>l
UONDWHKEM, MOM.WEMEI, WEGUBOUW „
Bezoekadres: Lindelaufergewande 10

Voerendaal. Tel. 045-751155, vraagt:
dieplepelmachinist

voor rupsgraafmachine
laadschop bulldozermachinist

| vakman wegenbouw ,

Mededeling
SOCIALE

VERZEKERINGSBANK
District Maastricht

In verband met GOEDE VRIJDAG is
ons kantoor, gelegen in het MECC

Business Center, Gaetano Martinolaan 75
te Maastricht

op 17 april GESLOTEN
| _ _ *s
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Cementbedrijfheeft nieuwe directeur

Winst Enci is
kwart gedaald

Van onze redactie economie

**AASTRICHT - De Eerste Nederlandse Cement-
lridustrie (Enci) zag vorig jaar de winst met 24 pro-
Cent dalen tot ’ 51,6 miljoen (1990: 68 miljoen). De
olttzet bedroeg ’ 724 miljoen.
»_ .
*telf het Limbures Dagblad vorige
oe!/K al meldde, gaat de Belgische
heirientgroep CBR (de meerder-
fie?Saandeelhouder van Enci) de
aeti rlandse* Belgiscne en Duitse

lte'ten klusteren om als een
ttla Veid sterker op de Europese
Wh te kunnen werken. Enci zal
rn 0 daardoor meer dan voorheen
van p n schikken naar de wensen

Dat heeft consequenties voor de lei-
ding van het bedrijf. De voorzitter
van de Raad van Bestuur van Enci,
M. Platschorre, is per 14 april over-
gestapt naar de directie van CBR.
Hij is in de top van Enci opgevolgd
door P. Vanfrachem.
Enci verwacht dit jaar een vermin-
derde bouwactiviteit, waardoor het
beton- en cementverbruik verder
zal afnemen. Het bedrijf had vorig
jaar al veel last van de minder snel
groeiende Nederlandse economie.
Het Bruto Binnenlands Produkt
groeide slechts 2,3 procent (1990: 4
procent).
De consument kreeg te maken met
diverse lastenverzwaringen en de
rente was hoog. Gevolg was dat de

investeringen in de woningbouw
met 8 procent afnamen. Ook demo-
grafische ontwikkelingen lagen
hieraan ten grondslag. De investe-
ringen in gebouwen en wegen en
bruggen namen toe met 6, respec-
tievelijk 4 procent. Een en ander
leidde er onder andere toe dat het
cementverbruik in Nederland vorig
jaar met 5 procent daalde tot 5,2
miljoen ton. Daarentegen nam het
cementverbruik in Noord-Rijnland-
Westfalen toe met 5 procent tot 5,9
miljoen ton.

Enci investeerde vorig jaar ’ 60
miljoen in transportmiddelen voor
de betonmortel-activiteit en het
project 'Diepwinning' in Maas-
tricht. Daardoor is de exploitatie
van dieper gelegen kalksteenlagen
in de St Pietersberg mogelijk ge-
worden. De behoefte aan mergel
voor de fabricage van klinker is
daarmee voor 35 jaar veiliggesteld.
De komende jarenzal in Maastricht
circa ’ 60 miljoen worden geïnves-
teerd in een nieuwe produktie-
opzet van het maalproces.
Bij Enci werkten eind vorig jaar
1.500 mensen.

" Mergelwinning in de groeve in Maastricht met de nieu-
we dieplepelbagger. Het gevaarte kan 700 ton per uur uit-
graven.

Cao bij Zinkwit
enCiba Geiary

QASTRICHT - Bij de chemische
Rijven Zinkwit/Crosfield en
en a"^e'Sy is hebben werkgevers
fej , een akkoord be-
dn ♦

over een cao* Dat heeft de In~
Bern ond FNV g>steren bekend-
Ziro33^* De werknemers van
lon krijgen een structurele

risverhoging van 4>25 procent.
Wo'nVOermg van een voHe<lige vÜf"
ge^§endienst op basis van een
is m'ddelde werkweek van 33,6 uur
(w-gedwongen. Dit gebeurt onder
Sent g van de nuidige ploe-
feg °eslag en een vergoeding op
«cm en van 400 Procent. De on-

zal worden ver-
tei{ogd en de verlaging van de ziek-
-1_0 °stenverzekering zal ten goede

"ten aan de werknemers.

ü>r lDa-Geigy krijgen de werkne-
j>r

s een loonsverhoging van 2,5
li^ Cent en zal de huidige vut-rege-
"trif Worden gehandhaafd. Ouderen
het n meer vakantiedagen en bij
vro °Pvullen van vacatures krijgen

Wen voorrang- Daarnaast zal er
van gezorgd voor kinderop-
ter g' De onderneming zal een gro*
haaiTee' van de ziektekosten voor
sj; R£ekening nemen, met name zal
fttyh 5 Procent van de nominale

2Premie vergoeden.

beurs

Vriendelijk
■ van VERDAM - Onder invloed

«h jf recordtocht van Wall Street
1 Prankf s'Jg'ngen in Londen en

©Hg '. alsmede van de koersstij-

' eft an dollar en pond sterlingbe Urs ac Amsterdamse effecten-
glsjeren haar eerder prijshou-

p met een vriendelijke■ hikg afgesloten. De handel
h*-k van omvang, f 1,6

V°or _£_. Waarvan f 764,2 miljoen
*'es en7ening kwam van de obliga-
de aa , °bö,6 miljoen op naam vanloersir,H werd geschreven. De209,4 2*? steeg van 207,4 naar
&-ar am~ £OE-index van 307,18

tfmationale waarden nam. l v°ortouw met een ver-
otf ,ng van f 2,80 of 1,5 procent

IS 0f i , KLM vloog twee kwar-L3?2n ♦ ' Procent omhoog tot°lic' er'Tj^'J- Akzo en Koninklijke
'-^tievor-i .-I'7o biJ kregen op res-levehjk f 150,70 en f 149,10.

dSproni?e n groep industriefondsen
et een HCe,"Van der Grinten eruit

>t $ffe Van f4of 5-2 Pro"Ver dp «_ '50; de bekendmaking
1 benr« terste-kwartaalwinst gingSemedede

p?nelijk niet ver genoeg

' >stf n hl?lmg van °SM dat de
S 'igez-uft erste kwartaal minder
6°rzien k

an aanvankelijk was

'> f 3 20 «?ïf-?dehetchemiefonds: nere slótWn Jna drie P^cent ho-
" Tn»*? f 1U- Het Pa-' hepie L P deed er n°g een. Jev^rven°P door f 2 ofwll eenf4? v,er procent te stijgen tot

'' d'êeuhprlWolterS Kluwer waren

"> VNu
ge

9
V
ft
ernen d* sttfgers, ter-iB°- EU*» cent achterbleef op"N f 116 ftn

F gmg f I'4o1 '40 omhoog> »net h
6etB?a

en Wo,lters ' dle g^te
1> toehcht aarvfrs,ag kwam en in1P^ent ho«

g aar°P zei een 20
'\h-*r te verw!rl nettOWlnst voor d"

,Jna twee nr
aChten ' steeg f L4O of, -^J-^eeprocent tot f 74.

Hoofdfondsen v.k. s.k
ABN Amro 45,70 46,10
ABNAmroA.inF. 79,60 79,90
ABNAmroObl.Gr.f. 177,50 177,60
AEGON 127,80 129,60
Ahold 88,00 88.70
Akzo 149,00 150,70
Alrenta 194,50 194,50
Amev eert. 56,00 55,90
Bols eert. 47.30 47,30
Buhrm.Tet.c. 45,70 46,10
CSMeert. 96,10 97,30
DAF 22,10 22,40
DordtschePetr. 136,40 138,10
DSM 107,80 111,00
Elseviercert. 115,50 116,80
Fokker eert. 34,00 34,30
Gist-Broc.cert. 35,90 35,90
Heineken 191,70 192,30
Hoogovens nrc 52,70 53,50
Hunter Douglas 70.10 71,00
Int.Muller 60,60 60,50
IntNed.Gr.c. 51,50 51,90
KLM 36,70 37,20. Kon.Ned.Papier 45,00 47,00
Kon. Olie 147,40 149.10
Nedlloyd 55,60 55,30
Océ-v.d.Gr. 77.50 73,50 d
Pakhoed eert. 41,50 41,70
Philips 36,50 36,50
Polygram 47,10 47,30

Robeco 98,20 99,40
Rodamco 51,10 50.30
Rolinco 95.40 97,00
Rorento 72,40 72,60
StorkVMF 43,80 43,90
Unilevereert. 185,80 188,60
Ver.BezitVNU 80,20 80,00
VOC nrc 42,50 42,50
Wessanencert. 94,90 96,80
Wolters-Kluwer 72,60 74,00
Avondkoersen Amsterdam
Akzo 151,00-151,10(150,70)
DSM 111,00-111,50(111,00)
Kon.Olie 149,10-151,30(149,10)
Unilever 188,80-190,00(188,60)

Binneni. aandelen
Aalberts Ind 56,50 56,00
ABNAmroHld.prf. 6,13 6,13
ABNAmroHld.div. 44,10 44.40
ACF-Holdingc. 33,80 34,50
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 132,20 132,00
AsdOptionsTr. 11.50 11,40
Asd.Rubber 3,75 3,75 e
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 122,90 123,00
Athlon Groep 50,20 49,80
Athlon Groepnrc 47,00 47,00
AuUnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 90,70 91,20
Batenburg 138,50 139,50
Beers 127,00 127,10
Begemann Groep 115,50 114,00
Belindo 303,20 301,20
Berkei's Patent 1,05 1,02

BlydensL-WiU. 41,80 41.00
Boer De, Kon. 240,00 246,00
BoerDeWmkelb 70,00 69,80
BorsumyWehry 63,50 64,20
Boskalis Wesjm. % 24,80 24,70
Boskalis pre? 26,00 26,00
BraatBeheer 34,00 33,50
Breevast 10,00 10,30
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00
Calve-Delftcert 1170,00 1205,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimüido 290,00 e 290,00 e
Content Beheer 23,50 23.60
Credit LBN 27,50 29,00
Crown v.G. eert. 117,00 120,00
CSM 95,60 97,00
DAFcert. 18,00 18,10
Delft Instrum. 24,60 24,60
Desseaux 41,80 41.80
Dorp-Groep 44,60 45,00
Draka Holding 24,00 24,50
Econosto 28,70 2910
EMBA 225,00 b
Enks Holding 80,00 81,30
Flexovitlnt. 55,00 53,50
Frans Maaseert. 81,00 81,10
FugroMeClelland 38,80 38,90
Gamma Holding 103,50 104,50
Gamma pref. 5,80 5,80
Getronics 33,60 33,60
Geveke 38.50 3850
Gevekediv'92 37,00 37,00
Giessen-de N. 95,00 96,00
Goudsmit 38.50 38,50
Grolsch 198,00 a 197,00
GTlHolding 227.00 227,00
Hagemeyer 145.00 145,50
idemdiv'9l 140.90 141.00
HALTrustB 14,90 15,00
HALTrustUnit 14,80 15,30
HBG 202,00 202.00
HCSTechnology 0,85 0.85 e
Heineken Hold. '76,00 177,00
Hoek'sMach. 247,00 246,50
Holl.SeaS. 0,45 0,46
Holl.Kloos 450,00 450,00
HoopEff bank 7,30 7,30
Hunter D.pref. 2,70 2,40
IHCCaland 65.50 66,60

Kas-Associatie 34,20 34,00
Kempen & Co 9,20 9,20
Kiene's Suikerw 1062,00 1020,00
KondorWessels 32,30 32,00
KBB 74,20 75,50
KNP div. 42,50 44,50
Kon. Sphinx 55,20 54,80
Koppelpoort 345,00 a 330,00 a
Krasnapolsky 250,00 250,00
Landré&Gl. 49,00 49,00
Macintosh 40,30 40,10
MaxwellPetr. 116.50 117,50
Moeara Enim 1192,00 1198,00
M.Enim 08-cert. 15900.00 15950,00
Moolen Holding 35,00 34.80
MulderBoskoop 54.00
Multihouse 4.90 4,90
Naeff 525.00 f
NACRON 56.50 56,80

NIB 594,00 598,00
NBM-Amstelland 8.95 9,00
NEDAP 346,00 346,00
NKFHolding 200.20 198,00
Ned.Part.Mij 55,10 55,20
Ned.Springst. 7200.00
Norit 20,60 20,60
NutriciaGB 149.00 148.00Nutricia VB 157,50 156,00
Nutricia VB div92 160,00
Nijv.-TenCate 102,80 104,40
Ommum Europe 8,05
Orco Bank eert. 70,80 71,00
OTRA 343,00 343.50
Palthe 62,00 61.00Philips div.'92 36,40 36,40
PirelliTyre 23,50 24,20
Polynorm 160.00 160,00
Porcel. Fles 135,00
Randstad 45,70 45,50
Ravast 26,00 26,20
Reesink 75,50 76,50
Samas Groep 36.80 37,00
Sarakreek 15,70 15,70
Schuitema 1680,00 1680.00
Schuttersveld 47,50 47,50
Smit Intern. 41,80 41.10
St.Bankiersc. 15.50 15,30
StadRotterdam c 40,10 40.60
TelegraafDe 84,50 84,70
Textielgr.Twente 92.50 92,70
Tulip Computers 22,00 22.00
Tw Kabel Holding 124,00 124,20
Übbink 67,50 67,00
Union 75,00 75,10
Un.Dutch Group 2,50 2,00
VereenigdeGlas 512.00 b 506,00
Vertocert. 32,50 32,30
VolkerStevin 63,50 f63,50 f
Volmac 28,20 28,10
Vredestein 16,00 16,00
VRG-Groep 44,00 44,00
Wegener 64.30 64,20
WestlnvestF . " 16,00 16,00
Westlnv.F.wb 114,00 114,00
Wolters Kluwer " 286,00 289,00
Wyers 29,60 29.60
Beleggingsinstellingen
ABNAmro Aand.F. 80,50 83.50
ABN AmroAlbefo 48,60 48,70
ABNAmroAmer.F. 71.50 72,50
ABNAmroEur. F. 75,00 74,90
ABN Amro Far EF. 49,90 51,10
ABNAmroLiq.Gf. 163,30 163.30
ABN Amro Neth.F. 8750 88,40
Aegon Aandelenf. 34,50 34,90
Aegon Spaarplus 5,00 5,10
ABNBeleg.fonds 63,60 63,90
AldollarßFs 26.30 26,30
Alg.Fondsenbez. 232,00 234,00
Alliance Fund 10.30 10,30
AmroNorthAm.F. 68,50 71,10
Amvabel 82,00 82.40
AsianTigersF. 63,50 64.50
AsianSelect. F. 60,50 61,50
Austro Hung. F. 4,50
BemcoRentSel. 55.80 55.60
BeverBelegg. 2,80 2,80

CLN Obl. Div. F. 111,10 111,20
CLN Obl.Waardef. 114,80 114.90
Delta Lloyd Inv. 29,50 29,50
DP America Gr.F 34,70 34,90
Dp Energy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 128,80 128,80
EMF Rentefonds 69.50 69.50
Eng-Holl.BelTl 10,40 10.40
Envjr.Growth F. 48,20 4850
Esmeralda part. 33,90 34,30
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMS Growth Fund 105.00 105,50
EMS IncomeFund 107,20 10800
EMS Offsh. Fund 104,90 105,50
EOE IndexFnd 325.00 326,00
Euro Growth Fund 48,90 50,00
Euro SpainFund 6,90
Far East Sel.F. 53,80 54,80
Gim Global 51.90 51.90Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,20 73,50
Holl. Eur. Fund 49,20 49,50
Holl.Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac. Fund 90,00 91,50
Holl. Sel.Fonds 85,00 85,20
Innovest 62,50
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 28,50 28,50
Intereffekt wt 66.90 72,50
Investa part. 73,40 73,90
ISHimal.FundJ 9,50
JadeFonds 140,90 144,00
JapanFund 19.30 19,40
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr.S 9,00
Mal.Capita) F.s 7,80 7,70
MeesObl.Div.F. 112,60 112,70
Mexico IncomeF. 22,00
MKlnt.Ventures 10,50 10,50
Mondibel 77,60 77.70
Nat.Res.Fund 1185,00 1200.00
NedufoA 115.00 115,00
Nedufoß 117,00 117,00
NMB Dutch Fund 44,30 44,50
NMBGeldmarktF. 54,76 54,77
NMB Global Fund 46.00 46,50
NMBObbg.F. 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,15 103,19
NMBRentegr.F. 118,70 118,80
NMB Vast Goed F. 37,90 37,50
New Asia Fund 5,40
NomuraWarr. F. 0,55 0,58
Obam.Belegg. 252,00 253,50
OAMFRentefonds 11,85 11,95
OrangeFund 21,60 21,70
Pac.Dimensions 87,50 88,40
Pac.Prop.Sec.F. 28,60 28,80
PiersonRente 114,10 114.20
Postb.Aandf. 50,50 50.50
Postb.Belegg.f. 5650 5650
Postb.Vermgr.f. 54,30 54.30
Prosp.lnt.HlPJ 3,90
Rentalentßel. 151,80 151,90
Rentotaal NV 35,70 35.70
RG AmericaF. 106.60 108.20
RG Divirent F. 49,50 49,60
RG Europe F. 99,50 99,80
RGFlorente 114,30 114,40

RGPaciftcF. 90.50 92.00
RG SP Groen 54,50 54,60
RG SP Blauw 51,30 5150
RG SP Geel 48,00 48.30
Rodin Prop.S 90,00 90,00
Rolinco cum.p 80,50
Schrod lnt.Pr.F 29.30 29.30
Sci/TechJ 12.50 12,50
Suez Liq.Grf. 182,10 182,20
Technology Fund 19,20 1950
TokyoPacHold. 173,00 180,00
TransEur.Fund 82,50 84,50
TranspacF.Yen 263,00 271,00
Uni-Invest 18,00 18,00
Umcolnv.Fund 78,50 79.00
UnifondsDM 32,00 32,00
Vaste Waard.Ned 66,00 65.80
Vast Ned 112,50 112,60
VIBNV 54,70 54,80
VSB MixFund 52,90 53.00
VSBRente Fonds 110.20 11050
WBO Intern. 66,10 66,80
Wereldhave NV 112,50 113,00
Yen Value Fund 75,00 75,20
ZOMFlorida F.s 33,60 33,60
Parallelmarkt
Alanheri 29.50 29,50
ABF 111,80 112,30
Berghuizer Papier 4450 44,30
Besouw Van eert. 53,10 53,10
Biogrond Belegg. 11.00 11,00
CommObl.F.l 99,40
Comm.Obl.F.2 99,40
Comm.Obl.F.3 99,50
De Drie Electr. 13,60 13,60
DeltaLl.Dollarf 67.10 6550 c
DeltaLloyd ECU 64.80 60.00c
Delta Uoyd Mix 61.50 60.30 d
Delta LloydRent 59.40 54.50 d
Delta Lloyd Vast 56,10 5650
Dico Intern. 85.00 85,50
DOCdaui 6,20 6,10
DutchTake Ov.T. 44.90 44,90
Ehco-KLMKleding 4050 40,10
E&L Belegg.! 69,70 69,90
E&LBelegg.2 72,10 72,20
E&LBelegg.3 106.60 106,60
E&LBelegg.4 74,00 74,10
E&LKap.RenteF. 105.60 105,60
FreeRecord Shop 31.20 31,00
GaiaHedgel 104.90
Geld. Papier c. 69.50 69.50
German City Est. 37,50 37,50
Gouda Vuurvast 72,20 72,20
Groenendijk 45,40 45,40
Grontmij 52,70 53,00
HCA Holding 46,60 46,60
Heivoet Holding 39,00 39,00
Hes Beheer 46,60 46,00
Homburg eert. 0,65 0,65
lnterView Eur. 3,50 e 3,60
Kühne+Heitz 45.00 45,00
LCI Comput.Gr. 4,40 4.40
Melle,van nrc 47.60 47,70
NedeonGroep 59.00 60,50
Nedschroef 81,50 81,70
NewaysElec. 6.50 6.40
New Éur.Htls DM 18.00 a 18.00a

Newtron Hold. 1,85 1,90aPanPac. Winkel 10,50 10,50
Pie Medical 5,70 5,70
Simac Techniek 13.90 13J0
SligroBeheer 55,10 5530Suez Gr.Fund 52,50 53.00VHSOnr.Goed 1.25 1.15
VUenzo Int. 34,50 3450
Welna 284.00 285,00
Wereldhave 4,10
Weweler 42,70 42,80

Wall Streel HO4 1504
alhedsignal 54*4 552
amer.brands 47"V* 46*4
amer.tel.tel 42 5/e 43
amoco corp 44 5/» 45'<
asarcoinc. 26 V_ 267/8
bethl. steel 13'ze 14V_
boeing co 46*8 47' u
can.pacific 14* a 14* b
chevron 65 7a 66* e
chiquita 24 237/b
chrysler 171/» 18/2
citicorp 16*s 16*8
cons.edison 27.« 27 jb
digit.equipm. 467. 8 442
dupontnemours 48 492
eastman kodak 39*8 39*4
exxon corp 57 J 4 59
fordmotor 41 407 ï
gen.electnc 763 4 78
gen. motors 39 7e 40
goodyear 71*8 753b
hewlett-pack. ' 80 82*8
int.bus.mach. 88*8 88V2
int lettel. 65 H 65*4
klmairhnes 1934 20
mcdonnell 607's 62* s
merckco. 155 1/» 1514
mobiloil 62*8 63' b
penncentral 21*4 21*8
Philips 197/s 19*4
primenca 397/a 38*4
royal dutch 80 807/b
searsroebuck 46Vb 477-b
sfe-south.pac. 12 12* b
texaco me. 592 60
united techn. 53*4 537/b
westinghouse IBV4 18' Awhitmancorp 14* e 142
woolworth 273 4 27*4
Advieskoersen
amenk.dollar 1,800 1,920
austr.dollar U 5 1,47
belg.frankdOOl 5.32 5,62
canad.dollar 1.510 1.630
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitsemark(100) 110.00 114.00
engelse pond 3,14 3.39
finse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,75 34.50
gneksedr.(lOO) 0,86 1,06
lerse pond 2,85 310
ital!ireUo.ooo) 13.80 15,50
jap.yen (10.000) 135,00 141,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 27,15 29,65
oost.schul.dOOl 15,75 16,25
port.escudo(lOO) 1,21 1,39
spaanse pes.(100) 1.70 1,86
turksepond (100) 0.0250 0,0350
zweedsekr. (100) 29,50 32.00
zwits.fr. (100) 119,50 124,00

Wisselmarkt
amenkdollar 1,86025-1.86275
anüll.gulden 1,0255-1.0555
austr.dollar 1.4202-1.4302
belg.frank(lOO) 5,4695-5,4745
canad.dollar 1,57275-1.57525
deensekroon (100) 29.025-29,075
duitsemark (100) 112.5600-112.6100
engelse pond 3.2810-3.2860
fransefrank (100) 33535-33.285
grieksedr.(lOO) 0,9140-1,0140
hongk.dollar(lOO) 23,7750-24,0250
lerse pond 2.9980-3.0080
itaUire(10.000) 14.945-14.995
jap.yen(10.000) 139.755-139.855
nwzeel.doUanlOO) 1,0090-1,0190
noorse kroon (100) 28,730-28.780
ooslenr.sch.(lOO) 15.9910-16,0010
port. escudos(100) 1,2920-1,3320
spaanse pes. (100) 1,7890-1,7990
sunn.gulden 1,0235-1,0635
zweedse kr. (100) 31,12031,170
zwits.frank(lOO) 122.360-122,410
ecu. 2,3050-2,3100

Index Amsterdam
CBS-koersindexl 1983=100)
algemeen 207,40 209.40id excl.kon.ohe 203,10 204,90
internationals 209.00 211,40
lokale ondernem. 207.60 209,10
id financieel 145.60 146,90
id niet-financ 267.40 269,20
CBS-herbelegsingsindex (1983=100

algemeen 295,60 298,50
idexcl.kon.ohe 273.50 275,90
internationals 31050 313,30
lokale ondernem. 279,10 281,20
id financieel 214.90 216,80
id niet-financ 340,10 342,50

CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 125,50 12640internation 141,00 14250lokaaJ 122,60 12340fuunstell 128,50 12940niet-financ 121,50 12230industrie 132,00 133,00transp/opsl 127,70 128_20

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20.030-20.630 vonee19,980-20.580,bewerkt 22530laten,vonge22.180 laten s

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

Dow Jones

Industrie 3353.76
1-47,63

<

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamrocapr 42,50 415 3,40 3,70
abnamro c apr 45,00 452 0.90 150
aegn c apr 130.00 433 0.10 0,30
dsm c apr 110.00 2166 0.20 1.00
dsm cj94 95,00 836 14,70 17.50
dsm papr 110.00 427 7,50 4,40
coc c apr 290.00 443 16.50 20,50
coc c apr 300.00 587 6.40 10.60
coc c apr 305.00 1723 530 5.60
coc c apr 310.00 4892 0,30 1.40
coc c mei 305.00 2032 3,20 5,10 1*
coc c mei 310.00 1353 1,40 2,70
coc cmei 315,00 457 0.70 1,30
coc cjun 310.00 356 3.60 4.50
coc cjul 300.00 498 10.30 12.30
coc c okt 300.00 480 14,40 17,00
coc papr 305.00 457 0.80 0.10
coc papr 310,00 1547 3.50 0.90
coc pmei 300.00 696 2,80 1,60
coc pmei 305,00 826 5,00 3.10
coc pmei 310.00 364 8,20 5,50 jl
coc pjun 305,00 358 5.90 b 4.20 54
gist c apr 35.00 785 0.70 1,10 flhoog cjul 55.00 410 2,10 2,50 b I
mg c apr 47,50 495 4.00 4.3 U
mg c apr 50,00 945 1,60 1.90mg cjul 50,00 526 2,20 2.50
nlf c nov 102,00 1000 2,55 a 2.60 J
pki c apr 32.50 1075 4,10 4.00
phil c apr 35,00 1870 1,60 1,60
phil c mei 37,50 1035 0.50 0.»

«phil papr 37,50 375 0,80 0,80
phil pmei 35,00 435 030 0.3(.
olie c apr 140,00 759 7.30 9,10
ohe c apr 145,00 1226 2.60 4,20
olie c apr 150,00 1078 050 0,30
ohe cjul 145,00 484 4,50 5,90
ohe cjul 150,00 935 2.30 2,80
olie c okt 135,00 689 13.50 15-50 1'
ohe c okt 150.00 438 3.90 4.60
ohe papr 150.00 491 2,50 150
ohe pjul 140.00 390 1,60 1.40
ohe p096 160.00 512 17,00 16.00
tops c mei 580.00 411 5,30 7,80
und c apr 140.00 800 46.50 a 48.40 b -
unü c apr 180.00 432 6.30 9,00
und capr 185.00 995 1.40 b 4,00 .Jj
urn) c mei 185,00 675 3.00 b 5,00b' ..
unil cjul 190.00 380 2,50 4,00 >
unil cokt 140.00 818 46.80 49.50 1
I "
| a laten 9= bieden + ei-di».

b bieden h= laten+ e»-di».
c ei-claim k gedaan I h

! d ei-dindend l gedaan " g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
< gedaan " laten sk slotkoers gisteren

economie

Gamma Holding in
'Europese top-10'

HELMOND - Met een omzet
van meer dan 1,6 miljard gulden
bereikt Gamma Holding dit jaar
«ongeveer de tiende plaats" opde lijst van de grootste textielon-
dernemingen in Europa, zo
'fieldt het concern in het gisteren
verschenen jaarverslag.

Dat is te danken aan de toetre-
ding per 1 januari 1992 van deBelgische textielgroep BekaertTextiles die een omzet van circa

miljoen gulden inbrengt.
Door deze overname, gefinan-
cierd uit eigen middelen enbankkrediet, is het aantal perso-

neelsleden van Gamma Holding
boven de zevenduizend geko-
men. Enkele jaren geleden sprak
de concerntop de ambitie uit
zich in de toptien van de Europe-
se textiel te willen nestelen.

De inlijving van Bekaert leidt
aan de ene kant tot een stijging

van omzet en bedrijfsresultaat,
maar aan de andere kant tot ho-
gere financiële lasten (er moet
meer rente worden betaald).

Per saldo verwacht de Raad van
Bestuur dit jaar weer een winst-
stijging indien de economische
situatie in de belangrijke Euro-

pese landen niet verslechtert.Een prognose wordt bemoeilijkt
door de onzekerheid over de ont-
wikkeling van de consumenten-bestedingen in Europa. Vooral
de Engelse en de Duitse markt
spelen daarbij een belangrijke
rol voor Gamma Holding.

Zoals bekend zag het concern
vorig jaar de nettowinst met
bijna 6 procent stijgen van 67,4
tot 71,3 miljoen gulden bij een
omzet die - vooral als gevolg
van de recessie in Engeland -
terugliep van 1.348 naar 1.312
miljoen gulden.

Stijging geclaimde schade voornaamste oorzaak

Premie verzekering
auto's gaat omhoog
AMSTERDAM - De premie
voor de autoverzekering moet
omhoog. Daaraan valt volgens
de verzekeringsgroep AVCB
(waarvan onder meer FBTO en
Centraal Beheer deel uitmaken)
niet te ontkomen. De geclaimde
schade ligt op het ogenblik 7
procent hoger dan in de eerste
maanden van vorig jaar. Wan-
neer de premies zullen stijgen en
met welk percentage, staat nog
niet vast. Wel is zeker dat een
verhoging uiterlijk 1 januari 1993
zal worden doorgevoerd.

De kosten van de verzekerings-
maatschappijen lopen overigens
slechts ten dele op door toene-
ming van het aantal schadege-
vallen. Veel meer moet de stij-
ging worden toegeschreven aan
de bewustheid van slachtoffers
om ook andere schade te clai-
men dan louter die welke hun
aan auto, fiets of dergelijke is
toegebracht.
Zo worden verzekeraars in toe-
nemende mate aangesproken
voor vergoeding van inkomen
dat slachtoffers van een ongeluk

derven. Bedrijfsverenigingen
(GAK) claimden in veel gevallen
al de Ziektewet- en wao-uitkerin-
gen die zij aan slachtoffers van
ongevallen moeten betalen.
De Avero (FBTO) Centraal Be-
heer Groep is met een aandeel
van 13 procent de leider op de
markt voor motorrijtuigenverze-
keringen
Om de reparatiekosten bij scha-
degevallen te beperken, hebben
de automobielverzekeraars bin-
nen de groep contracten geslo-
ten met een groot aantal repara-
tiebedrijven in het hele land. In
voorkomende gevallen worden
kosten gedrukt door voor repara-
tie niet altijd meer gebruik te
maken van nieuwe onderdelen.
Het kan in de reparatiekosten
een stuk schelen wanneer ge-
bruik wordt gemaakt van onbe-
schadigde onderdelen die zijn
overgebleven van anaere auto-
mobielen.

Woedende FNV: tegen de afspraken

Begemann Staalbouw
wil naar Stramproy

HELMOND - Bestuurder H. van
Rees van de Industriebond FNV is
woedend op de Begemann Groep
van J. van den Nieuwenhuyzen om-
dat het concern van plan is Bege-
mann Staalbouw over te plaatsen
van Helmond naar Stramproy bij
Weert. Bovendien wordt op dit mo-

ment onderhandeld over een moge-
lijke verkoop van Begemann Pom-
pen, eveneens gevestigd in Hel-
mond, aan een bedrijfin Venlo.

Volgens Van Rees is eerder aan de
bond toegezegd dat beide bedrijven
voorlopig nog in Helmond geves-
tigd zouden blijven. Vorig jaar
dreigde de gemeente Helmond Be-
gemann Staalbouw, waar ruim 60
mensen werken, te sluiten omdat
het bedrijf niet beschikte over een
vereiste hinderwetvergunning. Ook
zou het bedrijfsterrein ernstig zijn
vervuild. De gemeente wil het be-
drijf wel een hinderwetvergunning
verlenen als aan een aantal voor-
waarden wordt voldaan. Gesprek-
ken daarover hebben echter tot
niets geleid.

Van Rees zegt dat Begemann Staal-
bouw in november vorig jaar nog
heeft toegezegd dat er 1,5 miljoen
gulden zou worden geïnvesteerd in
milieumaatregelen. Ook zegde het
bedrijf toe dat het nog zeker vijf
jaar in Helmond gevestigd zou blij-
ven, op voorwaarde dat de bedrijfs-
resultaten niet substantieel zouden
verslechteren. Daarvan is geen
sprake, aldus de vakbondsbestuur-
der. "Directeur J. Willink van Begemann
Staalbouw daarentegen stelt dat het
resultaat wel behoorlijk is afgeno-
men.
Uit „strategische overwegingen" is
volgens hem gekozen voor een ver-
huizing naar Stramproy, waar de
Begemann Groep al een machinefa-
briek bezit. Het is niet de bedoeling
beide ondernemingen samen te
voegen tot een nieuw bedrijf. „Uit-
gangspunt bij de bedrijfsverplaat-
sing is dat gedwongen ontslagen
worden vermeden. De werknemers
worden dagelijks met de bus van
Helmond naar het 32 kilometer ver-
der gelegen Stramproy vervoerd",
aldus Willink.

„De Industriebond FNV voelt zich
behoorlijk belazerd door Van den
Nieuwenhuyzen. Hij houdt zich niet
aan afspraken. We zullen dan ook
samen met de werknemers in het
geweer komen tegen deze kwalrjke
gang van zaken", verklaart Van
Rees. Ook de mogelijke verkoop
van Begemann Pompen, waar 140
mensen werken, is bij hem in het
verkeerde keelgat geschoten. Hij is
met name bang dat daardoor een
deel van de werkgelegenheid verlo-
ren gaat.

Minder animo
voor reclame

AMSTERDAM - Het bedrag dat
aan reclame wordt uitgegeven,
groeide vorig jaar minder snel dan
in voorgaande jaren. De bestedin-
gen stegen met 5 procent tot een
totaalbedrag van bijna 9,3 miljard
gulden. De winst voor reclamema-
kers is de komende jaren voorna-
melijk te vinden op het gebied van
de buitenreclame en de reclamefol-
ders. De helft van het geld dat aan
reclame wordt uitgegeven, bereikt
het publiek nog steeds via de ge-
drukte media. De groei in deze sec-
tor is echter tanende: voor het eerst
in tien jaar stegen de winsten niet.
Vooral de dagbladen, publiekstijd-
schriften en vakbladen zien hun
winstgroei jaarlijks afnemen. Re-
clame-uitingen op televisie en radio
doen het nog wel goed.

munt

Benoeming
G. Kaptein (62), vroeger presi-
dent-directeur van Sphinx, is
per 9 april benoemd tot com-
missaris van Teikyo Europe in
Maastricht. Prof. T. Miyazaki
(47) is per dezelfde datum be-
noemd tot commissaris in de
plaats van prof. O. Nakai.

Allochtonen
De werkloosheid onder alloch-
tonen is afgelopen jaren min-
der gedaald dan die onder
mensen van Nederlandse af-
komst. In 1988 stonden 89.000
allochtonen bij het arbeidsbu-
reau als werkzoekend inge-
schreven. In 1991 lag dit aantal
op 77.000. Voor de autochtone
beroepsbevolking daalde het
aantal inschrijvingen in dezelf-
de periode van 344.000 tot
241.000.

Overname
Het voeding- en biochemiebe-
drijfCSM onderhandelt met de
eigenaren van de groentecon-
serven-onderneming Hak over
de overneming van Hak door
CSM. Over het met de transac-
tie gemoeide bedrag zijn geen
mededelingen gedaan.

Kartelverbod
De Stichting Prijsregulerend
Orgaan van de Bouwnijverheid
(SPO) is in beroep gegaan te-
gen het verbod van de Europe-
se Commissie op hun kartelaf-
spraken. In het kartel maken
de 7.000 leden van de SPO on-
derling uit wie de laagste in-
schrijver is en verhalen ze via
een opslag hun offertekosten
op de opdrachtgever. De Com-
missie legde het aannemerskar-
tel een boete op van zon 55
miljoen gulden. De bouwers
gaan gewoon door met hun
kartel.

Wegener
Amev/VSB 1990 heeft een be-
lang van 5,15 procent verwor-
ven in het aandelenkapitaal
van uitgeverij Wegener. Andere
grootaandeelhouders in Wege-
ner zijn: Van der Loeff Beheer
(21,3 procent), Perscombinatie
(14,7 procent). De Telegraaf
(15,9 procent), Fries-Gronings-
Drentse Pers (8,5 procent) en
Beleggingsmaatschappij Maas-
poort (9,7 procent).

Strafheffing
De Amerikaanse staalindustrie
heeft de regering gevraagd ho-
ge strafheffingen te leggen op
de groeiende staalinvoer uit de
Europese Gemeenschap. De
Europese Commissie heeft
hierover gisteren haar bezorgd-
heid uitgesproken. Volgens de
producenten in de VS wordt
staal uit onder meer Duitsland,
Groot-Brittannië en Frankrijk
tegen dumpprijzen op de
markt gebracht. De onderhan-
delingen over een multilateraal
staalakkoord zijn eind maart
stukgelopen, waardoor een
eind kwam aan de vrijwillige
beperking van de EG-export
naar de VS.
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HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produkten voor
industrieen bouwwereld
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Met 170 per
uur over

de snelweg
j^EERLEN - De politie heeft
jteauto van een 28-jarige mili-tajr uit Brunssum in beslag
Senomen. De man reed met

snelheid van 170 kilometerPer uur over de A76. By het in-
halen van andere personenwa-gens maakte de militair ge-
wuik van de vluchtstrook. De
-^an moest zich gistermiddag
verantwoorden by deverkeers-
schout. Zyn voertuig is in af-
wachting van de strafzaak,
gestald bij de Koninklyke Ma-
rechaussee.

Opnieuw opnamen voorpolitieserie in Maastricht

Vara komt toch met Kats & Co
Van onze rtv-redadie

MAASTRICHT - De Vara gaat als-
nog de zesdelige politieserieKats &
Co in Maastricht en het aangrenzen-
de deel van België in produktie
nemen. De eerste opnamen moes-
ten in juni van het afgelopen jaar,
na enkele draaidagen, worden stop-
gezet. Reden: het Stimulerings-
fonds voor culturele omroeppro-
dukties wees een herhaald verzoek
om financiële steun af. Er komt nu
tóch een forse bydrage uit het eigen
vermogen van de Vara. Ook de Bel-
gische televisie BRTN heeft als co-

producent een hogere bijdrage toe-
gezegd. En tenslotte ondergaan de
scripts een bewerking die moet lei-
den tot verantwoorde bezuinigin-
gen op de produktiekosten. Kats &
Co wordt nu waarschijnlijk begin
'93 uitgezonden.

De serie is geschreven door de Duit-
se auteur van 'Derrick' Herbert Rei-
necker. De afzonderlijke verhalen
behandelen thema's als incest, kin-
dermishandeling en alcoholmis-
bruik. Onderwerpen die, vanwege
het taboe dat er op rust, niet door
de Duitse televisie in produktie zijn
genomen.

De verhalen zijn inmiddels bewerkt
naar de Nederlandse situatie, om
precies te zijn: naar die in Maas-
tricht en de grensstreek. Coen van
Vryberghe de Coningh speelt de rol
van de politie-inspecteur Paul Kats
en Ben van Ostade is zijn assistent.
Een proefaflevering - 'Kleine An-
gela' - is inmiddels opgenomen
onder regie van Ben Verbong en
met Movies TV als uitvoerend pro-
ducent.
De opnamen worden in de tweede
helft van mei hervat en moeten me-
dio september zijn afgerond. Ook
nu blijft Maastricht het belangrijk-
ste decor voor Kats en Co.

Limburg verwacht
100.000 toeristen

VWs: Veel interesse voor nieuwe attracties

Van onze verslaggever

■~~^____ Von onze verslaggever

VALKENBURG - De VWJ^mburg verwacht dat er
jst de Paasdagen zon
"0.000 toeristen naar Lim-
Urg komen. De verwachtin-

?eri voor het Paasweekeinde
.Pen weliswaar iets achter
ia Vergelijking met vorig
Jdar. maar de VW Limburg
*erWacht toch een 'goedWekeinde.
Be, h°tels gaat men uit van een
cje etting van zeventig procent. In
w Categorie viersterren-hotels ver-beet men in Valkenburg zelfs een
hee? tng van tacntiS procent. In
'n h Limburg is echter nog ruimteac hotelsector.

ord" en Midden-Limburg ver-
Sast» men vooral veel bungalow-

n' *^p diverse plaatsen rekent
ger*?.zeker op een bezetting van ne--Obilg procent- °e aardbeving afge-
itivl maandag heeft geen enkelel^a °cd meer gehad op die cijfers.
Ben aag leert dat er ëeen afzeggin-
iHe °m die reden zijn binnengeko-

lo\VsUid"Limburg zullen de bunga-
tia ® en appartementen voor zeven--6 Procent volzitten.

Primosa
Uiter de VVV Limburg is men
bezo uFd benieuwd naar het aantal
-Üeu rs van twee belangrijke
het w 0dagrecreatieve bedrijven in
gen Mergelland. Vandaag en mor-,
ttijr-8?? n Immers het bezoekerseen-
radü -rimosa (samen met zwempa-
'Ubv ■ osa<ïua) in Gulpen en het

op net Drielandenpunt in
Haar hpcn' Er bUjkt zeer veel vraag
Pfoip t

°Peningstijden van beide
te ziJn- °ok zyn er al de

beian groePsmeldingen binnen. De
l{omtgStemng voor beide bedrijven
DUitsi UU heel Nederland en uit

" Busreizigers kregen gistermorgen in alle vroegte wel een heel bijzonder 'goedmakertje'
van de gezamenlijke busmaatschappijen, het Verenigd Streekvervoer Nederland. Om het
ongemak van de stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen te verzachten, kregen in het
hele land zeker 75.000 verbaasde reizigers een paasei cadeau. In een begeleidend schrijven
vroeg het streekvervoer om begrip voor deopgelopen vertragingen door de treinstakingen.
Ook in de Oostelijke Mijnstreek werd rijkelijk met eieren 'gestrooid. In de loop van de
ochtend kregen zeshonderd reizigers alvast een 'voorproef op Pasen. Foto: DRIES LINSSEN

Van onze verslaggever

" Scène uit de proefaflevering 'Mishandelde kleine Angela',
die vorig jaar juni met Shanna Menger en Ben van Ostade
werd opgenomen. Archieffoto: FRITS WIDDERSHOVEN

Nieuwe hotels
bij Noorderbrug

in Maastricht

MAASTRICHT - De hotelketen
Bastion, die momenteel zowel in
Heerlen en als in Geleen een nieuw
hotel bouwt, gaat binnen afzienbare
tyd ook in Maastricht aan de slag.

In die stad komt een hotel in de
middenklasse met 40 kamers. Ook
de internationale hotelketen Days
Inn komt naar Maastricht en heeft
plannen voor vestiging van een ho-
tel met 110 kamers. Als lokatievoor
beide hotels is gekozen voor het ter-
rein van de Nederlandse Spoorwe-
gen aan de voet van de Noorder-
brug aan de Statensingel. Daar
liggen nog de oude loodsen van Van
Gend en Loos. Een NS-woordvoer-
der bevestigt de onderhandelingen
met de hotelketens.

Woordvoerder Cuppens van hotel-
keten Bastion zegt wat dit plan be-
treft afhankelijk te zijn van de
ruimtelijke plannen van NS en
daarnaast van de gemeentelijke
plannen voor het gebied aan de Sta-
tensingel. Daar is een concentratie
van meubelzaken gepland en de
aanleg van het Noorderpark, waar-
bij ook aan woningbouw wordt ge-
dacht. Verleden jaar is by onder-
zoek van de hotelmarkt van bureau
Moret, Ernst & Young al gebleken
dat er nog ruimte bestaat voor de
vestiging van een of twee hotels in
de middenklasse (met twee of drie
sterren).

Mogelijk vijftig extra arbeidsplaatsen

Ritzen: 5 miljoen
voor onderzoek RLUitlevering 'tipgever' Van Rossem geweigerd

ken dat deandere universiteiten het
plan zullen afwyzen. „We hebben
uitstekende argumenten. Die heb-
ben immers ook de minister kun-
nen overtuigen."

Invloed

MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teit Limburg in Maastricht profi-
teert van een plan van minister
Ritzen van onderwys om het geld
voor onderzoek aan de Nederlandse
universiteiten anders te verdelen.
Met ingangvan 1994 krijgt deRL er
5 miljoen gulden per jaarby om on-
derzoekers aan te stellen. Het 'be-
stuur van de Limburgse universiteit
heeft regelmatig geklaagd dat door
de groeiende studentenstroom het
onderzoek in Maastricht in de knel
kwam.

De RL heeft verheugd gereageerd
op de extra fondsen, er kunnen
ruim vijftigarbeidsplaatsen mee ge-
moeid zyn. Cohen zegt niet te den-

In het systeem dat de overheid han-
teert bij de verdeling van het geld
voor universiteiten hebben studen-
tenaantallen maar een beperkte in-
vloed op het bedrag dat voor onder-
zoek ter beschikkingwordt gesteld.

In vroeger jaren was die invloed
veel groter. Volgens rector magnifi-
cus Cohen van deRL is het daaraan
te wyten dat de.RL het nu nog
steeds moet doen met een aantal
onderzoeksplaatsen dat gebaseerd
is op de grootte van de studenten-
bevolking in het begin van de jaren
tachtig.

Minister Ritzen heeft al vergevor-
derde plannen het financieringssys-
teem te veranderen, maar daarop
vooruitlopend heeft hy de huidige
correctie bekendgemaakt. In totaal
worden vier universiteiten er beter
van: die in Rotterdam, Tilburg, En-
schede en deRL. Het extra geld, bij
elkaar 30 miyoen per jaar, moet ove-
rigens door de andere universitei-
ten worden opgehoest. Of die instel-
lingen daarvoor voelen, wordt pas
duidelijk over enkele weken, als de
Vereniging van Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten VSNU
vergadert over het plan van Ritzen.

ABP-top betreurt
stoppen overleg
HEERLEN - ABP-president-directeur
Rien Snijders vindt het erg jammer
dat de vier vakbondscentrales dins-
dagavond het overleg met hem heb-
ben opgeschort. De bonden beraden
zich op acties of andere maatregelen,
nu Snijders niet wil garanderen dat er
geen gedwongen collectieve ontsla,
gen zullen vallen. Snijders snapt de
reactie van de bonden niet goed, om-
dat hij juist zijn best heeft gedaan de
ontwikkeling bij het ABP zoveel moge-
lijk met uitgewerkte cijfers te onder-
bouwen. Bovendien heeft hij gegaran-
deerd dat dit jaar niemend op straat
wordt gezet en wil hij zich tot het uiter-
ste inspannen om de volgende jaren
collectieve ontslagen te voorkomen.
Garanties kan hij echter niet geven.
De cijfers die Snijders dinsdag pre-
senteerde, waren hoger dan de in
maart genoemde aantallen. Voor be-
gin 1994 verdwijnen niet 400, maar
570 plaatsen, waarvan 250 bij de een-
heid AOV. En in de periode tot 1997
worden nog eens zeker 400 tot 500,
maar wellicht meer banen geschrapt.

Snelle Belg
aangehouden
MAASTRICHT - Een 25-jarige Gen-
kenaar is dindagavond bij de sluisvan
Ternaaien klem gereden door de poli-
tie. De man had in een gestolen Ja-
guar in deMaastrichtse binnenstad de
aandacht getrokken waarna hij met
snelheden van 120 tot 140 kilometer
de achtervolgende politie van zich af
trachtte te schudden.

Toename Duitsers
Kerkrade zet door
KERKRADE - Het aantal Duitsers in
Kerkrade is in het eerste kwartaal van
1992 toegenomen metruim tweehon-
derd. De toename is groter dan in het
eerste kwartaal van het vorig jaar. Het
totale aantal Duitse inwoners van de
stad is daarmee gekomen op 4564. In
1990 en 1991 hebben zich telkens
ruim vijfhonderd Duitsers gevestigd in
Kerkrade. In het eerste kwartaal van
dit jaar zijn er al 214 Duitse burgers
naar Kerkrade verhuisd. Voor het
eerst sinds twee jaar neemt de groei
derhalve toe. Woningtekort is devoor-
naamste reden.

Joyrider steelt
personenwagen
HEERLEN - Een 20-jarige Heerle-
naar is door de politie gepakt voor
autodiefstal. De man, die in zijn wa-
gen op de Parallelweg reed, schrok
hevig toen hij op dieweg een patrouil-
le tegenkwam. De Heerlenaar ging er
vandoor. Op de parkeerplaats van
Motel Van der Valk werd hij klemgere-
den. Bij controle bleek dat de man
papieren en sleutels in zijn bezit had.
Hij had geen rijbewijs. Nader onder-
zoek wees uit dat de auto gestolen
was van de oprit van een woning. In
de auto bevonden zich ook drie on-
schuldige lifters.

Inbreker dreigde
met ziekte aids
SITTARD - De politie van Sittard is
een verdachte op het spoor die bij
een inbraak de bewoner gedreigd
heeft te besmetten met het HIV-virus,
dat de dodelijke ziekte aids veroor-
zaakt. De inbraak, zo werd gisteren
bekend, vond afgelopen zondag
plaats in Limbricht. De bewoner be-
trapte de dief met gestolen spullen.
Daarop toonde de inbreker een doos-
je met medicijnen, om zijn dreiging
kracht bij te zetten.

Promotie studenten
voor dierenhotel
MAASTRICHT - Studentenvereni-
ging 'Herendispuut Cerberus' uit
Maastricht gaat in het kader van de
viering van het eenjarig bestaan, van-
daag met een vijftal honden de straat
op om promotie te maken voor het
Dierentehuis E.Gebhard. De studen-
ten willen de honden tevens aan een
nieuwe baas helpen. Het studenten-
dispuut heeft zijn naam ontleend aan
de Griekse mythologie; Cerberus was
de hellehond die de onderwereld
moest bewaken. Het studentendis-
puut zegt eveneens een maatschap-
pelijke waakhondfunctie te hebbenen
staat onder beschermheerschap van
mr Moszkowicz sr.

Tekort plaatsen
opvang daklozen
GELEEN - Er zijn in Zuid- en Mid-
den-Limburg veel te weinig opvang-
plaatsen voor dak- en thuislozen. Om
de nood te lenigen zouden binnen vijf
jaar ongeveer 400 extra plaatsen
moeten komen in Midden-Limburg en
de Westelijke Mijnstreek. Dat stelt T.
Dolman, lid van de (nieuwe) Regiona-
le Werkgroep dak- en thuislozenzorg.
Dolman is ook directeur van twee cri-
sisopvangcentra in Roermond en Ge-
leen.

grond van het misdrijf iemand we-
derrechtelijk te dwingen 'iets te
doen, niet te doen of te dulden.
Naar demeningvan mrKolkert had
J. de Belg beroofd van de mogelijk-
heid om anders dan via hem onder
een acute dreiging uit te komen.
Raadsman mr David Moszkowicz
stelde hier tegenover dat België uit-
sluitend vanwege poging tot afper-
sing om uitlevering heeft gevraagd.
Om J. gelegenheid te bieden zijn
onschuld aan te tonen, verzocht mr
Moszkowicz de rechtbank zowel
Van Rossem als undercover-agent
'Eric' als getuigen op te roepen. In
raadkamer kwam de rechtbank la-
ter tot een nog ver-strekkender be-
sluit door de gevraagde uitlevering
van de hand te wyzen.

~~—- jon onze verslaggever

faad ? ICHT -Na tengdurig be-
Pre^iH eeft de door mr J. Nolet ge-
"rechthide strafkamer van de
daK H

ln Maastricht gistermid-
de ;" -inlevering aan België van
Pri V(s j wonende Franse'aath^e-ective M* J- (3!>) als 'ontoe-
öeljw. van de hand gewezen. De
schuld^e Justitie acht de man
Van hst aan p°ging tot afpersing
achtipVn velerlei opzicht schilder-
den^,* i,? T

n°emen Belgische parle-sad Jean-Pierre van Rossem.

gis\e â,fStricntse rechtbank stelde
last'Iast' dat °P het BelgischeSc£evenbr-f de aan J* toege"

Olnsohr._? teiten te summier zijnom te kunnen opma-

ken of de feiten volgens Nederlands
recht uitleveringrechtvaardigen. J.,
die op 19 maart op verzoek van de
Belgische justitie in zijn woning te
Eijsden werd aangehouden, werd
onmiddellijk na de rechterlijke uit-
spraak in vrijheid gesteld.

Ontvoering
Dinsdag 17 maart stuurde Van Ros-
sem een fax naar de procureur des
konings in Antwerpen waarin hij
gewag maakte van een op hem be-
raamde aanslag. Daarop kwam een
onderzoek op gang dat zich uit-
strekte tot in Nederland. Van Ros-
sem beweerde namelijk te zyn
gewaarschuwd door een zich 'Kolo-
nel Christian' noemend persoon die
in de buurt van Maastricht zou wo-
nen en tipgeld ten bedrage van

200.000 Belgische francs had ge-
vraagd. .Tijdens een daags later in
Maastricht volgende ontmoeting
tussen een door België ingezette
undercover-agent en de 'kolonel'
kwam achter deze laatste de per-
soon van de Eijsdense privé-detecti-
ve tevoorschijn. Tegenover de aan-
klacht van Van Rossem dat sprake
zou zijn geweest van poging tot af-
persing stelde J., dat de helft van
het gevraagd bedrag bedoeld was
geweest als honorarium en de ande-
re helft zou dienen om kosten te
dekken die hy verder nog zou ma-
ken. Hij vertelde dat een in deFran-
se stad Nice wonende collega hem
had benaderd namens enkele perso-
nen die beweerden door Vah Ros-
sem te zyn opgelicht voor een be-
drag van 25 miyoen Amerikaanse
dollars. Het plan bestond de Belgi-
sche parlementariër te ontvoeren
naar Zwitserland en daar een
schuldbekentenis ten bedrage van
25 miljoen Amerikaanse dollars te
laten tekenen. Bij weigering zouden
andere maatregelen volgen. J. zou
medewerking aan uitvoering van
het plan hebben geweigerd en in
plaats daarvan Van Rossem hebben
v/illen waarschuwen.

Dwang
Officier van justitie mr M. Kolkert
zei gistermiddag de uitlevering van
J. naar Nederlands recht niet haal-
baar te achten voor wat betreft po-
ging tot afpersing, maar wel op

s—■——/V__Xv^r^-

Lubbers heeft inmiddels
toegezegd dathij

nog vóór de volgende verkiezingen
persoonlijk komt kijken

punaise

Zie verder pagina 15
ë Helpers niet massaal in

derij voor daklozen

KOM NAAR DEI

AUTO CAUBO
PAASSHOW

in ons pand, Neerhem 25, Valkenburg a/d Geul.
Vrijdag 17 april van 17.00 tot 21. 00 uur,

zaterdag 18 april van n.00tot 18.00 uur,
zondag 19 april van 1l.00tot 18.00 uur,

maandag 20 april van 11.°°tot 18.00 uur.
DAT MAG U NIET MISSEN!
-
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Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar hele le-
ven heeft omringd, delen wij u mede dat op
84-jarige leeftijd toch nog vrij onverwacht van
ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, schoonzuster
en tante

Anna Maria Vromen
weduwevan

Jan Joseph Arets
In dankbare herinnering:

Brunssum: MiaKicken-Arets
ToineKicken

Puth-Schinnen: ZefArets
Paula Arets-Meessen

Brunssum: JanArets
Elly Arets-Nauts

Bingelrade: Leo Arets
Gerda Arets-Vinclair

Brunssum: Annie Oostrum-Arets
Lou Oostrum
En haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Vromen
Familie Arets

i5april 1992
feejaardenhuis Huize Louise
Vijverlaan 5, Brunssum
Corr.adres: Marktstraat 2, 6446 AC Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de kapel
van Huize Louise.
In de Fatimakerk, aan de Essenstraat te Bruns-
sum. zal de plechtige uitvaartdienst gehouden
worden op zaterdag 18 april om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de
leeftijd van 67 jaar, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken in het St. Jozefziekenhuis te
Kerkrade, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Stanis Pecak
echtgenoot van

Elly Dera
Kerkrade: H.E.E. Pecak

Heerlen: JanPecak
Annette Pecak-Starmans
Tim, Suzanne en Loes

Kerkrade: Jo Pecak
Marianne
Pecak-Drengenburg-Derix
Erik en Mark
Familie Pecak
Familie Dera

6464 AP Kerkrade, 14 april 1992
Lichtenbergstraat 23
De dienst van woord en gebed zal gehouden
worden op zaterdag 18 april a.s. om 10.00 uur in
de parochiekerk van St. Petrus-Maria ten He-
melopneming te Kerkrade-Chèvremont, Nas-
saustraat, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbareoverle-
dene heden, donderdag 16 april om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van deLüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chèvremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
.Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid
genomen van mijn zus, tante en nicht

Barbara Haagen
Zij werd 76 jaar.

Bocholtz: Mevr. M. Dautzenberg-Haagen
Familie Haagen

Bocholtz, 14 april 1992
Corr.adres: Kerkstraat 27
6351 GG Bocholtz
"De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de

' begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 18 april
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Jacobus
de Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wy overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.

'De rozenkrans wordt vrijdag 17 april gebeden
om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van de Verpleegkliniek Heerlen. Bezoek van

'14.00 tot 16.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
'gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

" t
Stil en eenzaam is van ons heengegaan, in het

.Be Weverziekenhuis te Heerlen, in de leeftijd
van 67 jaar, onze vriend en broer, schoonbroer,
iOom en neef

Jean (Hannes)
Mulderij

De bedroefde familie:
Gerrit en Bertha Mulderij
en kinderen
Wilieen Tonnie Mulderij
en kinderen
Jacob en Geertje van derZwaag
en kinderen

Heerlen, 10 april 1992
Beukstraat 72
Corr.adres: 6412 SV Heerlen,
Smaragdstraat 31 'Dè crematieplechtigheid heeft op wens van de
overledene in stilte plaatsgevonden.

t
,Jiet leven gaat door."

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, is heden
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve
man, zorgzame vader, schoonvader, onze lieve
opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Herman Stouten
begiftigd met de eremedaille in goud

verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
echtgenoot van

Lies van Mulken
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Stem: L. Stouten-van Mulken
Stem: Anja en Math

Haagmans-Stouten
Maarten, Michiel
Familie Stouten
Familie Van Mulken

6171 BE Stem, 14 april 1992
Sanderboutlaan 86
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 18 april
om 10.00 uur in de St. Martinuskerk te Stem.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de
kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur tijdens de Goede
Vrijdagviering zal hij bijzonder herdacht wor-
den in voornoemde kerk.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.30 tot 19.00 uur in derouwkamer van Uit-
vaartcentrum Daemen, Heirstraat 41 te Elsloo-
Stem.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn dan ho-
pen wij dat deze annonce als kennisgeving
wordt beschouwd.

We werden totaal verrast door het plotselinge
overlijden van onze secretaris en erelid de heer

Herman Stouten
Drager van de gouden speld van deKNVB

Gedurende 45 jaar heeft hij deel uitgemaakt van
het bestuur en daarin vele jaren het secretariaat
en de Toto/Lotto-commissie geleid.
Zijn onvermoeibare inzet laat een blijvende her-
innering achter bij allen die hem gekend heb-
ben.
Onze vereniging lijdt door zijn heengaan een
enorm verlies.
Wij wensen zijn echtgenote, dochter, schoon-
zoon en kleinkinderen alle sterkte toe om dit
verlies te verwerken.

Bestuur en ledenRKSV De Ster
Bestuur St. Ster-Promotion
Bestuur en leden Supp. Club De Ster

f
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Juup Blezer
echtgenoot van

Fine Pilz
Hij overleed voorzien van de h. sacramenten op
de leeftijd van 79 jaar.

Wijlre: F. Blezer-Pilz
Melick: Finny Paas-Blezer

Frits Paas
Tanja, Guido - Anja

Grevenbicht: Cas Blezer
Marianne Blezer-Brekelmans
Kirstin - Gerben
Inez
Arne- Sandra

Schimmert: Annelie Caubo-Blezer
Harry Caubo
Ivo, Harald, Torn
Familie Blezer
Familie Pilz

6321 GB Wijlre, 14 april 1992
Valkenburgerweg 41
De gebedsdienst zal plaatsvinden op zaterdag
18 april om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Gertrudis te Wijlre, waarna de teraardebe-
stelling op het r.k. kerkhof aldaar.
De avondwake, gevolgd door de Goede Vrijdag-
plechtigheTd, zal gehouden worden vrijdag om
19.30 uur in voornoemde kerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel Sjalom, Hilleshagerweg 11 te Meche-
len.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 17.00 tot
18.30 uur.
Wilt u indien wy vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolle verzorging in het verpleeg-
huis Schuttershof te Brunssum hebben wij toch
nog onverwacht afscheid moeten nemen van
mijn lieve mam, onze goede en zorgzame
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Marieke
Penders-Collaris

weduwe van

Hub Penders
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd
van 84 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: t Mia en Joop

Hellemons-Penders
Hoensbroek: Lucey en May

van Diesen-Penders
De klein- en
achterkleinkinderen
FamilieCollaris
FamiliePenders

Hoensbroek, 14 april 1992
Corr.adres: Amstenraderweg 57
6431 EJ Hoensbroek
De dienst van woord en gebed zal plaatshebben
op zaterdag 18 april om 10.00 uur in de H. Hart-
kerk te Hoensbroek-Mariarade, gevolgd door de
begrafenis op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaarheid jegens O.L.
Heer hem als goede en zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader te hebben gehad, geven wij u kennis dat heden van ons
is heengegaan, op de leeftijd van 94 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten

Lambert Theunissen
dragervan deeremedaille in zilver

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
sinds 26-02-1987 weduwnaar van

Maria Louisa Hubertina Nijsten
In dankbare herinnering:

Maasland: J.M.S. Linsen-Theunissen
B.G. Linsen

Heerlen; R.J. Theunissen
L.H.H. Theunissen-Kurvers

Landgraaf: G.J. Theunissen
M.E.G. van Zomeren

Landgraaf: J.P.G. Theunissen
H.J. Theunissen-vanKempen

Schinnen: L.J.G. Theunissen
A.J.W.M. Theunissen-Hpen

Heerlen: A.H. Theunissent
T.J.M. Theunissen-Herens

Maaseik (B.): A.P. van 't Hoofd-Theunissen
H.C. van 't Hoofd
De kleinkinderen en
achterkleinkinderen

14 april 1992
Corr.adres: Peter Schunckstraat 294
6418 XJ Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 18 april a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de grote St. Jante Hoensbroek,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condo-
leances.
Tijdens de plechtigheden van Goede Vrijdag om 19.00 uur in boven-
genoemde kerk, zal de overledenemede bijzonder worden herdacht.
Vader is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele,
Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen dage-
lijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

Met grote droefenis geven wij kennis van het overlijden van ons ere-
lid en onze mede-oprichter

Lambert Theunissen
Zijn heengaan betekent voor ons een zeer groot verlies.

Dirigent, bestuur, leden en damescomité
van de R.K. Fanfare St. Gabriël
uit Hoensbroek

■_______________________________________■_________■

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar mochten ontvangen,
delen wij u mede dat heden vrij plotseling van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 78 jaar, mijn lieve
moeder, schoonmoeder, onze oma, schoonzuster en tante

Elisabeth Hermans
weduwe van

Frits Heuschkiel
In dankbare herinnering:

Sittard: Henny Runden-Heuschkiel
Martin Ronden
Liesbeth en Wouter
Judith
Familie Hermans
Familie Heuschkiel

14 april 1992
Corr.adres: Rijksweg Zuid 155, 6134 AB Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 18 april a.s.
om 11.00uur in de Chr. Koningkerk aan deKluis te Geleen. Aanslui-
tend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats
aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.

Volstrekt enige
en algemene kennisgeving
Dankbaar voor de liefde en de zorg waarmede zij ons
gedurendehaar leven heeft omringd, geven wij u met
droefheid kennis, dat God heden geheel onverwacht
tot Zich heeft genomen mijn lieve vrouw, onze dierba-
re zuster, schoonzuster, tante en nicht

Ai Gubbels
echtgenotevan

Jean Janssen
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed zU |
op 65-jarige leeftijd.

Geleen: Jean Janssen
Familie Gubbels
Familie Janssen

6162 AD Geleen, 13 april 1992
Rijksweg Noord 83D
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben za-
terdag 18 april a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk
H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar uitsluitend schriftelijk
condoleren vanaf 9.45 uur.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, al-
waar gelegenheid tot bezoek dagelijks van 17.30 tot
18.30 uur.

Wij allen zijn geschokt door het plotseling heengaan van

Ai
Bedankt voor alles.

Oud Flaarisse
Ceremony Meesters
Comité 4 x 11

Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden van

Ai Janssen
draagstervan de ordevan verdienstevan de Flaarisse

Wij zullen haar missen.
Stadsvastelaovesvereniging
„De Flaarisse-Gelaen"
Raod van Ellef
Sjtadsprins Hans 111 J

Voor uw blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve vrouw en onze moeder, schoonmoeder, oma, zuster, I
schoonzuster, tante en nicht

Anna Catharina (Keeth)
Höppener

echtgenotevan

Winandus Johannes Hubertus
Vrancken

zeggen wij u allen hartelijk dank.
Sjeng Vrancken
Kinderen enkleinkinderen

Weert-Meerssen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op le paasdag 19
april as. om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Agnes te Bunde.

Enige en algemene kennisgeving

t
Verdrietig delen wij u mede dat na een langdurige ziekte op 44-jarige
leeftijd is overleden, mijn dochter en onze zus

Marja Janssen
moeder van Bert

* 25-06-1947 t 11-04-1992
Mevr. Janssen-Berkx
Ine Janssen
Jules Janssen

Corr.-adres: Ambachtstraat 15, 6411 CN Heerlen.
De begrafenis heeft gisteren in besloten kring plaatsgevonden. .

t
De waarheid dringt nog niet tot ons door, maar
het feit ligt er. Mijn echtgenote, onze moeder en
oma is toch nog onverwacht gestorven, op de
leeftijd van net 65 jaar.

MariaKappes
echtgenote van

Georg Schmalz
Voerendaal: G. Schmalz

Kaarst (Dld.): Jurgen en Iris
Heerlen: Inge

Voerendaal: Gisela
FamilieKappes
Familie Schmalz

6367 XZ Voerendaal, 15 april 1992
Parallelweg 19
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 18 april a.s. om 11.00 uur, in
de parochiekerk van de H. Laurentius te Voe-
rendaal, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematiever-
eniging Voerendaal, Kerkplein 43 Voerendaal,
alwaar gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 18.00-18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Onze hartelijke dank voor de vele en warme
blijken van medeleven bij het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Lili Kerp-Wilms
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 19 april a.s. om 10.30 uur, in de
St. Pancratiuskerk te Heerlen.

Enige en algemene kennisgeving
Heden is overleden, op de leeftijd van 67 jaar

Peter Brouns
weduwnaarvan

Agnes Sars
15 april 1992
Hubertusstraat 14
6432 CX Hoensbroek
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
vrijdag 17 april om 13.30 uur, in de aula van het
creamtorium Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoèkgelegenheid dagelijks van
14.00-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te benaderen, willen wy langs deze weg u graag
oprecht danken voor de deelneming bij het
overlijden en de begrafenis van mijn man, onze
vader, schoonvader en opa

Harrie Quicken
M.Quicken-Jamin
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op paaszondag 19 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Franciscus van Assisië
te Heerlen-Laanderstraat.

Op 20 april is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van mijn lieve man,
vader, schoonvader en opa

Hub Dortant
U kunt hem met ons gedenken in de h. mis op
tweede paasdag om 11.00 uur in de St. Corne-
liuskerk te Heerlerheide.

C. Dortant-Koevoets
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Wij willen familie, vrienden en kennissen on*
oprechte dank betuigen voor het medeleven e
de belangstelling ondervonden bij het pl°*s
ling overlijden van mijn zoon, onze broer, z^
ger, oom en neef

Leo Peeters
Uit allernaam:
L. Peeters

Brunssum, april 1992
De zeswekendienst wordt gehouden op P33
zondag 19 april om 11.30 uur in de St. Vincef
tiuskerk te Rumpen-Brunssum. .

Daar het ons niet mogelijk is iedereen Perso^g.
lijk te bedanken voor de vele blijken van m ,""_
leven die wij mochten ontvangen bij het overW
den van onze vader, schoonvader, opa, bro^ "oom en zwager

Sjaak de Jager
weduwnaar van

Lenie de Jager-Resing
betuigen wij u allen hiermee onze oprech
dank. _ ___._,

Kinderen, kleinkinderen.
achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden g^n°je
den op zaterdag 18 april a.s. om 19.00 uur in a
parochiekerk van de H. Familie te Langeberg
Brunssum.

De plechtige eerste jaardienst van onze lic
moeder, schoonmoederen oma

Fieny Smits-Wesdorp
zal plaatshebben op zaterdag 18 april a.s. °19.30 uur in de Christus Koningkerk te Hoen»
broek-Zuid.
April 1992

Kinderen en kleinkinderen

vervolg familieberichten zie pagina 12 J
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Het KNMI heeft in de buurt van het
epicentrum seismografen geïnstal-
leerd om de naschokken te meten.
Ook Belgische seismologen van het

j*h ls drHein Haak, hoofd van de
%i° glsche dienst van het
Un-T er zeker van dat het epicen-
«ï huolt ver van Sint Odiliënberg
irdh ■ en gelegen. „Direct na debeving liepen de meningen

daarover nog sterk uiteen. Zelf
dachten wij in eerste instantie dat
het epicentrum een kilometer of
tien ten noorden van Roermond
was gesitueerd. Nu zijn we er nage-
noeg van overtuigd dat het vijfkilo-
meter ten zuiden van Roermond
lag. Het kan dat we het nog iets bij
moeten stellen, maar veel kan dat
niet zijn," zegt Haak.

De diepte van de beving wordt nog
steeds geschat op 20 tot 25 kilome-
ter onder het aardoppervlak. Dat is
tamelijk diep en dat verklaart vol-
gens Haak meteen het feit dat de
schade in Sint Odiliënberg relatief
is meegevallen. „Vaak wordt ge-
dacht dat op de plaats van het epi-
centrum de ravage het grootst is.
Maar dat is by diepe aardbevingen

'Observatoire Royale' in Ukkel zijn
in de omgeving van Roermond
neergestreken. Metingen van de na-
schokken zijn volgens het KNMI
van groot belang voor een gedetail-
leerd onderzoek naar de aardbe-
ving.

Over de kracht van de aardbeving
lopen de schattingen iets uiteen.
Het KNMI kwam uit op een sterkte
van 5,5 op de Schaal van Richter.
Maar in Zweden en Engeland werd
5,6 geregistreerd, in Duitsland zelf
bijna 6. Volgens Haak is dat wel
verklaarbaar: „Onderzoekers in de
wereld hanteren vaak uiteenlopen-
de magnitudeschalen die de sterkte
aangeven van de energie die vrij-
komt bij een aardbeving. Dat leidt
tot kleine verschillen. Maar veel
meer dan 5,5 op de Schaal van Rich-
ter kan het nooit zijn geweest."

ODILIËN-I«G - Het dorp Sint Odiliënberg
"aar alle waarschijnlijkheid het
nB

eHtrum geweest van de aardbe-
s die Limburg maandagmorgen

atlf vr°egte trof. Dat blijkt uit de
» \r\ onderzoeksresultaten van«■NMI in De Bilt. Maar het zal« maanden duren voordat de
i5t

e Plaats van het epicentrum
*ldZp kan worden vastge-
'ism i s dan zi Jn alle gegevens van; m°logische stations in heel Eu-r- bekend.

Epicentrum lag bij
Sint Odiliënberg

HetKNMI heeft inmiddels besloten
in alle Nederlandse gemeenten een
enquête te houden over de aardbe-
ving. Op die manier kan de omvang
nauwkeurig in kaart worden ge-
bracht. Een dergelijke procedure
werd ook al gevolgd bij de aardbe-
ving in 1932 in Uden en de aard-
schokjes die de laatste jaren in de
omgeving van Assen en Purmerend
werden geregistreerd. Waarschijn-
lijk zullen ook de Belgische enDuitse seismologische diensten een
soortgelijk publiek onderzoek in-
stellen.

Enquête in heel Nederland over aardbeving bijna nooit het geval. Wel bij meer
oppervlakkige bevingen."

Van onze verslaggever

Vier verschillende inzamelingsacties voor slachtoffers aardbeving

Nog geen centraal hulppunt
Liever niet beieren.VERMOND - De door de aardbeving van afgelopen maanl

*S getroffen Midden-Limburgse gemeenten, het Limburgse
en de Roermondse stichting Rampenfonds

Limburg willen één registratie- en coördinatie-
Ie / Voor alle hulpvragen en hulpaanbiedingen. Dat is meege-

eld na gesprekken die gisteren zijn gehouden. Er zijn nog
eft concrete afspraken gemaakt, maar volgens Torn Hoof-
jk, voorzitter van de stichting zal het stadhuis van Roer-

°r_d het zenuwcentrum worden. Vandaag verwachten de

'esPrekspartners een duidelijkplan op tafel te kunnen leggen.

De aarde schokte op maan-
dagmorgen omstreeks tien
voor half vier, maar het
duurde tot ver in de dins-
dagmiddag voordat politiek
Maastricht en politiek Den
Haag de werkelijke omvang
van de aardbevingsramp,
die vooral Midden-Limburg
trof, enigszins beseften. Op
dat moment werd immers

duidelijk dat de schade in de tientallen miljoenen guldens zou lo-
pen, waar toen nog geen cent tegenover stond. Pas gistermiddag
brak de zon een beetje door toen het Nationaal Rampenfonds de
beving tot 'nationale ramp' verklaarde en met 2,5 miljoen gulden
over de brug kwam. Tot dat moment vonden er slechts goedbe-
doelde, maar zo op het oog niet al te best gecoördineerde inza-
melingsacties plaats door onder meer het Rode Kruis en enkele
particuliere stichtingen. Ook de provincie had dinsdag een miljoen
gulden toegezegd. Al diegenoemde bedragen vormen echter nog
niet meer dan de spreekwoordelijke druppel op de gloeiende
plaat.
Duidelijk is dat er veel beter samengewerkt moet worden tussen
de diverse instanties. De oproep daartoe van de Consumenten-
bond is prijzenswaardig maar iets dergelijks zou je toch eerder van
de overheid verwachten. Terecht hebben de vier grote politieke
partijen er bij de regering op aangedrongen financiële hulp te bie-
den aan de gedupeerden. Van de gemeenschap als geheel, beli-
chaamd door de overheid, mag in het geval van een ramp van
deze omvang steun worden verwacht.
Veel inwoners van deze provincie hebben intussen de indruk dat
de regering Limburg in de kou laat staan. Die gedachte is best
begrijpelijk. Van het kabinet heeft niemand zich in het rampgebied
laten zien. In verkiezingstijd is dat doorgaans wel anders. Dan
worden we hier bijna onder de voet gelopen door met elkaar con-
currerende bewindslieden. De minister van Binnenlandse Zaken,
mevrouw Dales, voelde ook niet de behoefte om een bezoek aan
het getroffen gebied te brengen. Haar agenda liet daartoe geen
ruimte, liet zij weten. Je kunt veel over mevrouw Dales beweren,
maar op enig empathisch vermogen hebben we haar nog niet kun-
nen betrappen.
De gespeelde verbazing van het Verbond van Verzekeraars dat
er gisteren van de kant van de overheid nog geen verzoek is bin-
nengekomen om een uitkering voor de slachtoffers van de aardbe-
ving, valt moeilijk te verteren. Dat initiatief hadden de verzekeraars
zelf kunnen nemen. Daar is geen uitnodiging van de overheid voor
nodig. Bij het Verbond van Verzekeraars zijn alle Nederlandse ver-
zekeringsmaatschappijen aangesloten. Zij besloten in 1963 collec-
tief risico's van een aardbeving niet te dekken. De massaliteit aan
schadeposten die zou kunnen ontstaan, is niet te betalen, was hun
redenering. Vreemd, want in het omliggende buitenland kun je je
wel degelijk tegen natuurrampen verzekeren. Een dergelijke geza-
menlijke afspraak om geen schade door aardbevingen te betalen,
kan niet door de beugel. Zulke kartelafspraken lijken niet te stroken
met de huidige EG-regels. De verzekeraars vinden dat nu zelf ken-
nelijk ook. Het overkoepelend orgaan maakte gistermiddag be-
kend volgende week een bedrag in het Rampenfonds te zullen
storten als bijdrage aan de schadevergoeding. Ondertussen wor-
den de eerste plannen gemaakt om te komen tot een 'Aardbe-
vingspool. Het is te hopen dat het niet bij pionnen blijft, maar dat
iedereen zich straks tegen natuurrampen kan verzekeren, zonder
dat daar gigantische premieverhogingen tegenover staan. p -

een woordvoerster duurt het een
dag of vier voordat de eerste over-
schrijvingen binnenkomen. Het
Rode Kruis zegt wel, vanwege de
grote vraag naar informatie over de
actie, te overwegen een televisie-
spotje te maken, maar ook daar gaat
enige tijd overheen.

Duitse overheid
geeft krediet

sprake van vier ver-
Ie | nde inzamelingsacties voor
(a achtoffers van de aardbeving.
Pm het gironummer 777 van het
knf ruis heeft de stichtingRam-
Lnl°nds Aardbeving Limburg eenL'j^ummer (184.118.417) ge-

faSMken kwam daar het Noodfondsl^ obeving0beving van het Bisdom Roer-Perß„blJ (Siro 1054351, banknum-
FUcht 00600)' terwiJ' eerder al de
Rn g Leven in Nieuwe Energie
L^geDedsgenezer Jomanda bank-
ïon:mer 421.390.301 opensteldeI 0r g'ften.

Televisiespotje
Cet de Kruis kon gisteren nog
| 0

2eggen hoeveel geld er gestort
i D het rampennummer. Volgens
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" Het bisdom heeft dekerkbesturen in de gebieden die getroffen zijn door de aardbeving
dringend verzocht voorlopig geen klokken meer te laten luiden. Zo wil het bisdom verdere
schade aan woningen en kerken voorkomen. Met diezelfde bedoeling legt deze inwoner
van Melick-Herkenbosch zijn schoorsteen aan de ketting. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN Onderzoek schade

nog niet afgerond

Verzekeraars helpen bij inventarisatie

Oostzaan wil
geld schenken

vS*STZAAN - De gemeenteraad
in Noord-Holland

v^eft aan Ben W van die plaats
geld te schenken

bev e slachtoffers van de aard-v.ng. _vien denkt aan een be-
Her^ Van een gulden per inwo-
_j ■ Oostzaan heeft bijna acht-

l2end inwoners. Gevallen van intimidatie binnen bedrijfstak

Staking Caja Kerkrade

AKEN - De Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen is van plan
de zwaar gedupeerden van de
aardbeving te helpen via rentelo-
ze kredieten. Met name de regio
Heinsberg is ernstig getroffen
door de aardschok van afgelopen
maandagnacht.

De deelstaat-regering kan de
kredieten verstrekken dank zij
een speciale post 'onvoorzien' op
de begroting. Mogelijk is ook dat
het parlement van de deelstaat
daarnaast besluit om extra hulp-
gelden beschikbaar te stellen.
De steun is bestemd voor men-
sen die het zwaarst zijn gedu-
peerd. Pas nadat bekend is hoe
groot de omvang van de aange-
richte schade is, zal Noordrijn-
Westfalen de mensen aanwijzen
die voor de steun in aanmerking
komen.

De SPD-fractie in het deelstaat-
parlement is evenals de regering
van mening dat de overheid snel
hulp moet bieden.

Van onzeredactie economie

Het Bisdom Roermond gaat er van-I
uit dat reparatie van de kerken in
Midden-Limburg 30 miljoen gulden
nodig is. Het hoopt op giften var£
congregaties en ordes om de her-
stelwerkzaamheden te bekostigend
Monumentenwacht Limburg had
met betrekking tot de kerken eer-
der een bedrag van 15 miljoen ge-;
noemd.

Het totaalbedrag aan schade zal de
50 miljoen waarschijnlijk over-
schrijden, want veel Limburgse!
gemeenten waren gisteravond nog
druk bezig met het inventariseren
van de schade. In Sittard bijvoor-
beeld kan een voorlopige raming
pas aan het eind van de week wor-
den opgesteld. Een woordvoerder:
„We zijn nog niet eens klaar met het
taxeren van schade bij particulie-
ren. Gemeentelijke eigendommen
en openbare gebouwen zijn nog niet
aan de beurt geweest. De eerste ex-
perts moeten nog komen." De scha-
de aan particuliere woningen valt in
Sittard overigens mee. Het gaat om
bedragen tussen de 200 en 1500 gul-
den.

Ook de gemeenten Maastricht err
Heerlen slaagden er gisteren nog
niet in om bij de provincie een in-ventarisatielijst in te dienen. „Zo-
snel gaat dat niet. Het verzoek vanj
de provincie is ook maar net bin-
nen," werd daar gezegd.
Van de gemeente Geleen hoeft de;
provincie zelfs helemaal geen-
schade-overzicht te verwachten.,,Er_
zijn hier geen schademeldingen»
binnengekomen. Alleen in enkeiel
huurwoningen zijn scheurtjes in;
muren geconstateerd. Maar dat is
een zaak van de woningvereni-,
ging,", aldus een woordvoerder.

mond de schade al op ongeveer 18
miljoen gulden. De gemeente Me-;
lick-Herkenbosch maakte gisteren
bekend dat er voor 17 miljoen gul-1
den schade is geleden. Meer dan 600
huizen in Melick en Herkenbosch
zijn beschadigd.

KERKRADE - Van de 140 werkne-
mers bij het metaalverwerkingsbe-
drijf Caja in Kerkrade hebben zich
gisteren 75 mensen aangesloten bij
de staking en hebben 30 zich ziek
gemeld of een snipperdag geno-
men. De overgebleven 35 hebben de
staking niet aangedurfd.

HEERLEN - Het WN heeft giste-
ren de provincie Limburg ook hulp
aangeboden in de vorm van het ter
beschikking stellen van bouwdes-
kundigen om de omvang van de
schade vast te stellen. Minister Da-
les van binnenlandse zaken heeft
aan gouverneur Mastenbroek om
zon inventarisatie gevraagd. Mas-
tenbroek heeft dat verzoek doorge-
geven aan de gemeenten.

Dinsdag schatte de gemeente Roer

De acties begonnen maandag nadat
vorige week de cao-onderhandelin-
gen voor het klein-metaal (280.000

Volgens onderhandelaar Vonk van
de werkgeversorganisatie FMW blij-
ven zij onverminderd vasthouden
aan de eigen voorstellen. De organi-
satie is niet van plan om de bonden
te benaderen om het conflict aan de
onderhandelingstafel op te lossen.

werknemers in ruim 25.000 bedrij-ven als garages, installatiebedrijven
en metaalverwerkingsbedrijven)
vastliepen over onenigheid over de
aanpak van het ziekteverzuim.

ment binnen de metaalverwerken-
de industrie. Het is juist deze
houding die het ziekteverzuim in de
hand werkt. De intermenselijke re-
laties binnen deze bedrijfstak moe-
ten drastisch worden verbeterd."
Vrijdag zal voor 24 uur het werk bij
Feijen Staalservice in Maastricht
worden neergelegd.Limburg gaat

communicatie na
ramp evalueren

-ISü^everslaggever

EJAASTRICHT -
vino,Lvlmburgse Pro"mciebestuur wil
dpr nadere mede-dogen doen over* gebrekkige com-nu nicatie vlak na de

beving van afgelo-
pen maandag. Gou-
verneur Masten-
broek liet zich tij-
dens zijn bezoek aan
Herkenbosch kri-
tisch uit over het
tijdstip waarop hij
en anderen waren in-
gelicht. Dat zou ten

koste gegaan zijn
van de hulpverle-
ning.
Mastenbroek wil
zich nu eerst volle-
dig op de hoogte
stellen van de pre-
ciese gang van za-
ken, voor daar een
oordeel over geven.
Hij is een evaluerend
onderzoek gestart.
„We zullen daar ze-
ker lering uit trek-
ken," aldus de
commissaris van de
koningin, die ver-
wacht dat de evalua-
tie binnen enkele
weken zal zijn afge-
rond.

In Nederland legden in totaal 800
werknemers in 21 bedrijven het
werk neer. Vandaag verwacht de
FNV een uitbreiding van de acties.
Caja is door de staking helemaal stil
komen te liggen. Woordvoerder
Duursma van de Industriebond
FNV noemde de tweede staking in
de serie van estafette dan ook een
groot succes. „Zeker gezien de sfeer
van intimidatie die er binnen het
bedrijf heerst."
Deze situatie speelt nog sterker bij
Leunissen in Simpelveld. „Vandaag
kregen we een melding binnen van
directe persoonlijke intimidatie
door een voorman. Deze sprak na-
drukkelijk mensen aan binnen het
bedrijf en dreigde dat het hun baan
zou kosten wanneer ze mee zouden
doen aan de staking en dat het ze-
ker niet vergeten zou worden," zo
zei de vakbondsman.

Onverkwikkelijk
Woordvoerder Duursma spreekt
van een onverkwikkelijke zaak. „Ik
denk dat deze intimidatie sympto-
matisch is voor het zwakke manage-

Eindbod
Rockwool

■

(ADVERTENTIE)

|ÜÏ)ONDERDAG
KOOPAVOND
in alle winkels van JanLinders behalve

Someren en Mill (vrijdag) en Venlo,
Wanroy, Blerick, Groesbeek, Sevenum

en Susteren (géénkoopavond).
Zaterdagmorgen 18 april a.s. zijn al onze

winkels al om 8 uur OPEN!

ïan linders
t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

ROERMOND - De directie van
Rockwool heeft in de cao-onder-
handelingen een eindbqd gedaan.
De vakbonden leggen het 'neutraal'
voor aan hun leden, omdat er nog
enkele 'pijnpunten' in zitten. Rock-
wool biedt een 1-jarige cao, met een
loonsverhoging van 4,25 procent in
april en 0,25 procent in oktober en
een eenmalige winstuitkering. Er
komen studies naar de invoering
van een 5-ploegendienst, flexibele
pensioenen en deeltijd-vut. De hui-
dige vut wordt tot juli 1993 gehand-
haafd. Bij de eerste twee jaar ar-
beidsongeschiktheid wordt de ZW
en WAO-uitkering 100 procent aan-
gevuld.

’Pool’

De in de VVN verenigde verzeke-;
raars hebben gisteren afgezien van;
de eenmalige bijdrage waarvan des
grootte nog bepaald moet worden.:
ook overlegd over het oprichten van.
een 'pool' voor aardbevingen, eenj
gemeenschappelijke pot, waardoor!
het voor particulieren in de toe-i
komst wel mogelijk zou zijn zich te-
verzekeren tegen aardbevingen.-
Voor ongelukken met vliegtuigen
hebben verzekeringsmaatschap-
pyen al zon fonds.

Nationaal

KOHNEN
slapen en wonen

Brunssum - Kerkstraat 109 b
Tel. 045 - 253535

(ADVERTENTIE)
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Dankbetuiging

; ; Bedankt voor de overweldigende belangstel-
ling, de vele bloemen en condoleances, die wij
mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze vader,

j schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en
neef

Tjeu Schrooten
| 'Ook hebben wij de warme belangstelling uit het

verenigingsleven van Broeksittard ervaren. In
■ het bijzonder zijn wij getroffen door het intense

medeleven van de leden van de voetbalvereni-
ging Almania en van de duivenclub.

j -Wij willen hem nog eens bijzonder gedenken tij-
i dens de zeswekendienst, die in onze kerk zal
\ worden opgedragen op 20 april a.s., tweede
< paasdag, om 10.00 uur.

TillaSchrooten-Hausmanns
kinderen en kleinkinderen

J .Voor de vele blijken van medeleven ondervon-
den bij het overlijden en de begrafenis van onze

! goede en zorgzame vader, schoonvader, groot-
on overgrootvader

Hubertus Cosemans-
i betuigen wij bij deze onze oprechte dank. Een

'speciaal woord van dank aan bejaardencentrum
De Moutheuvel.

Kinderen en kleinkinderen
; Urmond, april 1992

De zeswekendienst zal gehouden worden op
| paaszondag 19 april a.s. om 10.30 uur in de St.
i Martinuskerk te Urmond.

B« B̂^^^M^M^H^_______H________H__________H_____i^Hl______________^BHaH^Ma^^HHHHHßM l|MMi^i^i^i^H

! MM^^i^i^i^MM^MNMi^i^ljj^^^^^^^BMH^^^^^^^^^^

Dankbetuiging
In plaats van kaarten

Voor de vele blijken van medeleven, bloemen
en h. missen, ons betoond bij het overlijden en
de begrafenis van onze lieve moeder, schoon-

* .(jnoeder, oma en overgrootoma

Tiel
Kleintjens-Heuts

' zeggen wij u hartelijk dank.
De zeswekendienst zal worden gehouden op
paaszondag 19 april a.s. om 10.00 uur in de kerk

'H. Gerardus Majella te Heksenberg Heerlen.

! Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

' Il ———m.

'. .Daar het ons onmogelijk is iedereen per-
J .soonlijk te bedanken voor de vele blijken

van medeleven diewij mochten ontvangen
bij het overlijden en de begrafenis van on-
ze onvergetelijke vader, schoonvader en
opa

Willie Schager
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 18 april a.s. om 21.00 uur
in de St. Pauluskerk, Limbrichterveld, Sit-
tard.

Op 19 april 1992 is het een jaar geleden dat wij
afscheid moesten nemen van mijn inniggeliefde
man en lieve, zorgzame vader en opa

Thei Drummen
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de plech-
tige eerste jaardienst,welke wordt gehouden op
zondag 19 april om 11.15 uur in de St.-Jozefkerk

' te Heerlerbaan.
Lène Drummen-Stols
Kinderen en
kleinkinderen

Heerlerbaan, april 1992
i^-^^^--_^_._—_____—^-__________________.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven bij het
overlijdenen decrematie van mijn lieve man,
vader, opa, grootvader en overgrootvader

Wiel Luiten
willen wij u allen op deze wijze hartelijk dan-
ken. Voor ons waren uw blijken van medele-
ven in welke vorm dan ook een grote troost.

Mia Luiten-Willems
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden
paaszondag 19 april om 11.00 uur in de grote
St. Jan te Hoensbroek.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven, die wij van u mochten ontvangen, na het
overlijden en tijdens de begrafenisplechtigheid
van mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Fransen
willen wij langs deze weg onze oprechte dank
uitspreken. U was voor ons een grote steun en
gaf ons het gevoel dat hij door velen geliefd en
gerespecteerd werd.

J.A.W. Franssen-Arts
kinderen en kleinkinderen

Klimmen, april 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op
paaszondag 19 april 1992 om 10.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Remigius te Klimmen.

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven ons betoond
bij het overlijden en de crematie van mijn dier-
bare echtgenoot, vader, schoonvader en opa

May (Johannes Mathijs)
Kuijpers

willen wij op deze wijze hartelijk bedanken. Uw
blijken van medeleven zoals bloemen, condo-
leances, een woord of een brief en vooral uw
aanwezigheid waren voor ons een grote troost.

Elfriede Kuijpers-Cordewien
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 18 april (paaszaterdag) in de paro-
chiekerk van de H. Familie (Veldstraat) te
Schaesberg-Landgraaf om 19.00 uur.

Dankbetuiging
Woorden schieten tekort, wat een bijzonder ont-
roerend afscheid, zoveel troost en liefde, de
prachtige zang, ondervonden bij het overlijden
en de begrafenis van onze vader en opa

Louis Hollanders
Wylre, april 1992
Een bijzonder woord van dank aan de buren
vooral Mia en Frans.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op Paasza-
terdag, 18 april om 20.00 uur in de kerk van St.-
Gertrudis te Wylre.

Op 17 april is het een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van onze moeder, groot-
en overgrootmoeder

Liza
Vanwersch-Kriechelberg
De plechtige eerste jaardienst zal gehouden
worden op 18 april a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St. Catharina te Kerkrade-Holz.

Kinderen
klein- en achterkleinkinderen

Dankbetuiging
Diep ontroerd, de volle kerk, de vele bloemen
en H. missen, de talloze schriftelijke en per-
soonlijke blijken van medeleven van familie,
vrienden, buren en kennissenkring tijdens de
ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn
dierbare echtgenoot, onze zorgzame pap en lie-
ve opa

Toon Pierik
willen wij m hartelijk danken.
Een mooier en hartverwarmender afscheid had-
den wij ons niet kunnen voorstellen, getoond is
hoe geliefd hij was bij velen.

Mevr. H. Pierik-Hendrickx
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op Paaszondag 19 april om 10.00 uur in de
St.-Lambertuskerk te Bingelrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven welke wij
mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn dierbare man, onze lieve va-
der en opa

Jo Teunissen
zeggen wij u hartelijk dank.

Familie Teunissen
Landgraaf, april 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 18 april a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco
te Lauradorp-Xandgraaf.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, welke wij
mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve man, onze vader en opa

ZefDelaHaye
zeggen wij u hartelijk dank.

Mw. A. De la Haye-Janssen
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, april 1992
Juliana Bernhardlaan 31
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zondag le paasdag, 19 april a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van St. Jan te Hoens-
broek.

tAnna Vleugeis, oud 85 jaar, weduwe van Chris-
tiaan Smit. Maastricht, Huize Lenculenhof.

Corr.adres: Brouwersweg 85, 6214 PH Maastricht.
De uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 18
april om 11.15 uur in de parochiekerk van San Sal-
vator te Daalhof-Maastricht. Er is geen condoleren.

t Pierre Mulders, oud 73 jaar, echtgenootvan Ag-
nes Voncken. 6225 AP Amby-Maastricht, Longi-

nastraat 35. De gebedsdienst zal gehouden worden
op vrijdag 17 april om 10.30uur in deparochiekerk
van de H. Walburga te Amby. Er is geen condole-
ren.

t Truus Beckers, oud 63 jaar, echtgenote van
Frans Peters. Maastricht. 6222 TJ Kast. Wolf-

raathstraat 25. De gebedsdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 17 april om 12.30 uur in de parochie-
kerk van St. Antonius van Padua, Nazareth-Maas-
tricht. In de kerk gelegenheid tot schriftelijk
condoleren.

tLiza Merk, oud 88 jaar, weduwe van Harie Ver-
steegen. Corr.adres: Europalaan 78, 6226 CR

Maastricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 17 april om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Antonius van Padua te Nazareth-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tAgnes Lardinois, oud 87 jaar, weduwe van
Frans Minten. Corr.adres: Past. Gilissenstraat 2,

6261 PA Mheer. De gebedsdienst zal gehouden
worden zaterdag 18 april om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Walburga te Amby. Er is geen
condoleren.

tAdrianus Bloem, 84 jaar, weduwnaar van Ger-
truda Schroeten, Begoniastraat 6, 6014 BJ Itter-

voort. De uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 18 april om 10.30 uur in deparochiekerk van
De Verrezen Christus te Moesel-Weert.
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GEMEENTE ECHT
BEKENDMAKING

De burgemeester van Echt maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 80 van de Onteigeningswet
bekend dat ter verwezenlijking van
(een gedeelte) van het bestem-
mingsplan „Industrieterrein", meer
in het bijzonder ten behoeve van
akkommodatie voor de vestiging
van een gevarieerde industrie met
inbegrip van de aanleg der noodza-
kelijke ontsluitings- en verbin-
dingswegen, alsmede groenstroken,
in een gedeelte van het plan, ontei-
gening van de percelen, kadastraal
bekend als gemeente Echt sektie M
nrs. 330 en 331 wordt beoogd.
Daartoe liggen met ingang van 21
april 1992 gedurende één maand ter
gemeentesecretarie, Nieuwe Markt
55, 6101 CV Echt, afdeling Admini-
stratie en Eigendommen (kamer
2.07) voor eenieder ter inzage, een
uitgewerkt plan met uitvoerige
kaart en een grondtekening waarop
de te onteigenen percelen met hun
kadastrale nummers zijn aangege-
ven, alsmede een lijst van de kada-
strale nummers der te onteigenen
percelen met vermelding van de
grootten volgens de registers van
het kadaster en de namen van de ei-
genaren dezer percelen.
Belanghebbenden kunnen geduren-
de de termijn van tervisielegging -zoals hierboven vermeld - schrifte-
lijk bij het gemeentebestuur van
Echt bezwaren tegen het onteige-
ningsplan indienen.
Echt, 16 april 1992

De burgemeester van Echt,
mr. L.H.F.M. Janssen

GEMEENTE BEEK
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Beek (L.), maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op deRuimtelijke Ordening be-
kend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 9 april 1992 heeft
besloten te verklaren dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid
voor:
- een gedeeltevan het centrum van

de kern Beek (Marktplein en om-

geving);' ,f- een gedeelte van een perceel le
gen aan de Fattenbergstraat (.kadastraal bekend geniee"
Beek, sektie I, nr. 141; ,jt- een perceel gelegen aan de Prlj
Mauritslaan, kadastraal beke
gemeente Beek, sektie I, nr. "' ''t ieBedoelde besluiten liggen, me\sdaarbij behorende en als zoda11.,

gewaarmerkte tekeningen, vvaar
de percelen in gelekleur zijn aane a

geven, met ingang van 17 april 1" .
ter gemeentesekretarie (afdel' „
Grondgebiedzaken, sektor Bou^' f
en Wonen, kamer 29) voor eenie^iter inzage. Op deze dag treedt
besluit in werking.
Beek (L.), 15 april 1992

De burgemeester voornoe1^
A.G.J. van Goethem

GEMEENTE VALKENBURG
AAN DE GEUL

OPENBARE BEKENDMAKIN0
De burgemeester van de gemee f̂
Valkenburg aan de Geul brengt - y
uitvoering Van het bepaalde in. t
artikelen 28 lid 6 en 31 van de W

f
op de Ruimtelijke Ordening - -|
openbare kennis, dat vanaf 17 a$ e1992 gedurende één maand ter ë
meentesecretarie, afdeling Ruin 1
lijke Ordening, voor een ieder *j£
inzage ligt het besluit van Gedep j
teerde Staten van Limburg van ,
januari 1992 nr. 91/47462R, tot g°e^,
keuring van het eveneens ter inza*j
liggend raadsbesluit van 24 Ju
1991 tot vaststellingvan het besten
mingsplan „Cauberg e.o. herzien»1*

1991".
Het goedkeuringsbesluit is niet o
'herroepelijk.
Zij die zich tijdig met bezwaren l ,
wel tot de gemeenteraad als
Gedeputeerde Staten hebben &
wend, alsmede de Inspecteur v
de Ruimtelijke Ordening, kunn^gedurende de termijn van e,e
maand beroep instellen bij
Kroon.
Valkenburg aan de Geul,
16 april 1992

De burgemeester voomoen1

drs. C.A.C.M. Nuytens

Limburgs Dagblad



Uitstoot formaldehyde moet nog lager

Hinderwet Rockwool
verder aangescherpt

Van onze verslaggever leerd en kunnen doordringen in
de longen.

den. Rockwool heeft evenwel
nog een half jaar respijt gekre-
gen. Op 1 juni aanstaande moet
alles in orde zijn en zal het be-
drijf precies volgens de voor-
waarden in de Hinderwetvergun-
ning moeten produceren.
Om te voldoen aan de normenl
moet het'bedrijf dertien miljoen
gulden investeren. Dit betreft,
vooral het aanbrengen van na-;
verbranders op de verschillende-
productielijnen.

Voorts wordt de maximale
stoot van zwaveldioxide vanT
630.000 kilo per jaar door de
voorzitter van de Raad van State»
onaanvaardbaar genoemd. Ditj
moet terug naar 400.000 kilo. De;
bezwaarmakers tegen de hinder-»
wetvergunning hadden nog ver-_
dere aanscherping gevraagd.

Om aan de voorschriften te vol-'
doen moet het bedrijf verder-!
gaande reinigingstechnieken-
toepassen, zoals naverbranders.«
Niet alleen de uitworp van bind-J
middelresten en polycyclische?
aromatische koolwaterstoffen!
(zogeheten pak's) moet omlaag-
maar ook de stankhinder moetl
verminderen.
Tenslotte wordt Rockwool ver-i
plicht continu te meten wat doori
de hoge schoorsteen in de at-j
mosfeer wordt uitgebraakt. Dit|
geldt voor stof, koolmonoxydei
en zwaveldioxide, zwavelwater- j
stof, fenol en fenolische verbia-i
dingen, aldehyden en bindmid>delresten.

ROERMOND - De Raad van
State heeft de hinderwetvergun-
ning, die de provincie aan steen-
wolfabrikant Rockwool Lapinus
te Roermond had verleend, op
verzoek van omwonenden aan-
gescherpt. Vooral de uitstootvan
formaldehyden moet worden ge-
halveerd en mag niet meer be-
dragen dan tien milligram per
kubieke meter lucht.

vanwege geldgebrek niet van ge-
komen.

Bindmiddelresten
Ook heeft de Raad van State be-
paalt dat de uitsloot van bind-
middelresten beperkt moet
worden tot 20 milligram per ku-
bieke meter lucht. De advocaat
van Rockwool had tijdens dezit-
ting laten weten dat slechts een
vermindering tot 60 milligram
haalbaar is. De voorzitter van de
Raad van State heeft dit dus af-
gewezen.

De H2S-uitstoot, een gas dat
stinkt naar rotte eieren en voor
veel stankoverlast zorgt in de
omliggende dorpen, is volgens
Rockwool al verminderd. De da-
tum waarop het bedrijf een aan-
tal voorzieningen moet hebben
aangebracht was aanvankelijk
gesteld op 31 december jongstle-

Zoals bekend hebben veel inwo-
ners van Melick en Herken-
bosch, een gemeente onder de
rook van de steenwolfabriek,
veel meer last van luchtwegen
dan elders. Astma, bronchitis en
longemfyseem komt er twee
keer zoveel voor dan in de rest
van Nederland. Dit is aange-
toond door een onderzoek van
de Gewestelijke Gezondheids-
dienst (GGD) in samenwerking
met de Rijks Universiteit Lim-
burg. Plaatselijke huisartsen
hadden op dat onderzoek aange-
drongen. Een rechtstreeks ver-
band tussen de klachten en
Rockwool werd door de onder-
zoekers indertijd overigens niet
gelegd. Aangedrongen werd op
een uitgebreid vervolgonder-
zoek, maar dat is er tot nu toe

Formaldehyde is een stof, die
een sterk prikkelende werking
heeft op de luchtwegen. Over de
al dan niet kankerwekkende ei-
genschap van formaldehyde be-
staat nog geen zekerheid. De stof
wordt via bindmiddelresten door
Rockwool uitgeworpen. Deze
bindmiddelresten - het gaat om
zeer kleine deeltjes - kunnen
door mensen worden geïnha-" De kop van de Mosasaurus komt uit de mergelwand van Primosa te voorschijn. Een

van de vele pronkstukken in het modern informatiecemtrum te Gulpen.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggeefster

Van onze redactie economie

Aandeelhouder wil andere
commissarissen bij DSM

Topman Van Liemt praat over 'winststilte Jongeren in
Limburg vinden
vervuiling zaak
van overheid

Heuvellandflink zal opkrikken. Het wordt dé
pijler voor de toeristische industrie in deze re-
gio, zo zeggen zij. De tijd zal leren of het grote
optimisme waarmee burgemeester Wiel Vos-
sen van Gulpen in de aanloop van het project
ten strijde trok, terecht was. Of zijn de ver-
wachtingen, dat binnen vijf jaar ongeveer
300.000 mensen naar het kwaliteitscentrum
komen, op drijfzand gebouwd? Feit is in elk
geval dat Primosa en Mosaqua vandaag voor
het publiek opengaaten dat de belangstelling,
zo verzekert ook de Provinciale VVV, groot en
internationaal is.

Reikhalzend is de laatste maanden uitgeke-
ken naar het toeristisch project 'Primosa &Mosaqua' aan de Landsraderweg in Gulpen.Jarenlang is binnen het Samenwerkingsver-band Heuvelland aan de voorbereiding ge-
kerkt. Het initiatief van de acht deelnemende
Qemeenten werd niet door iedereen in dank
aanvaard. De zeer hoge bouwkosten van
txointig miljoen gulden en de twijfels over de
haalbaarheid van het project zorgden er voordat de pessimisten een debdcle vreesden en
n°g steeds vrezen. De optimisten daarentegen
denken dat het project het toerisme in het

Primosa & Mosaqua
een echte smaakmaker

DOOR LEON JEURISSEN

ROERMOND - De overheid kart
volgens de Limburgse platte*
landsjongeren het meest veranti
woordelijk worden geacht voos
het oplossen van de milfeuprq*
blemen. Niet de landbouw en p>>
agrariër zien de jongeren als de
grootste vervuilers, ze zoekenj
het meer in de industriële actïvi-j
teiten.

Deze conclusies zijn het resul*
taat van een enquête die de ver-;
eniging Katholieke Plattelands-
jongeren Limburg hield onder'
722 Limburgers. Gistermiddag
ontving deputé Piet Hilhorsttzelf dertig jaar geledenvoorzitter
van een afdeling voor jongeboe->
ren, de gedrukte resultaten vaifhet onderzoek. Bij het milieupro*
ject, dat uitgevoerd wordt ir£
samenwerking met de Stichting
Natuur- en Milieu Edukatie, Mi-,
lieukompas en de Wetenschaps-
winkel van de RL Maastricht,
zijn alle KPJ-afdelingen betrok-
ken alsmede het Agrarisch Jon-
gerenwerk (AJW).
Het rapport waarin de onder-
zoeksresultaten worden ver-J
meld, wordt als leidraad ge-"
bruikt tijdens vijftien thema--
bijeenkomsten van de KPJ en!
AJW.

directeurWil Faber noemde des-

HEERLEN - Een aandeelhou-
dersvergadering van een beurs-
genoteerd bedrijf is doorgaans
een zeer gezapige gebeurtenis,
die zich kenmerkt door de aan-
wezigheid van een overmaat aan
grijze haardossen. Bij DSM was
het gistermiddag drie uur lang
niet anders. Hoogtepunt van de
bijeenkomst leek een verspre-
king te worden van bestuurs-
voorzitter Van Liemt. In plaats
van over een 'windstilte in de
chemie', sprak hij per ongeluk
over een 'winststilte. Beide ter-
men zijn overigens van toepas-
sing.

Gelukkig stelde een Rotterdam-
se advocaat de samenstelling
van de raad van commissarissen
en de positie van de Staat als
houder van 31 procent van de
DSM-aandelen ter discussie,
waardoor een bezoek aan de ver-
gadering toch enigszins de moei-
te waard werd.

binnenbad van 25 meter, glij- en
wildwaterbanen, een kreek,
squash- en fitnessruimten, cock-
tailbars en dat alles gedompeld
in een romantisch lichtgordijn.
In de zomermaanden kan ook
gebruik worden gemaaktvan het
buitenbad met een terras.

QULPEN - Als burge-
meester Wiel Vossen van-
middag om twaalf uur inzyn zwembroek de water-
-BJijbaan naar beneden
Sujdt, komt - in elk geval

orlopig - een eind aan de
"^scussies over de bouw
ï^n j^futuristisch project
Primosa & Mosaqua in Gul-
Pen. De komende dagen
Seldt in Gulpen een ander
[ttotto: niet praten, maar kij-ken!

Gouverneur Emiel Mastenbroek
gaf 19 november 1990 tijdens een
werkbezoek aan Gulpen het offi-
ciële startsein voor het mihoe-
nenproject. De werkzaamheden
ondervonden in het begin nogal
wat vertragingen. Er moesten
nog juridische maatregelen wor-
den getroffen om de aansprake-
lijkheden vast te leggen. Primo-
sa is nu ondergebracht in een
Naamloze Vennootschap.

Bezoekers

in het gloednieuwe infor-
matiecentrum Primosa wordt de
°ezoeker met ultra moderne
"^gh-tech wegwijs gemaakt in dePrehistorie, cultuur, flora en fau-na van het Mergelland.

" Drie uur lang praten over deresultaten van DSM. Niet
iedereen hield datvol. Foto: FRANS RADE

tijds bij de presentatie van zijn
geesteskind Primosa 'een soort
katalysator voor toerisme en re-
creatie. „Het mag rustig gezien
worden als het nieuwe 'informa-
tiehart' van het Mergelland, het
voorportaal van alle beziens-
waardigheden in deze regio."

Met de kennis die de bezoeker in
het centrum opdoet kan hij in
het Mergelland zeker uit de voe-
ten. Hij ziet de geschiedenis als
het ware aan zich voorbijgaan.
Een druk op de knop en de infor-
matie die men nodig heeft wordt
zichtbaar op de video of galmt
uit de geluidsboxen. Primosa is
een grote expositie van heden en
verleden.
Het glazen dak van de piramide
wordt gedragen door een vak-
werkstructuur. De bovenverdie-
ping geeft uitzicht op de geres-
taureerde molen Roex, het
Gulpdal, de vijverpartij en de di-
recte verbinding naar de kern
Gulpen. De piramide telt ook
een benedenverdieping met zij-
ingangen. In deze ruimtes komt
de bezoeker onder meer legen-
des tegen zoals de Bokkerijders,
de IJzeren dame van Maastricht
en verder de kolenmijn, mergel-
woning, een carrousel van carna-
val en andere Limburgse folklo-
re.

**1 direct bij binnenkomst kijkt

"^en in de bek van een van de
d a Pronkstukken in Primosa,

De gehele expo-itie is zeer dynamisch en heeft?*s doel het promoten van het
ytergelland. Allerleiwetenswaar-
digheden over de Limburgse
uituur, sages, legendes en geo-
gie zijn op een oppervlakte vanuizend vierkante meter te aan-schouwen. Waterpret

Het zwemparadijs Mosaqua is
van uitzonderlijke klasse. Een

De topattractie is voor het Heu-
velland een dure appel, maar
voor insiders beslist de moeite
waard. Het geheel bestaat verder
nog uit een restaurant met een
Limburgse keuken, een winkel
waar produkten uit de regio te
verkrijgen zijn en een kantoor.
Dit jaar worden in Primosa
200.000 bezoekers verwacht;
voor Mosaqua is dat aantal ge-
schat op 225.000 zwemlustigen.
Naar verwacht zullen deze aan-
tallen in de loop der jaren flink
stijgen.

Mr H. Smit uit Rotterdam (die
zei houders van 5 procent van de
uitstaande aandelen te vertegen-
woordigen), vindt de samenstel-
ling van de raad van commissa-
rissen (RvC) van het Limburgse
chemieconcern 'wel héél erg Ne-
derlands. Een bedrijf dat inter-
nationaal zo aan de weg timmert,
flink exporteert en eenderde van
de aandelen in buitenlandse han-
den weet, moet dat laten blijken
in de samenstelling van de raad
van commissarissen, aldus Smit.
Hij stelt voor bij nieuwe benoe-
mingen meer te denken aan de
internationale chemie-belangen
van DSM, door commissarissen
te zoeken die internationaalaan-
zien genieten in de chemiewe-
reld. De voorzitter van de RvC,
drs H. Wijffels, antwoordde dat
er al internationale ervaring aan-
wezig is binnen de huidige groep
van commissarissen, maar hij
beloofde tegelijk om bij volgen-
de benoemingen aan de sugges-
tie van Smit te denken.

De plattelandsjongeren hebben
massaal aangegeven zich milieu-
vriendelijk te gedragen. Papier-,
glas- en klein chemisch afval
wordt door hen gescheiden inge-
zameld. Toch schuilt volgens 4e
enquête een addertje onder het
gras. Het milieubewust gedrag
wordt vertoond zolang dit zon*
der veel extra moeite wordt uit-
gevoerd. Gaat milieuvriendelijk
gedrag gepaard met extra in-
spanning of is een eigen initiatief
vereist, dat blijft heel wat min-
der van dat gedrag over.
De gedragingen van KPJ- en
AJW-leden blijken onderling
niet ver uiteen te lopen. De
grootste verschillen moeten ge-
zocht worden by de 'mestover-
schotten' en 'waterveruiling door
industriële activiteiten.
AJW-leden zien het mestover?
schot als een groot probleem. Dit
speelt veel minder bij de KPJ-
leden omdat hun binding met
land- en tuinbouw minder sterk
is. De grotere bezorgdheid van-
de AJW-aanhang kan verklaard.'
worden uit het feit dat zy grote
offers moeten brengen om het)
mestprobleem op te lossen.

Kritiek
Smit had ook kritiek op de
machtige positie van de Staat als
houder van 31 procent van de
DSM-aandelen. De Staat heeft
aangekondigd die enorme stapel
aandelen op termijn mogelijk ge-

De vergadering werd bezocht
door 174 aandeelhouders, die sa-
men bijna 14 miljoen aandelen
vertegenwoordigden.

Smit vond ook dat DSM te klein
is om Europees of mondiaal een
rol van betekenis te spelen. Het
bedrijf moet van hem naarstig
op zoek naar een fusiepartner.
DSM-topman Van Liemt had

leidelijk op de beurs te gaan ver-
kopen. Zolang dat enorme pak-
ket DSM-aandelen 'boven de
markt hangt', wordt de koers
van het aandeel gedrukt, klaagde
Smit. Hy wil dat DSM er bij de
Staat op aandringt op korte ter-
mijn de aandelen van de hand te
doen. Wijffels antwoordde dat
DSM geen invloed heeft op het
investeringsbeleid van de aan-
deelhouders. Voor zover bij
DSM bekend, is de Staat op kor-
te termijn niet van plan de aan-
delen af te stoten.

zijn bedenkingen bij dat voor-
stel. „De grootte is niet altijd van
belang. Er zijn grotere chemiebe-
drijven die het slechter hebben
gedaan dan DSM, anderzijds
neemt DSM met sommige pro-
dukten, zoals cappolactam, mela-
mine en kunstrubber, leidende
wereldposities in." DSM zal in
de toekomst waarschijnlijk wel
gaan samenwerken met andere
chemiebedrijven, bijvoorbeeld
wanneer ooit nog eens een nieu-
we kraker zou moeten worden
gebouwd. Dat vergt een miljar-
deninvestering die DSM niet al-
leen kan opbrengen.

Bouwfonds en SNS bank
bespreken joint-venture

Van onze redactie economie sche constructie moet drastisch
worden omgegooid.

GELEEN - Het Bouwfonds
Limburgse Gemeenten (BLG)
bespreekt op het moment de mo-
gelijkheden voor samenwerking
met de SNS Bank Nederland NV
door middel van een bepaalde
vorm van joint-venture.

„Hoewel er geen directe nood-
zaak bestaat tot samenwerking is
het een kwestie van wenselijk-
heid. Het is de meest effectieve
vorm om continuïteitte bewerk-
stelligen. De SNS Bank heeft
een veel ruimere schakering van
activiteiten waarby die van ons
goed aansluiten."

gen was gunstig. De gemiddeld*
verkoopprijzen in Limburg ste-*
gen afgelopen jaarmet ongeveeFJ
8 procent ten opzichte van het;
vorige jaar. Vooral stad en regio-
Maastricht kenden een zeer aan-*
zienlijke prijsstijging.
Opvallend daarbij was de enor-
me achterstand van het aanbod'
ten opzichte van de vraag.
De verruiming van het aanbod in■de vrije marktsector kon voor!
het Bouwfonds de daling in de-
sociale woningbouw niet com-Jpenseren. De bouw van premie-;
A-woningen nam namelijk sterk
af. Dit soort woningen zyn niet,'
meer zo aantrekkelijk voor de-
consument door derelatief hog^J
woonlasten als gevolg van de tè;
hoge bouwkosten en hoge rente-
stand.

Het bouwfonds heeft een aan-
deel van 60 procent in deze
markt en kan deze klap moeilyk;
compenseren. „Maar door de uit-
eindelijke groei van de produc-
tie en de groei van de orderporte-
feuille koesteren wij goede
verwachtingen voor het volgend-
de jaar," zo concludeerde secre-
taris Lemmens.

De marktontwikkeling bleef in
Limburg achter op de landelyke
trend. Steeg de Nederlandse hui-
zenmarkt met 3 procent, de Lim-
burgse daalde met 7 procent.
De prijsontwikkeling van wonin-

De directie toonde zich tevreden
met de cijfers over 1991. De pro-
duktie van nieuwe hypotheken
steeg van 236 miljoen naar 264
miljoen gulden, een toename van
12 procent, maar de winst daalde
met 1 miljoen gulden tot 32 mil-
joen gulden.
Na een moeizaam begin vorig
jaar vanwege de Golfoorlog
kreeg het vertrouwen in de eco-
nomie en de huizenmarkt weer
de overhand.

Een principiële uitspraak over
de samenwerking wordt in juni
verwacht tijdens de algemene
bestuursvergadering. Maar voor-
dat deze samenwerking daad-
werkelijk een feit kan worden,
moeten er nog heel wat hinder-
nissen worden genomen. Alle 56
aangesloten gemeenten (die aan-
deelhouder zijn van het Bouw-
fonds) moeten zich akkoord
verklaren en ook de hele juridi-

Eerder bleek samenwerking als
onafhankelyke rechtspersonen
onhaalbaar omdat het Bouw-
fonds dan vennootschapsbelas-
ting en BTW zou moeten beta-
len.
Dit verklaarde directeur en se-
cretaris van het algemeen be-
stuur van het Bouwfonds mr
M. Lemmens gisteren tijdens de
presentatie van het jaarverslag.

—- I

(ADVERTENTIE)

De
I Industriële
1 Dienstverlening

van AD8....
"NT-, i yy\ ent Industrieel-en zakelijk dienstverlenen n

mmmm^""""1 i Li IIlv^L is een volwassen professie geworden.
■p Mede dankzij de 'voortrekkersrol' van mJ^m^f-CUrOOeeS deADB-Groep, een van de eerste \muu\

t-j -y i.i ondernemingen diezich > \
specialiseerden in dezetak van ___^A«

LlllCdd-L. Met het oog op de toekomst en de steeds Het beheren, de beheersing en de
strenger wordende internationale besturingvan kwaliteit,
kwaliteitseisen specificeert ADB haar Voor nu, en voor de toekomst,

industriële- en zakelijke dienstenvolgens
de nu erkende Europese ISO-9000 Opdrachtgevers diebetrouwbare
normen. dienstverlening essentieelvinden voor het
Deze ISO-normen hebbentot doel om de welslagenvan hun onderneming doener
'kwaliteitszorg' van produkten en diensten goed aan nu kontakt op te nemen met
te waarborgen. 'Kwaliteitszorg' hetbegrip ADB-Industriële- en Zakelijke
voor de jarennegentig. Deze jaren. Dienstverlening, Geleen.

adb ■BH"-"~~
Mauritslaan UI Geleen

Postbus 62-6160AB Geleen BHI
Telefoono46-787777 , ~ ,

fcxm-750196 Synergie van Mensen en Middelen.
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«gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fm: 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 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal éen 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 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
maar dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
l_bon_C«buco Survno Scwvwi 079

———^-^——^—————————^^^—^^^—

Personeel gevraagd

Zwembad Simpelveld
vraagt voor komend seizoen gedipt, badmeesters en alge-
meen medewerkers. 045-442556, na 18 uur 043-436813

Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het

bezorgen van
huis aan huis

reklame op zaterd.
Goede bijverdienste!! Tel. 046-743055.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers

" voor Bocholtz en Heerlen
Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5. Heerlen. Tel. 045-717719.
Fa. WGW Bouw Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Mildner Bouwoedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. Aken.Stol-
berg. Duits verzekerd. Tel.
045-231200.
Exclusieve Club te Lanaken
België vraagt nette attraktie-
ve DAMES, zeer hoge ver-
diensten, ven/oer aanw., in-
tam mog. Reageer snel
want vol is vol. Inl. 045-
-729239 Of 0932-11718692
na 20.00 uur.
Horeca-ondememing te
Maastricht (geen café) zoekt
vaste MEDEWERKSTER
voor plm. 20 uur per week,
min. leeftijd 28 jaar. Tel.
043-650117 na 18.30 uur.
DAMESKAPSTER ge-
vraagd. Tel. 04493-1488.
Op zoek naar gezellige col-
lega's en vast werk. St.Gez
üch. zoekt nog een MEDE-
WERKSTER Ift. plm. 17-20
jr. Tel. SOll. 045-352044.
HULP gevr. voor cafetana
voor zondags. Hoog loon.
Tel. 045-461824.
Meisjes of vrouwen ge-
vraagd voor hele of halve
dagen voor hotelwerkzaam-
heden. Hotel LIMBURGIA
Valkenburg. Grendelplein
19. Tel. 04406-12318.
Ervaren FRITURE-HULP
gevr. voor enkele uren p.wk.
Tel. 045-462015.
Met spoed gevr. KEUKEN-
MEDEWERKERS voor
Rest. Le Bistro, Grotestr. 8,
Valkenburg. 04406-12620.
Weg. uitbreiding escort- en
privé-service zoekt enige
liefst onervaren, rijpere
VROUWEN, 35 tot .... zeer
goede verd., met vaste ba-
sisinkomen, werktijden zelf
te bepalen. Br.o.nr. B-1336
L.D., Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.
FRITUREHULP gevraagd,
Kerst met ervaring. Tel. 045-
-443099
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
Kapsalon De Geus vraagt
WERKSTER voor plm. 12
uur p.wk. Tel. 045-714283.

BEZORGERS gevr. min.
leeft. 15 jr. voor Simpelveld,
Schinveld, Nieuwenhagen-
Eygelshoven en Heerler-
baan. 045-257974.
Gevraagd voor 2 è 3 avon-
den per week ervaren FRI-
TURE-HULP. 045-457845
Taxibedrijf Hanneman te
Kerkrade. Tel. 045-452666
zoekt op korte termijn
CENTRALIST MA/. Aanmel-. den na telef. afspraak,
tussen 10.00-16.00 uur.
METSELAAR gevr. voor
plm. 3 dagen werk. Tel.
04406-12875.
Gevr. beslist ervaren vr.
FRITUREHULP voor de ma,
di en vr. Tel. 045-418725.
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. Na vol-
doende zelfstandigheid ver-
diensten tot ’ 15,- per uur
mogelijk. Soll. na telef. af-
spraak. Hoofdstr. 33,
Schimmert, tel. 04404-1253
HULP in de huishouding ge-
vr. voor 12 uur per week.
Tel. 045-258454.
Gevraagd DISCJOCKEY
omgev. Kerkrade, voor
weekenden. Br.o.nr. B-1341
LD., Postbus 2610, 6401
DC, Heerlen
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs voor
groepsvervoer. Pers. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
Gevr. 2 SNACKBAR-ME-
DEWERKSTERS voor div.
avonden. Leeft. v.a. 20jr.
Tel. 045-457845.
Gevr. KEUKENMEDE-
WERKER event. WAO of
gepens. Leeft, tot max. 55 jr.
Tel. 045-457845.
Gevraagd METSELAAR,
hoog loon zonder vakkennis
svp. niet reageren. Bouw-
bedrijf v.d. Werf. Tel. 045-
-210990.
Gevraagd voor direct:
CHAUFFEURS met groot
rijbewijs en chauf.diploma.
Tel. melden voor afspraak:
043-632100 Groothandel J.
Simons bv, Ankerkade 21,
6222 NL Maastncht.

Personeel aanbod
GITARIST zoekt aansl. in
dansorkest met werk. Tel.
045-741114.

■ ■■■'■'»■ ' ' ■' — ■ ■ 'Onroerend goed te huur gevraagd

Te huur gevraagd huizen en flats
in Zuid-Limburg

Wit zoeken voor u betrouwbare huurders. Indien gewenst
controleren wij 3x per jaar uw huis naar event. schade.

Informeer vrijblijvend bij Grensland Immobilien.
g 045-453106

Te h gevr. voor langere ter- STALLING v. klass. Ameri-
miin- halfvrijst. woonhuis kaanse auto, omgeving
mét gar. en tuin, omgev. Brunssum. Tel. 045-255589
Heerten-Sittard. Tel. na 18 Wat VERKOPEN? Adver-
uur: 04492-3265. teer via: 045-719966.

Bedrijf zoekt met spoed Wij zoeken in KERKRADE
KANTOORRUIMTE woning/ of omgev. kleine verwarmde
combinatie in regio (15Km) ruimte voor 't installeren van
Beek. Huurpr. tot ’2.500,- tel. aansluiting. Abon.nr.
per mnd. Reakties; 046- moet beginnen met 42
524087 of Postbus 632 Postb. 146, 6290 AC Vaals
6130 AB Sittard.

Onr. goed te koop aangeb.. gevr.

Woonhuis verkopen???
Wij kopen woonhuizen direct zelf aan,

100% zekerheid en geen makelaarskosten.
PENIS VASTGOED, bel vrijblijvend 040-518428.
Uw huis verkopen
met behulp van de

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

Geen kosten
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
Wij hebben steeds een ruim

aanbod in exclusieve
woonhuizen va. / 300.000,-

-in de directe Belgische
grens-regio, Maaseik-

Lanaken.
Bezoek onze etalage.

Bestel nu het boek bouwen
en wonen in België, ’ 75,-.
Van Der Venne

VASTGOED GELEEN
Kantoor: Rijksweg Zuid 129.

Tel. 046-757551.
Door de enorme verkopen
dringend woningen te koop
gevraagd (alle prijsklassen!)
N.W.M. QUADEN & Zn,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen. Tel.
046-519644, lid NVM.

Gevraagd
woonhuizen/bungalows tot

’ 250.000,-. Direkte
aankoop is mogelijk. Geen

verkoop, geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
Tel. 045-728671

Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
NIEUWENAGEN, Hoogstr.
163, goed onderh. vooroorl.

woonh., voorz. van kunststof
kozijnen met dubbel glas,
’157.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
NUTH, Reukenderweg 15,
vrijst. woonh. met garage,
keuken m. app., 3 slaapk.,
badk. met ligb. en 2e toilet,
vaste trap naar zolder.
’220.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.

Wonlngruil
Te ruil gr. FLAT Europalaan
huur ’600,-. Subs. mog.
teg. eengezinswoning met
tuin te Brunssum noord en
omg. Tel. 045-250236.
mmmmmmi. i ■ i M —Kamers
Gem. kamers te h. voor net-
te personen te HEERLEN-
Nrd. Tel. 045-213879
Te huur aangeb. in Centr.
Heerlen KAMER. Tel. 045-
-717111. (tuss. 18-19 uur)
Kamer te huur te HEERLEN,
voor ouder persoon, tel.
045-729637.

bouwmat. machines
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te koop SCHAFTWAGENS,
3 stuks voor ’ 600,-. Tel.
045-241744.
Te koop BETONMOLEN, z.
g.a.nw. ’550,-. Tel, 045-
-244335, tussen 16-17 uur.
Te k. metalen GARAGE-
DEUR 2.18 m bij 2.48m,

’ 150,-. Tel. 045-458728.

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries, koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
KOELKASTREPARATIE,
geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/ 461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-
-745230, service 24.u
De Centrale W. HAK is er
voor al uw roet- en brand-
schade, schilderwerk en
ontruiming van woningen.
Dag en nacht bereikbaar op
telnr. en fax 010-4626893,
autotelefoon 06-52745073.
*^^^i. i, uuinp>^_n^M |i.i...|. nwi'

Transacties

Voerendaal
te huur

Friture
gelegen aan doorgaande

weg, geen inventaris over-
name, wel borg. Br.o.nr.

B-1327LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Horeca Bureau
Nederland BV

Kerkrade
Café met hoge omzet. Goe-
de lokatie. Vr. prijs inventa-
ris ’ 45.000,-

Valkenburg
Kooppand op A-1 lokatie.
Geschikt voor vele doelein-
den. Nadere informatie op
kantoor verkrijgbaar.

Landgraaf
Bekend fast-food restaurant
eventueel met appartement.
Omzet: ca. ’250.000,- per
jaar. Vr.prijs inventaris

’ 59.000,-. Huurpr. ’ 950,-

Gulpen
Dagzaak/lunchroom op A-1
lokatie. Vr.pr. mv. ’ 85.000,-

Omg. Heerlen
Friture met woning. Zeer
goede lokatie. Vraagprijs

’ 270.000,- k.k.

midden-limburg
Goedlopend, exclusief cate-
ringbedrijf in Midden Lim-
burg met riante woning en
overdekt zwembad. Hoge
omzet. Eigen kapitaal ver-
eist. Prijs op aanvraag.

Attentie
Nabij Heerlen, langs drukke
provinciale weg, horeca-
pand (restaurant met wo-
ning en eigen parking). To-
tale oppervlakte: 600 m2.
Prijs op aanvraag.

Met spoed gevraagd:
Representatieve dames
voor cafébedrijf met boyen-
woning, horecapapieren
vereist. Leeftijdsindicatie:
30-45 jaar.

Voor meer informatie:
Horeca Bureau
Nederland BV
Postbus 3051

6460 HB Kerkrade
Tel. 045-427777
Fax 045-413521

ft '" ""WT'

Geldzaken
BV2 % RENTE te weinig?
Beleg dan in Duitsland! Tel.
09-4924314021.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
____^__—— ———Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckweg
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbach)

Winkel & Kantoor

Te koop uit Faillissement
Nieuw en gebruikt kantoor- en directie-meubilair van zeer
goede kwaliteit in diverse kleuren en designs. Tegen
fabrieksprijzen. Zeer mooi directie meubilair met hoge
korting. Nieuwe 2-deurs kantoorkasten v.a. ’255,-; gebr.
bureaus v.a. ’ 95,-. Grote partij diverse kantoorkasten,
ook schuifdeurkasten vanaf ’ 150,-. Ladenbloks voor
hangmappen 2, 3 en 4 laden Ahrend-Asmeta v.a. ’ 150,-.
Tekening ladenkasten A 1en A0v.a. ’ 595,-; magazijn of
archiefstelling nw. en gebr.; brandvrije kasten, brandkasten
met extra hoge korting. Nieuwe burostoelen met extra hoge
hoge korting. Inruil burostoelen vanaf ’ 50,- per stuk
tekentafels van ’675,-; verder groot assortiment rol-
blokken 2 of 3 laden, flipovers, whitborden. Industrie
boormachines 16mm snelkop ’425,- B.T. palletwagens
2000 kg ’ 725,-; palletstelling 90 cm breed, prijs op aanvr.
Verder nog 1001 artikelen, te veel om op te noemen.
1000 m2showroom, 1200 m2magazijn. Alles uit voorraad
leverbaar. Ook verhuur van kantoormeubilair.

ROCKMART, Kissel 46A, Heerlen. 045-723142.
Open maand. - vrijd. 9.00-18.30 uur. Zat. 10.00-16.00 uur.
Te k. verplaatsbare KAN- Te koop: grote partij stalen
TOOR-UNIT, 10x3 mtr. met en houten magazijn en
w.c, douche, keuken, ver- archief STELLING. Pallet-
warming. ’3.500.-. Rock- stelling voor Europallets.
mart, Kissel 46 A, Heerlen. Rockmart Kissel 46a, Heer-
Van maandag t/m vrijdag, '«"■ Tel. 045-723142.
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt Piccolo's in het Limburgs
u uw PICCOLO telefonisch Dagblad zijn groot in RE-
opgeven. Tel. 045-719966. SULTAAT! Bel: 045-719966.

Speciale AANBIEDING. UmHhftiivuNieuwe buro's en directie uuwwiin

stoelen Rock Type 295 adv. ONDERDELENBANK.
£ 395\.nP« i l9s'";^ROCk Tel. 04493-2715.Type 4050 adv. ’495,- nu ~, ~, .. ,. ._

’295,-. Zeer mooie lederen re/,kkledin
Jai^evea 'MR,-

en gestoffeerde directie ZEN va* /-34-50- mnd aPnl-
stoelen tot 40% korting. Le- p- Raeven. Tel. 045-322741
deren conferentie fauteuils ASPERGEGEWAS- en snij
van ’795,- voor ’425,-. machines, roestvrijstalen
Conferentie fauteuil code uitvoering, instelbare snij-
-240 adv. ’ 375,- nu ’ 245,-. breedte van 22-27 cm. Nu
Alles uit voorraad leverbaar, zeer voordelig in prijs. Te-
Rockmart Kissel 46A, Heer- yens leveren wij asperge-
len. Tel. 045-723ü42. ploegen, cultivatoren, koel-
Nieuw in Nederland- digitale ba*l-*BO en steekkisten. Col-
TELEFOONVERKLIKKER. ll.,^?^" 15L K°"
Bekend van crime-time. ningsbosch. 04743-1205.
Eenvoudige aansluiting Te koop zeer mooie PONY-

’ 149,-. American Products. WAGEN met tuig, als nieuw.
Inl. 046-527879. Tel. 045-720788.
Piccolo's in het Limburgs Gevr. FERGUSON-TEF
Dagblad zijn groot in RE- smalspoor tractor. Tel.
SULTAAT! Bel: 045-719966. 04760-72036.

Auto's
Demo-auto

Opel Calibra 2.0i,
bwj. jan'92, zwartmet., km.st. 3.000, schuifdak, cd-install.,

ABS, alarm, boardcomp., sportvelgen.
Nw.pr. ’ 65.300,- nu ’ 56.800,-.

/ OPEL®

Haefland 2, Brunssum, tel. 045-257700.

■ ■ ■■$TQP?iMo
Machinestop?

Natuurlijk naar van Dooren!
Een begrip in machines, onderdelen én oplossingen.

i ■ rrr_ijiM ■ ■I IL ' I*l* J iH I li■■■■ lllto^tl-^l3 ■■■■

Stationcars
Volvo 740 GL 1e eig. 78.000 km dcc 1987
Volvo 245 GLD met extra bank airco 1982
Volvo 240GLE 106.000km. gasonderbouw 1989
Peugeot 405 GLi 1.6beigemet., 70.000km 1990
Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km 1989
Omega 1.8beigemet., 84.000km 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000km 1987
Opel Kadett 1.6 D 3-drs. rood 126.000km 1987
Opel kadett 2.0iClub 25.000 km 1989
Mitsubishi Lancer 1.5 GL gas, wit, 114.000km 1989
Mazda 323 5-drs., wit, 64.000 km 1987
Ford Escort 5-drs. diesel 156.000km 1986
Mercedes 309 diesel, autom., lang, i.g.st 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwenschool).
Tel. 045-416023. TWEEDE PAASDAG GEOPEND.
1

Autoparck Kerkrade
EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD

Peugeot 405 GR donkerrood, el. ramen, enz 1989
Peugeot 205 XE, kl. wit, superzuinig 1989
Lada 2104, stationwagen, 21.000 km, nieuwst 1989
Lada 2105, kl. rood, 35.000km, 15 GL 1989
Volvo 760 GLE automaat, full option, antraciet 1988
Volvo 740 GL, kl. wit, mooie auto 1984
Volkswagen Polo Coupé, nw.st, kl. wit 1988
Ford Siërra 2.0L zilvermetal. 5-drs 1987
Ford Escort 1400 CL 1e eig. 30.400 km blauw 1987
Citroen Visa Club wit perfecte cond. 47.000km 1987
Ford Escort XR3i antraciet, div. opties 1987
Opel Kadett 1800 inj. GT Sport signaalrood 1987
Kadett 1.3 S sedan 1e eig. 65.000 km nw.st 1987
Subaru Justy 1000LS 9 groenmet. super mooi 1987
VW Polo shopper goudmet 1986
Subaru Mini Jumbo 1e eig. 29.000km zilver 1986
Merc. 200ELE nw. mod. div. extra's, bord.rood 1985
Ford Escort Luxe, kl. blauw, 1e eig. 65.000km 1985
Ford Escort 1600 diesel stationwagon 1985
Cherry 1700Luxe D zilvergroenm. 1e eig 1985
OpelKadett 1600S 4-drs. signaalrood 1985
Renault 11 3-drs. super mooi 80.000km 1985
BMW 318 inj. goudmet. div. ace 1984
Ford Escort 1300Luxe, div. sport, extra's, wit 1984
Renault 9 aut. 1e eig. goudmet 1984
VWGolf CL aut. 1e eig. LET OP 51.000 km
unieke conditie 1984
BMW 323iveel ace, nieuw model, gr.met 1983
Porsche 911 Targa modificatie SL 1973
Mercedes 230Coupé voor liefheber 1979
Mercedes 230 T stationwagon i.z.g.st 1979

LOCHT 44, KERKRADE. Tel. 045-426424.

Autobedrijf Rosenbaum
CABRIOS EN JEEPS:

MitsubishiPajero 2.5 turbo diesel 11-1987
VW-Golf Cabriolet i.st.v.nw. m. taxatierapp 1979

STATIONCARS:
OpelKadett E Caravan 1.6 diesel 5-drs. wit 11-1987
Kadett E Caravan 1.6 diesel 5-drs. antr.met 1988
OpelKadett E Caravan 1.6 5-drs. wit 1989
Kadett stationwagen 2.0iClub GT uitv schuifd 1989
Opel Kadett Caravan 1200GL 3-drs. wit 1985
Opel kadett stationcar 1.2S3-drs. rood 1e eig 1984
Peugeot 405 Combi 1.9GLD 1e eig. blauw mei 1990
Volvo 740 GLT 16Vcombi 1e eig. full option 1989
Audi 80 I.BS i.st.v.nw. 1e eig. 74.000 wit 1989
Audi 80 I.BN nw.mod. champagnemet. 1e eig 1987
Citroen BK 1.9GT 5-drs. 1e eig. wit i.pr.st 1986
Ford Fiësta 1.1 CL 5-versn. 1e eig. 31.000 wit .... 11-1987
Ford Fiësta I.IL i.z.g.st. wit 1986
Ford Siërra 1.6CLkat. 4-drs. leeig43.oookm 1988
Ford Escort 1.4 CLBravo 3-drs. grijsm. 1e eig 1988
Ford Escort XR3i zeer mooi 3-drs. antr.met 1984
Ford Siërra 1.6Laser wit 3-drs. perf.auto 1985
Honda Civic GL autom. 3-drs. zilver 1e eig 1984
Mazda 626 2.0 12VGLX uitv. 4-drs. 1e eig 1988
Nissan Sunny 1.7 diesel HB 5-drs. grijsmet 1987
Opel Corsa 1.2STR metkoffer groenmet 1984
Opel Kadett 1.2LS 4-drs. met koffer sportv 1986
Opel kadett autom. 1.3 Hb. 5-drs. 76.000km 1983
Opel Veetra 1.8SGL-uitv. 4-drs. 1e eig 1989
Peugeot 205 XE 1.1 Accent 3-drs. rood 12-1986
Seat Ibiza Playa 900L 3-drs. 1e eig. wit 1986
VW-Golf GTi org. 16 klepper verl. sportvlg. wit 1986
VW-Golf 1.3CL 3-drs. antraciet met sportvlgn 1987

lIJIL ■ I II M II I il ("!.'

Locht 73, kerkrade, 045-413477

a?rcrfieicLt!
Hartelijk gefeliciteerd met uw -

60-jarig huwelijksfeest

"'■E--*.' Hi gy e^sifkx fmÊk iWl^^
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. '
Proficiat Gefeliciteerd metu*

met je 75ste verjaardag 40 jaHOjTUWeJ

J - " vj
t. Sjéb.^ mm^m^mm'

je kinderen en kleinkinderen Van Francis, Marcel, Bot*" i

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.
Opel KADETT 1.25,
Bwj.'B3. Groen Metallic

’ 5.500,-. Tel. 045-352846.
MERCEDES 200D, bwj. '83,
wit, APK '93. Touwslager 6,
Brunssum, 045-257753.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te koop AUDI 100, i.z.g.st.,
bwj. '83, op LPG, vr.pr.
’5.100,-. Tel. 045-461757.
Ford FIËSTA 1100 Sport
bwj. '86, radiantred, pr.
’B.OOO,- mcl. radio. Telefnr.
overdag 045-231848
's avonds 045-314273.

Ford ESCORT 1.3 L Bravo,
5-bak, 5-drs., m.'B3,
’4.200,-. In nw. st. Tel.
045-724417.
MAZDA 626 2.0 GLX Sedan
bwj. '86, z.g.a.nw., vr.pr.
’9.250,-. Tel. 045-315996.
MERCEDES 250 T station-
wagon, type '79, m. div. ex-
tra's, autom., LPG, airco,
’4.950,-. 045-211071.
Te k. MERCEDES 300 D,
bwj. 1979, met trekhaak,
150.000km. tel 045-441505

WETZELS auto's. Het ju**
adres voor de betere au»
mobielen! Industriestr. JJtel. 046-510655. TriurnP.
Spitfire 1500 TC Cabnp»
nieuwst; Audi 80 LS ji
Audi 100 CD aut. '83; BM*
316 i '88; Opel Kadett
aut. '88; Opel Veetra 1-6Ï
Opel Kadett cabriolet °'j
Ford Escort 1.4 Bravo 3x L
'88; Toyota Celica 1-6Jl
'87; VW Golf 1.3 '90; OP»
Omega Station 2.3 E <£Opel 3000isport '87; CiHg,
Axel '86; Mercedes jX
SEC '87; Mercedes *?
SEC '86; Mercedes 230
'88; Mercedes 190 E 2.6 «J:Mercedes 190 E 2x 'S
Mercedes 280 SE '83; BM"
520iaut. '89. -^
INKOOP goede auto's, co[*
geld. Joosten, Scharnervw
3, Maastricht. 043-63497g_<
Fiat PANDA 1000 CL Jjf
leum uitv., 9-'B6, ’5.500''
I.z.g.st. Tel. 045-725984^
Te k. Ford SIËRRA 1-8 £bwj. '85, div. extra's, i-9-*"

’ 8.750,-. 04746-5583.
Ford ESCORT 1.6 GL, Z^bwj. '85, ’ 8.000,-. Tel. O*7

510893, na 18.00 uur. y

Te k. Ford TAUNUS statej
bwj. '80, trekh., APK -**

’ 925,-. Tel. 045-320457^
Te k. Ford ESCORT I.3jr
3-drs„ bwj. '81, APK fr9*’ 3.250,-. Tel. 045-316940^

Voor Piccolo's
zie verder paginalfS,

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

Tel. 04492-5365.
Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610 ook 's avonds.

Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199.
Te k. Daihatsu CHARADE
TS 1983, i.z.g.st. ’4.000,-.
Tel. 04492-1831.
Inkoop AUTO'S wii betalen
de hoogste prijs! Ook tour- ,
carav. 045-416239 tot 21 uur
Te k. Ford ESCORT 1.3 CL, ,
kl. quartzgoldmetallic, bwj.
4- '86, div. access., o.a.
ATS-velgen, pr. n.o.t.k. Tel.
04454-3298.
Te k. GOLF GTi, type 80,
goede motor, veel extra's.,
vr.pr. ’ 2.900,-. 046-338284
Te koop PEUGEOT perso-
nenbus, '79, ideaal voor
ombouw camper. Tel. 045-
-420142 na 18.00 uur.
Mercedes 280 SE aut. M '81

’ 10.750,-; Opel CORSA
1.0 S '84 ’4.900,-; Kadett
1.3 S '85 ’7.500,-; Volvo
244 D aut. '81 ’ 3.500,-; As-
cona C 82 ’2.500,-. Inruil,
garantie mogelijk. Tel. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54,
Hoensbroek.
Te k. BMW 525i, bwj. '89;
Ford Fiësta I.IL, bwj. '85;
VW Golf 1.6, bwj., '84; Ford
Escort 1.6D, bwj. '85; Ford
Escort 1.3 GL 4-drs, bwj. '81
Mazda 626 1.6 GLX coupé
n.m. bwj. '83; Mini 25 1000
cc bwj. '84; Citroen 1.1 Axel
bwj. '85; Mitsubishi 1.3 Colt
bwj. '84; Renault 5 GTL bwj.
'84; Audi 80 1.6 GLS bwj.
'81; VW Caddy 1.6 Golf bwj.
'83; Toyota Camry 1.8 DX
bwj. '83; BMW 318 bwj. '78;
Mazda 626 1.6 coupé, bwj.
'81. Autohandel VERSPA-
GET, Locht 85, Kerkrade.
Tel. 045-425858.
SAAB 99 '83; 90 '86/'B7; 900
coupé EMS '80; 900 4-drs
'86 2x; 900 i4-drs '87; 900 i
coupé '88; 900 turbo 4-drs
'88; 9000 turbo 16V '85, '86,
'87; 9000 i 16V '88; Lancia
Thema i.e. '86, '88; vreemde
snuiters VW Polo '82; Fiat
Uno 60S '86; Golf Tour 1600
88; Mazda 323 GLX 16V '89
Chrysler 2.2 GTS turbo '88;
Golf GTi 16V '90. Kompier
8.V., Akerstraat 150, Heer-
len. 045-717755. Heerler-
baan 66, Hrl 045-428840.
Te k. ALFA Romeo Spider
2000, bwj. '78, km.st. 51.000
Tel. 045-726830.
Te koop Opel CORSA 1.31
Sedan, 4-drs., bwj. 2-'9O.
Inl. 045-724938-724138.
Te koop DATSUN IOOA
i.z.g.st. ’750,-. Tel. 045-
-256078.
Suzuki SWIFT 1.0 GA, bwj.
8-'B4, groenmetallic,

’ 6.500,-. Tel. 045-352846.

MINI 1000, bwj.76, APK '93
div.ace., nw.st. Zien is ko-

?an. Vaste prijs ’3.750,-
-el 04406-12750

Ruim zicht op Windows
Voor optimaal gebruik van MS-Windows heeft u bij voorkeur een royale monitor nodig. Vobis
levert u nu een 17" multiscan kleurenmonitor met een maximale resolutie van 1280 x 1024.
Uiteraard voor een scherpe prijs. MS-Windows krijgt u gratis bij uw Highscreen computer.
Is de standaard 14* monitor voor u voldoende, dan is misschien een fraaie printer voor u

', interessant. Kom langs en overtuig u zelf.
/ mmwm^^^m | Highscreen 17" kleuren-

imUMm>m^^mumigrlS^r%s^ir'iÊMJMJ<f> / monitor M51731Immil^^iÊnMimmfM^lM^iMUiCikyiil , \— ~ 2—nl / 17"multiscan/0.31 dot pitch
MnrniiVflenv ««uir éÊÊÊÊ^ *ï / microprocessor gestuurd / ma*'
TOWEH 4ifÖi/A 33MHZ LJÊÊÊtÊÊLXM resolutie: 1280 x 1024 / H-lre-

/4Mb RAM/105 Mb harddisk .«cfff^A quentie: 31-66 kHz/ V-frequentie-

tm\ MJj JJ " B£ Jtß^r-"^ wï"^^ "^

l_____^jjjjjjjjj^j^^^^^^^^^^*J /24naalds/180cps/ NLQ

/rr > - --- 'wJlrJirjgJtfjwao^.-TJl^ï! WmW B rTT F l /MM */ _M_B_air^tLV^j!fif^^ C-mrrnTj 1 |H H^ f wv)

«mmmimbmmmmmmmmmmmmmmmbbmm^ Highscreen MP 24
__,_„ „ , , /24 naalds printer / 240 cps

HIGHSCREEN HIGHSCREEN
KOMPAKT286 20MHz KOMPAKT3B6DX33MH* b4Sf'"
/ 1Mb RAM / 52 Mb harddisk / 16 bit /4 Mb RAM, 64 Kb cache/ 80 Mb harddisk Gratis software!
SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" + /16 bit SuperVGA (256 Kb) / diskdrive 5,25" Het softwarepakket dat gratis bij elke
3,5" (1.2 Mb en 1.4 Mb) / 2 seriële poor- en 3,5" (1.2 Mb en 1.4 Mb) / 2 seriële poorten computer wordt geleverd bestaat uit, ten, 1x parallel(printer), 1x gamepon (RS 232), 1x parallel(printer), 1x gameport m%°SS'S^
/ 14" SVGA JilfiUffiOrnonitor SV2$3 / 14" SuperVGA klfijjlÊlimonitor LE1024 bestaande uit: spreadsheet, tekst-
/ gratis softwarepakket / gratis softwarepakket verwerker, database en commurtl-

| ,-w ■- ■ catie) ofMS Windows, Powerbasic.
■MWjl.llfflüsl Q 399 - — I n,°s',x J

JmMmMmmm^èmmÊmÊÊmkmmmmmm Op alle apparatuur geldt ean garantieperiodevan 1 jaar. V mmmW m
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Alle voorgaande aanbiedingen zijn hiermee vervallen. | CROCOMPUTE rw

■ Amsterdam Centuurbaan 133/135 (Ferd. Bolstraat) Tel. 020 - 6716992 ■ Eindhoven Emmasingel 35 Tel. 040 - 432600 ■""*r-»«-[iiri |f(niflif

■ Groningen Herestraat 95 Tel. 050 -140999 ■Haarlem Gedepte Oude Gracht 82 (Grote Houtstraat) Tel. 023 " 326017 ■ HOOFDKANTOOR: e

■ Heerlen Stationstraat 18Telefoon 045 - 718873 ■ Hilversum Groest 86, Bus 100 (Hilvertshof) Tel. 035 - 236426 Postbus 9104,1180 MC Amstelveen, j
■ Lelden Haarlemmerstraat 239 (parkeergar. Driessen) Tel. 071 -122164 ■ Rotterdam Rodezand 17Tel. 010 - 4331604 Fax 020 - 6472761 »
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bioscopen
HEERLEN

ROERMOND:
- di. 21/4: inleiding op Lucia di Lam-
mermoor door Cornelis Schell.- wo. 22/4: Voor spek en bonen,,
jeugdtheater door Theater Burrp
(14.30 uur).

WEERT:
- wo. 22/4: jeugdkomedie Amsterdam
speelt 'Hoe verzin je het.'

reld schuil. Mensen zoals ieder-
een, die 's avonds slapen in por-
tieken en overdag hun kostje bij
elkaar moeten bedelen of uit de
vuilnisbak eten. Een wereld die
men direct associeert met Ame-
rika, waar de verschillen tussen
rijk en arm schrijnender en het
daklozenprobleem veel groter is.

" Een zwerver op zoek naar zijn 'dagelijks brood' Foto: PETER ROOZEN

[J5LEEN -De Westelijke Myn-
J*eek telt zeker honderd dak-enJ"u'slozen. In de regio Roer-
°nd zijn er 80 en rond Heerlenuim 200. De cijfers komen over-

jfn met het landelijke beeld; een, "delijk onderzoek wijst uit dat
*l aantal dak- en thuislozen ligt
P 2 promille (tiende procent).an de bevolking. In totaal gaat

onri 30000 mensen. Hetzelfde
J^derzoek voorspelt een forse«roe. van de groep: in 2001 zou-en er anderhalf keer zoveel
"Jerisen zonder (t)huis zyn. Die
j| °ci komt grotendeels voor re-

ning van nieuwe probleem-
* °ePen als ex-psychiatrisch
geh nten en Ucht verstandelyk
J "andicapten. De harde kern
nu *^e groeP daklozen bestaat

uit verslaafden, minderhe-, r>. weglopers en mensen die
)Q

0r allerlei problemen (werk-os, gescheiden, verlies van
.pacten) in de problemen zijnsekomen.

in de theaters
HEERLEN:
- do. 16/4: cabaretprogramma 'Afslag
Dokkum' van 'Dubbel & Dwars.- vr. 17/4: popconcert van De Dijk.- so. 19//4: Crosstalk met muziek-/
dansproduktie Sketches on you.
- di. 21/4: Flairck met theaterconcert %
De Optocht.- wo. 22/4: Opera van Krakau met
Lucia di Lammermoor.

in pensions of op kamers, ofwel
gaan zwerven. De thuislozen
worden door lauwheid, ongeïnte-
resseerdheid en wellicht door
een bewuste politiek van een ge-
meente 'door het land gejaagd.
Dit is werkelijkheid, geen scien-
ce fiction," zo concludeert het
landelijk onderzoek.

en Midden-Limburg telt, zyn
nog geen honderd bedden be-
schikbaar. Heerlen is en slaa-
phuis met 18 bedden, in Maas-
tricht kunnen er maximaal 40
terecht. In Roermond en Geleen
is plaats voor respectievelijk 25
en 12 mensen. Hier gaat het ech-
ter om crisis-opvang: mensen
kunnen niet langer dan enkele
weken blyven. De meeste daklo-
zen zijn dan ook aangewezen op
commerciële pensions of wonen
op kamers.

Overdag
Overdag is het probleem vrijwel
onzichtbaar, maar wie 's avonds
goed rondkijkt kan ze met een
beetje moeite wel aanwijzen,
weet Ton Dolman. Hü is lid van
de Regionale Werkgroep. Als di-
recteur van twee crisisopvang-
centra in Roermond en Geleen
ziet hy de problemen dagelijks
groeien. Volgens hem is het aan-
tal daklozen zeker dubbel zo
groot als uit de cijfers blijkt. In
het 'grijze circuit' hangen nog ze-
ker evenveel mensen als de gere-
gistreerde aantallen weergeven.
In zijn 'eigen' opvangcentrum
(het Baken in Geleen) moest
men vorig jaar al 400 mensen
weigeren, ruim twee keer zoveel
als het jaar ervoor. Ook in andere
centra moet men steeds meer
mensen de deur wijzen omdat er
geen plaats is 'in de herberg.
Toch is Dolman optimistisch
over een oplossing. „In de Weste-
lijke Mijnstreek werkt men er
hard aan. In deze werkgroep zit
iedereen diemet het probleem te
maken heeft."

KERKRADE:
- ma. 20/4: paasconcert van Orlando
Kwartet.

- wo. 22/4: Een leeg huis, toneelstuk
van Marga Minco door Theater var)
het Oosten.

- ia. 18/4: Cinderella door Koninklijk
Ballet van Vlaanderen.- di. 21/4:Die Fledermaus door Stich-
ting Orpheus.

MAASTRICHT:

Onderzoek
De vormen van hulp zyn vaak
niet op elkaar afgestemd. Een

landelijk onderzoek drong er al
in 1990 op aan het probleem pre-
ventief aan te pakken op vele
fronten. Ook lokale en regionale
overheden zouden hun verant-
woordelijkheid moeten nemen.
Zo niet, dan moeten ze over tien
jaar op de blaren zitten. Dan
dreigt er een probleemgroep by
te komen, die van allerlei instan-
ties (politie, Riagg, GGD en
CAD) aandacht vragen en voor
de nodige overlast zorgen.
„Het merendeel van de verwach-
te toename zal ter plekke onder-
dak moeten vinden. Anders zyn
ze gedwongen uit te wijken naar
een andere regio, of gedwongen
genoegen te nemen met meestal
ellendige woonomstandigheden

en Zuid-Limburg voor ' ogen
staat. Hier zouden alle betrokken
overheden en instanties moeten
samenwerken om hun bijdrage
te leveren aan de oplossing van
het daklozenprobleem.
Alle betrokkenen zouden als een
team moeten functioneren: „wat
ik niet in huis heb, moet ik bij
een ander kunnen inhuren. Als
ik bijvoorbeeld hulp voor ver-
slaafden zoek, moet ik een be-
roep kunnen doen op het CAD,"
denkt Dolman praktisch.
Hij wil de aanpak vooral „aanja-
gen. ledereen signaleert het pro-
bleem, maar niemand pakt het
op. Er is veel te weinig hulp."
De cijfers onderstrepen dat.
Voor de 400 daklozen die Zuid-

„We weten nog steeds niet of we
met het voldoen aan de vraag
niet weer en nieuw probleem
'aanzuigen', zegt Dolman. Ook
dit is één van de wetten op de
'markt van welzyn en geluk':
achter ieder probleem schuilt
wel weer een (ernstiger) pro-
bleem.

De aanpak kan wat Dolman be-
treft model staan voor het 'net-
werk' dat hem voor heelMidden-

0^ genoemde aantallen moeten
2o

erigens met en flinke korrel
genomen: het ken-

dat van deze groep is nu juist. 12e zich moeilijk in cyfers laat
ar>gen'. Veel daklozen staan

zi risens gerigisteerd, omdat ze
Ch- niet (willen) laten helpen.n de andere kant staan ook. et alle hulpverleners in rijen te
lngen om deze 'lastige' groep

len nst te zUn> ze zÜn vaak
Achrl^ 'weB van daklozen,

deze getallen gaat eenor velen onvoorstelbare we-

streeksgewijs

Lentefeest Welterhof
kortKERKRADE

" In het kader van de zondags-
concerten treedt op Tweede
Paasdag om 14 uur in de Botani-
scheTuin deKoninklijke fanfare
Aloysiana uit Schaesberg op.

het bezoekerscentrum en het vi-
varium. Op vertoon van de bon
kunnen kinderen tijdens de va-
kantie ook de Sterrenwacht be-
zoeken en maken daarbij kans
op een extra prijs.

AKEN:
- do. 16/4: Wiener Blut, Johann -Strauss (19.30 uur).- vr. 17/4: Tosca, Giacomo Puccini
(19.30 uur).- sa. 18/4: Wiener Blut, Johann
Strauss (19.30 uur).- so. 19/4: Wo die Zitronen blühen -(19.30 uur)." Burgerbelangen houdt van-

avond van 19 tot 19.30 uur
spreekuur op de gebruikelijke
lokaties.

Tenzij anders aangegeven beginnen'
alle voorstellingen om 20 uur.

" Bij de Sterrenwacht te Schrie-
versheid kan deze maand de de
planeet Jupiter goed bekeken
worden. ledere dinsdag en vrij-
dag kan men van 19.30 tot 22 uur
achter de telescoop gaan zitten.
Wie meer over het zonnestelsel
wil weten kan zich aanmelden
voor de cursus zonnestelsel, die
op donderdag7 mei om 19.30 uur
van start gaat. Voor aanmelding:
®045-22 55 43.

LANDGRAAF

" Kinderboerderij De Voort
wordt zaterdag om 10 uur weer
voor publiek opengesteld. De
kinderboerderij is op donderdag
gesloten. Verder kan men er
ieder dag terecht van 9.30 tot 17
uur.

" Bij Paloma, Gasthuisstraat 19,
wordt vrijdag om 13.30 uur een
informatiemiddag gehouden
over de rechtspositie van mi-
grantenvrouwen in Nederland.

teiten voor jongelui vanaf 16
jaar. Op dinsdag 21 april wordt
om 9 uur gestart met het zaal-
voetbaltoernooi in In de Bende.
Woensdag 22 april kan men om
19 uur vanaf Exit In G aan de
Heerlenseweg op pad gaan voor
een bossspeurtocht. Deelname
kost een gulden. Aansluitend
aan de speurtocht geeft Groucho
een concert. Op dinsdag 28 april
komt men om 20 uur bijeen by
Dr Student in Waubach voor
een bosspel in het Rimburger-
bos. Voor meer informatie: SWL,
afdeling Jongerenwerk,
«323636.
HEERLEN

" In het Grand Theater te Wau-
bach treedt vrijdag om 21 uur de
Landgraafse jongerenband
Screaming Tribes op. Entree
fl 3,50. Op woensdag 22 april
wordt om 14 uur de tekenfilm
'Platvoet en zijn vriendjes' ver-
toond. Entree fl 3,50.

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5.
Expositie van fotografe Dominique
Panhuysen. T/m 26/4. Open za en zo
14-17 uur.

BRUNSSUM
Brikke-oave, Lindeplein. Aquarellen
van André Offermans. T/m 3/5, open
ma t/m vr 10-12, 14-17 en 19-21 uur, zo
15-17 uur.

VAALS
De Kopermolen, Von Clermontplein
11. Boris Birger, de psychologie van
het licht. T/m 26/4, open di t/m z»
14-17 uur.

NUTH

" De Stichting Speeltuin Vaes-
rade en de Kinderboerderij ope-
nen op maandag 20 april weer de
poorten. In de schoolvakanties
kan men er opwerkdagen van 10
tot 18 uur terecht en 's zaterdags
van 14 tot 18 uur. Op schoolda-
gen is men van 15 tot 18 uur wel-
kom en op woensdag en zater-
dag van 14 tot 18 uur. Een sei-
zoens-gezinskaart kost fl 15,-.

" In het Open Huis, Gasthuis-
straat 19, wordt op Tweede Paas-
dag vanaf 13 uur een gezinsacti-
viteit gehouden. Op het pro-
gramma staan een eierspeur-
tocht, tekenen en kleuren en
eiertietschen." In het kader van het 10-jarig

bestaan van de gemeente Land-
graaf wordt op zaterdag twee
mei in de vijvers van de Overst
Hof een forellenviswedstrijd ge-
houden. Inschrijfformulieren
worden op de Overste Hof ver-
strekt.

VOERENDAAL

" Het college van B en W van
Voerendaal vergadert met in-
gang van 1 april op dinsdagmid-
dag. Als gevolg hiervan houden
de wethouders Verhoeven en
Uitterhoeve spreekuur op dins-
dag van 17-18 uur." Het Jongerenwerk Landgraaf

houdt in de Paasvakantie activi-

" Op Schrieversheide wordt op
Eerste Paasdag vanaf 11 uur een
eierzoekwedstrijd gehouden
voor kinderen tot 9 jaar. Er zyn
mooie prijzen te winnen. Deelna-
mebonnen zijn verkrijgbaar aan
de balie van de Sterrenwacht,

Sfeer Provence
in bibliotheek

" Lente en Pasen waren de thema's van het Lentefeest dat gisteren op Welterhof werd
Behouden. Hetfeest voor bewoners, maar ook voor mensen van buiten trok zeker vijfhon-
derd bezoekers. Behalve infostands en een rondhuppelende paashaas, traden een Ecuado-no.anse en Ghanese muziekband op. Foto: klaus tummers

Heerlens koornaar Slovenië
Paspoorten

VOERENDAAL - Bij de ge-
meente Voerendaal kunnen pas-
poorten weer binnen de ope-

ningstyden van het gemeente-
huis worden afgehaald. De
afdeling bevolking heeft de ach-
terstand in het verwerken van
aanvragen ingehaald. De wacht-
tijden zyn hiermee opgeheven.

" Een van Bours cursisten aan het werk in de Provence.
Diamanten bondslid
SCHAESBERG - J.H.Peters uit
Schaesberg is onlangs gehuldigd
door de Industriebond FNV af-
deling Schaesberg vanwege zijn
60-jarig lidmaatschap van de
bond.

per persoon Promotie
HEERLEN - De 28-jarige Heer-
lenaar drs. M.P.H, de Vor is op 6
april gepromoveerd in de econo-
mie aan deKatholieke Universi-
teit Brabant in Tilburg. Zyn
proefschrift is getiteld: 'The
growth of Governement: Econo-
mie history, transaction costs
and property rights'.

zSL
tE£ - Het sloveens koor

cono»ï Heerlerheide maakt eert
19 to?^7eiS n,aar Sl°venië. VantoernJ ; &PJÜ ziin de 2angers op
slavisrhin voormalige Joego-
Paa5=

he republiek. Op eersteJW? g luistert Zvon nog de
in df ncessie en een Paasmis op
heid» Corneliuskerk in Heerler-
daoTc, an het eind van de mid-twLH ppe? de koorleden, veelal
nen !n derde generatie Slove-■*«. in de bus naar Slovenië. „Schilderen in de Provence is

Bour trekt elk jaar met een aan-
tal amateurschilders naar de
Provence in Frankryk voor een
werkvakantie. Onder leiding van
de Heerlense kunstenaar probe-
ren de cursisten het intense licht
van de streek op hun doeken
vast te leggen. Net zoals Vincent
van Gogh honderd jaar geleden
deed in Arles. Volgens Bour is
dat gelukt. Hij noemt de exposi-
tie geslaagd, vanwege het unieke
licht in deProvence dat zijn cur-
sisten naar Heerlen hebben we-
ten over te brengen.

HEERLEN - Leerlingen van
kunstenaar Hubert Bour expose-
ren werk van hun Provence-sta-
ge tot 1 mei in de stadsbiblio-
theek van Heerlen.

een ongekende belevenis", zei
een van zijn cursisten. De expo-
sitie Het Licht van de Provence

in Heerlen is te bezichtigen tij-
dens de openingsuren van de
bibliotheek.

officiële mededeling
GEMEENTEBESTUUR

VAN VAALS
BEKENDMAKING

De burgemeester van Vaals maalcL
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 22 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bekend, dat de raad. ■
van die gemeente in zyn vergader-
ring van 6 april 1992 heeft besloten
te verklaren dat wordt voorbereid
de wijziging van het bestemmings-
plan ter plaatse van de beschermde
dorpsgezichten Raren, Mamelis ehOud Lemiers.
Hierbij is bepaald dat het verboden
is zonder schriftelijke vergunning
van het college van Burgemeester
en Wethouders werkzaamheden-,
anders dan behorende tot het np\-
male onderhoud, uit te voeren.
Het voorbereidingsbesluit en de
daarby behorende tekeningen lig-
gen vanaf 21 april 1992 ter gemeéri-
tesecretarie, afdeling Grondgebied-
zaken, Von Clermontplein 15 te
Vaals, voor een ieder ter inzage.
Vaals, 22 april 1992

De burgemeester voornoemd,
w.g. J.F.J. van Dyk

Royal: Cape Fear, dag. 18.30 en |
21 uur. Babar, het olifantje, wol
14 uur. Rivoli: JFK, dag. 20 uur. *,
Maxim: Deceived, dag. 18.45 en f
21 uur. H5: The last boyscout, j
dag. 14.30 19 en 21.30 uur. Fred- *dy's dead, dag. 14.15 19.15 en t
21.15 uur. Bugsy, dag. 14 18.30 ï
en 21 uur. The prince of tides, ï
dag. 18.30 en 21 uur, do ook 14f
uur. The Addams Family, wo 14f
uur. Don't teil Mom the babysit- ï
ter 's dead, dag. 18.30 en 21 uur, \do ook 14 uur. Fievel in het Wil-
de Westen, wo 14 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Cape Fear, wo en do 21 i
uur, wo ook 14.30 uur. De John- {
sons, wo endo 21 uur. Babar, wo j
14.30 uur. Bugsy, wo en do 21
uur, wo ook 14.30 uur. JFK, dag. ■!
20 uur, wo ook 14 uur. Ciné-K: i
Frankie & Johnny, dag. 21 uur. .
Cinema-Palace: The last boys- I
cout, dag. 19 en 21.30 uur, wo;
ook 14 uur. The prince of tides,
dag. 18.15 en 21.15 uur. Dead
again, dag. 19 en 21.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
wo 14 uur. Fievel in het Wilde
Westen, wo 14 uur. Lumière: Pa-
ris is burning, dag. beh. ma 20
uur. La Stazione, dag. 20.30 uur.
Merci la vie, dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: The last boy scout, dag.
20.30 uur. A kiss before dying,
dag. 20.30uur. De avonturen van
Pippi Langkous, wo 15 uur.

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

ROERMOND
Royal: Dead again, dag. 20.30
uur. De Notekraker, wo 14.30
uur. Royaline: The Addams Fa-
mily, wo ook 14.30uur. De John-
sons, wo en do 20.30 uur. Film-
huis Roermond: Oh boy, do

I 20.30 uur.

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

DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Het probleem is algemeen bekend en uitgebreid
onderzocht. In Nederland zijn zeker 30.000 mensen

zonder vaste woon- ofverblijfplaats. Hulp laat echter
op zich wachten. Terwijl voor andere

probleemgroepen de 'markt voor welzijn en geluk'
verzadigd is, moet men een plekje voor dak- of

thuislozen met een lampje zoeken.
Instanties die wel hulp bieden, moeten mensen

wegsturen, omdat er geen plaats voor hen is. Alle
lijnen zijn 'bezet. In de Westelijke Mijnstreek is nu
een initiatief gestart om datprobleem de wereld (of

ten minste de regio) uit te werken. In een werkgroep
overleggen vertegenwoordigers van gemeenten,

opvangcentra GGD, CAD en woningvereniging. In
een gezamelijk advies dringen ze bij het streekgewest
aan op het creërenvan extra opvang. Binnen vijfjaar
zouden er vierhonderd opvangplaatsen bij moeten

komen, zo betoogt deRegionale Werkgroep Dak- en
Thuislozenzorg in haar voorstel.

Helpers niet massaal
in de rij voor daklozen

Donderdag 16 april 1992"15

Steeds meer mensen zonder woon- of verblijfplaats

Limburgs dagblad Limburg
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Auto's
Let op!!!

Autobedrijf Reubsaet
Gaat over enkele weken verhuizen,

dus profiteer nu nog van onze
SPECIALE VERHUIZINGSKORTING

Ons nieuw adres zal zijn:
Groenseykerstraat 17, Geleen

Paas-Showü!
BMWS2Oi 1989 ’ 39.950,-
Ladal2ooS 1987 ’ 4.950,-
Peugeot 309 GL Profil LPG 1989 ’ 18.950,-
VWGolf 1.3Avance 1987 ’ 14.950,--. Volvo 345 DL Special 1986 ’ 8.950,-
Volvo 360 2.0 GL 1987 ’ 12.950,-
Fiat Panda 750 CL 1989 ’ 9.750,-
Fiat Panda 1 0L 1991 ’ 12.500,-
Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT 1991 ’ 14.950,-
Fiat Uno 45 Carrara 1987 ’ 8.950,-
Fiat Uno 45 Super 1986 ’ 7.950,-
Fiat Uno 45 Super 1988 ’ 11.950,-
Fiat Uno 45Lido 1989 ’ 12.950,-
Fiat Uno 45 Super IE KAT 1989 ’ 13.500,-
FiatUnoI.OIEKAT 1990 ’ 14.950,-
Fiat Uno Super 1.0 IE KAT 1990 ’ 15.950,-
Fiat Uno 60 S silver 1987 ’ 10.950,-
Fiat Uno 1.4 IE KAT 1990 ’ 16.500,-
Fiat Uno 75 SX IE KAT 1988 ’ 13.500,-
Fiat Uno 75 SX IE KAT 1990 ’ 19.950,-
Fiat Uno 60 S DIESEL 1986 ’ 7.500,-
Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 ’ 19.250,-
Fiat Tipo 1.4 DGT IE KAT 1990 ’ 23.950,-
Fiat Tipo 1.6 DGT 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

WACasco verzekering vlot geregeld!
RU NU, BETAAL IN 1993!*)

geldt alleen op
Fiat Uno 1.1 SUPER IE , 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.

■nSH R_______L______i__fvT»yïrvCT?T7CT77«TC

Autobedrijf John Koullen biedt aan:
ANWB gekeurde auto's
met 12 mnd voll. garantie en autopas

BMW 535izeer apart grijsmet 1988
Ford Siërra Sedan Azur blauwm 1991
Ford Siërra Sedan CL 1.6 blauwm 1990
Ford Escort 1.4iCL 3-drs blauwmet 1991
Mazda 121 LX bolhoed groenmet. 9.000km 1991
Ope) Omega 1.8LS stuurbekr. d. blauw 1990
Opel Kadett 1 6iGL Sedan donkerrood 1990
OpelKadett GSi 2.0 16Vwit 1989
Opel Kadett 1.3LS Sedan v. ace. wit 1988
Renault 25 TX inj. groenmet. zeer mooi 1989
Renault 5TL wit 1987
Renault 11 GTX 5-drs wit 1985
Audi 80 1.8 wit 1988
Lancia Thema turbo I.E. grijsmet 1988
Peugeot 205 Soleilrood 1988
VWGolf CL 1.3 goudmet 1988
Honda Accord Luxe blauwmet. nw.st 1987
Votvo 340 DL gnjsmet 1987
Mercedes 190 E AMG uitv. rood 1986

JEEP
teuzu Trooper turbo D. geel kent. wit 1989

DIESELS
Ford Escort 1.8 D Bravo grijsm 1989
Toyota Carina 2 diesel wit 1988
BMW 524 D leer int. nw.st. wit 1987
Renault 21 GTD goudmet 1987
Volvo 240 GL diesel gnjsmet 1984
Mercedes 200 D bruinmet 1983

Tevens keuze uit 10 tal inruilauto's tot ’ 7.500,-.
* 12 maanden volledige garantie a boven ’ 7.500,-;

* 100% FINANCIERING MOG.
* INRUIL AUTO/MOTOR MOGELUK

Autobedrijf John Koullen
Het adres voor de betere gebruikte auto.

Tel. verkoop: 045-426995. Tel. werkplaats. 045-424268.
LOCHT 17, KERKRADE.

Autobedrijf Eussen

<© SUBARU
Ransdalerstraat 43 " 6311 AW Ransdaal
Telefoon 04459-1677

2 jaar gratis onderhoud!
bij aankoop van een nieuwe Subaru Justy.

Tevens occasions: Subaru Mini Jumbo,
Justy, Lll-Serie, in diverse uitvoeringen.
2e Paasdag geopend

van 11.00 - 17.00 uur.

Büflfll »fc—im i *-y^J^r^J" " l>l _F» V. '.

Gebr. Dominikowski biedt aan:
Escort cabriolet i.st.v.nw. rood 1985
Opel Manta 400 heel apart wit 1987
Opel Rekord 2.0Sroodmet. autom. LPG 1983
Ascona 1.6S5-drs rood 1984
3xKadett 1.6GT wit, GSi rood, 1.3 LS rood 1985/1988
2x Kadett Caravan benzine en diesel 1983/1986
VW Golf diesel, 2x benzine 1981 1983/1988
VW Jetta diesel wit 1985
VW Passat variant diesel wit 1986
VW Passat CL groenmet. i.st.v.nw 1984
Mercedes 190Eautom. div. extra's blauwmet 1984
Mercedes 200Dblauw 1983
Ford Siërra 2.0 GL 5-drs witLPG 1985
Siërra combi 1.6 5-drs beige 1983
2x Ford Escort KR 3 zilvermet., 1.3 blauwmet 1984/1986
3x Fiësta 1.0,1.1, diesel blauwmet 1983 1984/1986
Fiësta diesel blauwmet 1986
Suzuki Swift 1.3GL rood 1985
Mitsubishi Galant GLX antraciet 1985
Mitsubishi Colt GLX 5-drs blauwmet 1985
Volvo 360 GLE wit 1988
Volvo 340 autom. rood 1983
Fiat Ritmo 70S antraciet 1986
Seat Ibiza 1.5 GLX zilvermet 1987
Seat Ronda 1.6GLX goudmet 1984
Renault 9 GTL 4-drs spring uitv. wit 1987
Renault 11 GTX blauwmet 1984
Peugeot 205 accent zeer mooi rood 1986
Citroen Axel 1.2 TRS spec. striping rood 1986
Citroen BK 1.4wit 1983
Citroen BK 1.6TRS groenmet 1984
Nissan King cab diesel wit 1986
Nissan Sunny diesel 4-drs zilvermet 1988

Div. inruilers tussen ’ 750,- en ’ 3.500,-.
Gebr. Dominikowski autobedrijf

Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.

MENGELERS OIRSBEEK
Provincialeweg 91, Oirsbeek

Tel.; 04492-1814

BMW 520i6 cyl., t. '84, div. Mitsubishi COLT GL bwj. '80
extra's, ’5.750,-. Te bevr. APK, ’1.550,-. Tel. 045-
-045-226433. 726112.
Te koop BMW 318imet vele Te k. Mitsubishi LANCER,
extra's, bwj. '82, APK. Tel. bwj. '78, APK, radio.cass. Pr
045-420048. ’ 675,-. Tel. 045-232361.
Te k. BMW 316, bwj. '87, Te k. M.G.B. GT. 3-drs, 80%
LPG, wit, i.z.g.st., pr.n.o.t.k. gerest, spaakwielen, int. als
Tel. 04498-54294/57162. nw„ pr.n.o.t.k. 045-271017
Te k. CITROEN CX 2,0, Te k. CITROEN D special,
benzine, i.z.g.st., bwj. '84, pr bwj. '73, wit, i.g.st., t.e.a.b.

’ 3.300,-. Tel. 045-210990. Tel. 045-273519.

Te k. Opel MANTA bwj. '77,
t.e.a.b., i.z.g.st. Tel. 045-
-241632.
Te koop Opel MANTA 1.65,
Hb, APK 3-93, bwj. '80,
’950,-. Tel. 045-314598.
Opel VECTRA 1.7 diesel
GLS, bwj.nov.'9o, autom.
deurvergr., alarm, achter
spoiler, kantel/schuifdak,
km.st. 60.000, nw.pr.

’ 43.000,-. pr.n.o.Lk. Tel.
045-724662

Ford FIËSTA, bwj. '86, vr.pr.

’ 8.000,-. Tel. 045-241744.
Te k. Ford ESCORT 1400
CL, bwj. '87, kl. rood. Tel.
045-259171.
Ford ESCORT L 1.6 D, wit,
bwj. '85, i.z.g.st., 127.000
km., pr.n.o.t.k. 045-327370.

Te k. VOLVO 244 L, LPG,
APK, bwj. '77, pr. ’1.250,-;
Honda Accord opknapper,
’250,-. Tel. 045-217935.

Opel MANTA GT/E '77, i.z.g.
st., uitgebouwd, v. extra on-
derdelen, vr.pr. ’ 4.750,-.
Tel. 045-721352.
Opel CORSA 12S, Van, bwj.
'85, ’4.750,-. 046-512543.
Automaat Opel KADETT HB
'83, 1 jr. APK vr.pr. ’ 3.950,-
Tel. 045-225913.
Te k. Opel KADETT 12 N,
bwj. juni '81, vr.pr. ’2.500,-.
Tel. 046-747816

Te k. PEUGEOT 205 XL.
Bwj. '86, kleur wit, ’ 8.250,-.
Tel. 045-453572.
Te k. PONTIAC Sunbird,
bwj. '80, APK 12-92, pr.
’2500,-. Tel. 045-415992.
Te k. RENAULT 5 TL bwj.
'85, 79.000 km, nw. mod.,

’ 5.750,-. Tel. 045-316940.
Suzuki SWIFT 1.3 GL Se-
dan, bwj. 7-'9O, km.st.
30.000. Tel. 045-715112.
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JR-7650. Design: Paul J. A. Verhaart.

en ruim
700 gulden voordeel!
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De befaamde Jori relax JR-7650 in prachtig Zelden ziet u een relaxfauteuil met zoveel verstel-

konialeder is uniek om zijn komfort en revolutionair mogelijkheden die daarbij ook nog zo prachtig

mechanisme, waarmee u uiterst gemakkelijk de stand modern van vorm is.

van de fauteuil aanpast aan uw relax-wensen. Of unu Als bijkomend voordeel betaalt u tot 15 mei a.s. bij

lekker languit wil liggen of aktief wilt zitten. ons géén ’ 3.670,- maar slechts / 2.950,-.
In de Cramer 1BB - Woonboulevard - Heerlen. Telefoon 045 - 754200

Openingsti|den: Maandag 13.00 -18.00 uur. Di. t/m vr. 9.00 " 18.00 uur. Za. 9.30 - 17.00 uur. Donderdag koopavond.

Seat Ibiza 1.5GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat
Ibiza I.2XL '91; Citroen BK
14, '87; Lada Samara '88;
Lada 2104 Combi 1.3 '86;
Ford Escort 1.6 D '86; Re-
nault 5 TR 5-drs. '87; Opel
Kadett 1.3 S '85; Hyundai
Pony 1.5 GL '88; VW Golf
1.3 '88; Mazda 121 1.3 Ca-
briotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843

Fiat UNO 60S 5-versn., bwj.
aug. 1986, zuinig en goed,

’ 5.250,-. Tel. 045-751387.
ASCONA 2.05, bwj. '82, als
nw. APK 11-92, beigemet.,
’4.000,-. 045-751287.
Te k. Opel KADETT 12 LS
bwj. '86, rood, km.st. 77.000
Tel. 045-227710.
MERCEDES 190 D 2.5, ver-
laagd, sportvelgen en cd-
wisselaar. prijs ’ 42.500,-.
Tel. 045-464800.

Opel Veetra 1800 GLS, bwj.
'89; Opel Corsa 12S '88/'B7;
Mercedes 230 E '86; Opel
Kadett autom. '86/'B7; Ford
Scorpio 2.0 '87; Ford Escort
cabrio 1600 KR 3i '87 Opel
Omega '89; Mazda 323 '82

’ 2.500,-; Opel Ascona
1600 '83 ’4.750,-; Ford Es-
cort '85/'B7; Opel Kadett
1300 stationcar '86; Volvo
343 autom. '82 ’2.500,-;
VW GTi '82. Autobedrijf
WEBER Baanstr. 38
Schaesberg. 045-314175.

VW GOLF autom., bwj. '86.
APK '93, i.z.g.st. Tel. 045-
-243007.
VW GOLF, bwj.'79, APK 4-
93, ’ 1.550,-. Baron Mac-
kaystr. 65 Hrl-Meezenbroek
Te k. VW GOLF GLS, 1600,
i.z.g.st. Pr. ’ 1.950,-. Laura
Juliastr. 14, Waubach.
Te k. VW GOLF diesel bwj.
'84, nw. model, i.z.g.st. vr.pr.
’8.000,-. Tel. 045-320546.
W. de Rijkestr. 8, Landgraaf.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Autohandel De ANJELIER
heeft voor u met 3 maanden
garantie: Audi 80 C D autom
'83; Ford Escort 1.3 L '83;
Ford Escort diesel bwj. '85'
Kadett diesel bwj. '85; Ford
Granada diesel '82; Datsun
Cherry autom. bwj. '82; Alfa
Giulietta 2.0 bwj. '82; Re-
nault 5 TL nw. mod. '85; Fiat
Ritmo '87; Nissan Sunny
diesel '87; Kadett LS '83;
Renault Fuego uitbouw '81;
Renault 1100 t. 1400 Broad-
way '86; Opel Kadett bwj.
'81; Kadett 1200 '83; Ford
Escort Van grijs kent., gas,
'83; Samba bwj. '82; Mazda
323 bwj. '82; Tev. laswerk.
Inruil-financiering mog. An-
jelierstr 123 a Heerlerheide.
Tel. 045-231448.
O.K. CARS. Auto's aan
marktprijzen. Opel Veetra
1.6i, bwj. '91; Opel Corsa
1.2 S, bwj. '86; Opel Record
2.0 S, bwj. '84; Opel Ascona
1.6, bwj. '84; Opel Kadett
1.3 S Hb, bwj. '86; Opel
Kadett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Honda Civic '81; Mazda 323
1.3 Hb aut., bwj. '81; Mazda
323 Sedan 1.3, bwj. '84;
Honda Civic 1.3 L, bwj. '84;
Ford Escort 1.6 XR3i, bwj.
'85; Ford Escort 1.6 L, bwj.
'85; Ford Escort 1.1, bwj. '83
Opel Kadett stationcar '84;
Ford Siërra 1.6 5-drs., bwj.
'83; Ford Siërra 1.8 CL, bwj.
'87; 2 x Fiat Panda, bwj. '85
en '86; Suzuki Samurai 4x4,
bwj. '88. Div. inruilers. Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5782.
Te koop Toyota COROLLA
Coupé bwj. '79 APK 4-93
’1.500,-; Mazda 323 auto-
maat APK 4-93 ’1.350,-.
Tel. 04499-4529.
Weg. omstandigh. t.k. AUDI
80 I.BS, bwj. '89, Serret,
open dak, sportvelgen enz.,
24.000 km. tel. 045-352756
na 18.00 uur.

Te koop gevr. AUTOS
bwj. met of zonder "Tel. 045-420572. „
Te k. PEUGEOT 405'
(diesel), 1989, zilv*

’ 17.500,- mcl. BTW. IJ
46a, Heerlen. 045-723J*
Te k. Suzuki SAMURA
uitv., bwj. '90, pr. ’ 18*
Tel. 045-410400. ,
Te koop Toyota CARII^
aut., 4-drs., m. '80, '’ 1.000,-. 045-254245^

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP'
schade auto's, tev. JJverkoop gebr. auto-oj»
A. Korfer. Tel. 045-229gi
Te k. gevr. loop-, sloop
SCHADE-AUTO'S de I»
ste prijs van Limburg'
046-519637/046-5129gfl
Te k. gevr. SCHADE- «jj
en loopauto's, en vel»
gebr. auto-onderdelenJ
Wolters. Tel. 045-41tjgj

Bedrijfswagens]
MERCEDES 307 4
bwj.'Bs open laadb. *\
km. Tel. 045-241744. i
MERCEDES Benz 30?]
open laadbak, i^JSchandelerstr. 39, He^
tel. 045-725332 1

Onderdelen ace !
Ink. verk. goede get>M
AUTOBANDEN Passafl
39, Heerlen. 045-22267-J

Aanhangwagen*]
Te koop handig BAGh
WAGENTJE met deks*.'
2 res.wiel. Tel. 045-4lOjja
Te k. auto-aanhangvrfjl
AMBULANCE merk Hg
bwj. '89, nw.pr. f $9\
Locht 95, Kerkrade,
045-425858. J

Van maandag t/m vrij*
van 8.30 tot 17.00 uur,!
u uw PICCOLO teleW
opgeven. Tel. 045-7199*

Motoren en scooters

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

Vroom en Dreesmann verzekeringen!!! ~V & D Heerlen - 045-717263 en Maastricht 043-2905J3
SUZUKI 125cc crossmotor,
bwj. '84, vr.pr. ’600,-. Tel.
045-241744.
CROSSMOTOR 50 CC,
Malaguti, automatic voor
kind. van 6-14 jr., ’ 1.650,-,
2 jr. oud. Tel. 045-323830.

(Brom)fletsen
Reserveer tijdig uw COM-
MUNIEFIETSJE (financ.
mog.) Rens Janssen, tel.
045-211486.
Te koop APRILIA AFI, bwj.
'90, zeer mooi, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-752039.
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Gevraagd VESPA brommer,
vanaf '88. Tel. 04406-12875
Koga-Miyata Roadwinner
RACE, framemt. 60, i.z.g.st.,
’550,-. Tel. 045-741506.
Te k. VESPA Ciao, bwj. '89
met sterwielen, i.z.g.st.,
’725,-. Tel. 045-315825.
Te k. PÜCH Maxi Pearly,
bwj. '86, i.z.g.st. Tel. 04451-
-1785.

■.'■■■ . ■ ' —.—-i—Sport & Spel

Kennedymars
Falke naadloze wandelsok-

ken div. kleuren ’ 19,95 p.p.
Sporthuis Diana

Vakantie
Te huur 4-persoons i
PARTEMENT Algarve.
046-333470 na 18.00 UJÜJ

Caravans. 'Show
Dethleffs caravans
Tillemans Recreatie

Haefland 19, Brunssuf'
Tel. 045-270388_^

Te koop gevr. CARAVA1]
merk Hobby v.a. bwj. '8*
'92. Tel. 040-621474. J
Te koop TOURCARAV'
Adria, 3 tot 4-pers., '■»
Tel. 045-323368. J
Te k. TABBERT TourC*
van, 4-pers. type 530 \
asser, koelkast, ka"
voortent en vaste plaats,;
pr. ’8.000,-. Inl. Beriep
Camping de WaterttJJÜbach over Worms, "
321147.
Caravan ADRIA 3 a 4-p^
mcl. nw. voort, en luifel;'

’ 4.700,-. Tel. 045-4616g>.
Te k. VOUWCARAv'.
Gran Paradiso, luifel, **tent. Tel. 045-459834.
Te koop 3/4 pers. KN>*i
Eiffelland, bwj. '81, met»
access., vr.pr. ’ 4.2*
Tel. 10-18 uur 045-3198^

zie verder pagina 22 .
WEL UITKIIKEN ONDERWEG NAAR DE HYUNDAI-DEALER.

WANT UW AUTO IS MEER WAARD DAN U DENKT.
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Pony I.S (3- en 5-deurs) vanaf ’ 21.495,-. Excel 1.5 sedan vanaf ’ 24.995.-. Lantra 1.51 en 1.61 I6V vanaf ’ 26.950,-.
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Scoupé 1.5ivanaf ’ 27.995,-. Sonata 2.0i, 2.0iI6V en 3.0iV6vanaf ’ 33.950,-.

PIT WEEKEND GEVEN WE BUITEMSPORIG HOGE INRUILPRIIZEN. HYUfIDHI <g>
HET NIEVWE WERELDMERK

ALLE PRIJZEN INCL BTW AF IMPORTEUR. ALLE MODELLEN MET J JAARVOLLEDIGE FABRIEKSGARANTIE. PRIJS- EN MODELWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. DE PONY*. EXCEL». SCOUPÉ* LANTRA* EN SONATA* ZIJN PRODUKTEN VAN HYUNDAI MOTOR COMPANY.

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL. 045 - 251644.

HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL. 045 - 424010.
STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.

I

Bouwaktiviteiten in volle gang t
i

Koopstad Sittard
timmert aan de weg

Een imago-onderzoek* onder de Limburgs^
winkelsteden heeft glashard aangetoond dat
koopstad Sittard koploper in Limburg is»
Koploper zijn schept natuurüjk verplichtüv
gen. Daarom bruist het in Sittard van d^
bouwactiviteiten. Straks wordt parkeren dus
nog makkelijker, de bereikbaarheid nog bc
ter en het centrum nog gezelliger. Als u het
ongemak nu even voor hef neemt kunnen wij
u straks nog beter van dienst zijn.

a/1 a
De sfeer krijgt U er in Sittard gratis bij

* liiuijjo-onilrry.oi'k R+M i.o.v. De LinihiirI!'^



Aan het overleg over een meer
gestructureerde promotie van
Brunssum zouden onder meer
kunnen deelnemen: de stichting
Internationale Folkloristische
Parade, de Carnavalsraad, de
VW. het IVN, FEMUZA, Bruns-
sum City Promotion, de Kaste-
leinsvereniging en de afdeling
Welzijn van de gemeente.

De commissie onderkent dat er
jju ook al het een en ander ge-
beurt op het gebied van het pro-

De marktcommissie schrijft de
brief met name ook in het licht

moten van de plaats. Aan zaken
als sport, folklore, muziek, win-
kelvoorzieningen en natuur-
schoonwordt aandacht geschon-
ken. „Er moet echter op het vlak

van de presentatie meer samen-
hang komen."

Betere promotie
Brunssum bepleit

Marktcommissie wil overlegorgaan

zwembaden niet langer gezien als
een gemeentelijke taak, zoals blijkt
uit een nota over de kerntakendis-
cussie. Daarin geeft de gemeente
aanzetten over het afstoten van al-
lerlei taken.

Als het echt tot privatisering komt
van De Bronspot en De Zeekoelen
met camping, mag dat niet ten kos-
te gaan van het school- en therapeu-
tisch zwemmen. De gemeente wil
dat een bepaald basisniveau in
stand gehouden blijft. Desnoods
moet gebruik gemaakt worden van
regionale zwembaden, zo staat in de
nota.

Landgraafs raadsfractie wil storten schone grond voorkomen

Plan oprichting grondbank Door het afstoten van deze voorzie-
ningen hoopt de gemeente uiteinde-
lijk goedkoper uit te zijn. Er is ech-
ter nog geen antwoord op de vraag
of en hoeveel goedkoper privatise-
ring zal zijn.

KERKRADE/HEERLEN - Een
granieten bol op de Nederlandse
Hervormde kerk in Kerkrade is bij
de aardbeving in tweeën gespleten.
Een helft is naar beneden gevallen.
De brandweer van Kerkrade heeft
gisteren ook ontdekt dat er scheur-
tjes zitten in de nok van de kerk aan
de St Pieterstraat. Bouw- en wo-
ningtoezicht van Kerkrade zal een
onderzoek instellen naar de schade
aan de kerk. Sleutels

Poep
"Er bestaat een vereniging d.ie
zich inzet voor voetgangers. Ó_>-
voetgangersvereniging VBV-utt
Den Haag zorgt ervoor dat
voetgangers niet machteloos
hoeven te zijn tegenover de ué»i*
sterkere auto's en dat voetgan-*
gersgebieden en trottoirs vdar\
en van de voetgangers blijven.
De vereniging werkt met vrij-
willigers over het hele land.
Ook in Kerkrade zit sinds kort
zon consulent, Gerard Mol. Wat
is de eerste daad van Mol? Hij
maakt zich zorgen over honde-
poep in de klankstad. Honde-
poep is een van meest voorko-
mende klachten bij de VBV,
zegt hij. De VBV-consulent
roept iedereen op om mee te
denken over een oplossing voor
de faecaliën van onze trouwe
viervoeters. We kennen al
schepjes, zakjes, rode kaarten,
boetes, etc. Wie helpt Mol aan
een beter idee? Sturen naar:
Elisagracht 76, 6465 CZ Kerk-
rade.

Van onze verslagggever

j^NDGRAAF De
I^L-raadsfractie in de
*eiïieenteraad van Land-
F**af heeft het plan ge-
%iceerd om een zoge-
?°emde grondbank in
et leven te roepen. Een

voor schone
*rond, want dat is een
p-ndbank in feite, biedt
jegens de raadsleden
j^fltemper, Erkens enf^sschops veel voorde-len.

Lagers betalen nu tussen de 500
(. '00 gulden voor het storten van1 behoorlijke vrachtwagen scho-
g, Srond. Met de invoering van een
mJ-^dbank kan een reëler tarief.orden gehanteerd", schrijft BBL

'WJ*n brief aan B en W. „Welis-t r̂", vervolgt de fractie „zijn de
tJJ/even voor de gemeenten lager,

dan nog leggen de kosten voor_°r_dstortingen een te groot beslag
!>,; de toch al geringe financiële
"adelen."

Stort Voettocht langs
14 wegkruisen

De brandweer van zowel Heerlen
alsook Kerkrade is gisteren nog in
het geweer geweest om wankele
schoorstenen te verwijderen. De
Heerlense brandweer deed dat bij
een huis aan de Valkenburgerweg
in Voerendaal. Brokstukjes van de
schoorstenen vielen op het fietspad
dat vlak langs het huis loopt. Daar-
om was het beter dat de schoorste-
nen werden afgebroken. De Heer-
lense brandweer maakte daarbij
gebruik van de ladderwagen van de
brandweer van Kerkrade, omdat de
Heerlense hoogwerker nog steeds
dienst doet te Roermond.

EYS - Voor de negende achtereen-
volgende keer wordt op Goede Vrij-
dag in Eys een veertien-kruisen-,
tocht gehouden. Het is een voet-
tocht van ongeveer zes kilometer
langs veertien wegkruisen in Eys en
directe omgeving. Pastoor Kurris
houdt bij elk wegkruis stil voor een
korte meditatie.

Taal

" Een inwoonster van Heerlen
was bij haar ouders in Nijn*C:
gen op bezoek. Dochter enjjj
moesten voor een formaliÏQti
naar de politie en stopten ftjs»
auto voor het bureau. Terwlfl
de motor nog liep, stapten bei-
den uit en deden beiden het
portier op slot. De dochter kreeg
daarop enkele scheldwoorden
naar haar hoofd van pa. Wat
nu? Ze rende het politiebureau
in en vroeg: ,Jrlebben julliemis-
schien een sleutel van een Subay
ru?" De agent achter de balie*
toverde een zak met vijftig sleu-
tels tevoorschijn: ,Jiier, probeer
maar of er eentje past." Met
geen enkele sleutel bleek de Ja-
panner te openen. Terug naar
binnen dus. .Jrteeft u ook ccii ij-
zerdraadje?" Daarmee lukte',
het wel. En na afloop leverde
vader de moraal van het ver-
haal: ,Je mag dan wel je rijbe-
wijs niet hebben gehaald, maar
deze dingen horen ook bij het
autorijden."

ö
t^:. l°ch al beperkte opnamecapaci-

\ ov Van e*- stort in Landgraaf is een

' ba6!^8*1^ te meer om een grond-
r tJy*- al of niet in regionaal verbandi Pt* richten.

' ba°,k ,denkt de BBL met de grond-. Be v°oruit': „Het meteen kunnen
J°okC en over schone grond is
\ unstig met net zicnt °P de toe"
Ir'ch St' de landschapsherin-
-1 sch gis et Bunst'g een voorraadfiwk?ne grond ter beschikking te«t>ben."
1De TI le„ fractie stelt het col-
'"^n V°°r om e grondbank alsnog
\- de raadsagenda van vandaag

te voegen.

Vrouw met auto
tegen lichtmast

;v^NdGRAAF - Een 39-jarige
>Ha„Vw ut Landgraaf is dinsdag-
]if, Z 1 *- °m één uur op de Europaweg
'tel?» ar WoonPlaats met haar auto
'vro een «chtmast gebotst. Deji>oiUw0iUw- die onder invloed van alco-
Qin Verlteerde, moest met verwon-,
i'ltjj gen in haar gezicht en lichte.
Jnaa Uz,!ngen worden overgebracht■tr>~S "et ziekenhuis. De auto liepJ orse schade op.

Sintermeerten achtste
bij Olympiade Utah

echoot blikt terug op reis en verblijf in Verenigde Staten

De tocht begint vrijdagavond om
zeven uur vanaf de parochiekerk.
De route leidt via de Piepert, Eyser-
heide, Trintelen, Kromhaag en
Over-Eys terug naar de kerk. In
Trintelen wordt een korte pauze in-
gelast. De voettocht is een initiatief
van de parochie Eys. Leden van het
IVN zorgen voor de begeleiding. De
kruisentocht telt elk jaar enkele
honderden deelnemers uit de regio.

Brand in restaurant
HOENSBROEK - In een Grieks
restaurant aan de Akerstraat-Noord
in Hoensbroek heeft dinsdagnacht
omstreeks één uur brand gewoed.-
De toegangspartij stond in brand.
De brandweer kon de brand snel
blussen. De politie sluit brandstich-
ting niet uit en zoekt daarom naar
mensen die in genoemde nacht iets
bijzonders hebben gezien in de
buurt van het restaurant.

" Nee, de naam van het muzi-
kantenduo de Migra's is niet
afkomstig van migraine. Ge-
lukkig maar, want het tweetal
treedt Paasmaandag op op de
zwarte markt in Eygelshoven.
De legale markt vindt plaats
tussen 10 en 18 uur in het Socio-
project. Naast de Migra's zal
buikdanseres Yamila optreden.
En uiteraard zijn er heel veel
kraampjes.

Zwarte markt

„We hebben leuk eiergetietscht."
Weet u het antwoord? Vervoeg
dan ook het volgende rijtje:
zweefvliegen, stofzuigen, schop-
penboerjagfn en bezemstelen.

" Pasen nadert en veel mensen
zijn stiekem aan het oefenen
voor het jaarlijkse eiertietschen
en eierrapen. Wij vragen ons af
wat die mensen de volgende
week zullen zeggen. „We hebben-
leuk geëiertietscht dit jaar." Of:

Les

....aardbevingen. In het kader
van de aardrijkskundelessen
werd uitvoerig aandacht be-
steed aan dit fenomeen. Dia's
werden vertoond en de leraar
vertelde uitvoerig over de oor-
zaken en gevolgen van de be-
vingen in de aarde. ,Maar", zo
beëindigde de leraar zijn les,
zoiets kan hier nooit gebeu-
ren." Nog geen drie dagen later
werden zijn leerlingen letterlijk
uit bed gerammeld door een -naar onze begrippen - fikseaardbeving. Zo zie je maar.

" Leerlingen van de Scholenge-
meenschap Brandenberg in
Landgraaf hadden vorige week
vrijdag nog uitgebreid les over

POOR MONIQUE PARREN buitenlandse deelnemer. De groep
van elf leerlingen en vier begelei-
ders is alweer ruim drie weken te-
rug in Nederland, maar de trip naar
de Verenigde Staten is nog vrijwel
dagelijks onderwerp van gesprek.

hebben gevolgd. „De vragen gingen
voornamelijk over 'typisch' Ameri-
kaanse onderwerpen, zoals de presi-
dentsverkiezingen, de burgeroorlog
en de economie in de VS. Allemaal
weetjes", aldus de Nederlandse
groep. Idwer Bijlsma vult aan: „Al-
les was gebaseerdop details. Opper-
vlakkige kennis uit bijvoorbeeld
tijdschriften. Wij hebben ons té veel
geconcentreerd op enkele grote on-
derwerpen, maar de brede basis
ontbrak."

Roger Laeven: „We hebben zo ont-
zettend veel gedaan en beleefd dat
het heel moeilijk is om te zeggen
wat nu het allerleukste was. De
NBA basketball-topper waar we op
vrijdag 20 maart naar toe zijn ge-
weest, was bijvoorbeeld helemaal te
gek. En daarvoor de Starwars-com-
petitie. Die wil ik meteen nog een
keer overdoen!"

Toch hebben de scholieren ook aar-
dig wat kritiek op de Olympiade.
De individuele toetsen in de och-
tenduren waren volgens leerlingen
en begeleiders 'erbarmelijk slecht
vertaald. „De Oeral stond omschre-
ven als het Uraalse gebergte, dat is
toch helemaal niet goed", vertelt
Astrid Reubsaet. „Die slechte verta-
ling heeft mij veel punten gekost,
want ik moest gewoon maar wat
gokken."

Kritiek
Tijdens de gezamenlijke Starwars-
competitie 's middags, was Sinter-
meerten aanmerkelijk beter in
vorm. Bij dit onderdeel werden in-
dividuele vragen (goed voor één
punt) afgewisseld met groepsvra-
gen (drie punten waard). In een
spannende strijd wisten de Lim-
burgse scholieren 27 punten binnen
te slepen. Aanvankelijk leek die
score goed voor een plaats in de
middenmoot, maar de officiële uit-
slagenlijst geeft een fraaie achtste
plaats aan.

Vorm

eoupp ~ Het Sintermeerten-
Dlaatf 6kUÏ Heerlen heeft de achtste:°lvm„ De_haald in de Academische
VersfPlad*3 van de Utah State Uni-
nabü <s u r

} m het stadje Logan,
-uitslae- ke City- De officiële
'werd jVan de scholierenwedstrijd
:cJOor^eze- week bekendgemaakt

organisator dr VarnellBench.

Vant27 neerten had een totaalscore
'i^etitip pun^,en in de Starwars-com-
b'j de Jrcd voor een Plaatsje dus>innL^rS e üen* De Amerikaanse

'H-gh hLVfn dit onderdeel, Loganhad twaalf punten meer.

'de tott!ndi-Viduele to«tsen scoorde
>ut sVh^n"Jange Martijn Zieverink
I^ÏÏSLS V°°r het Sintermeer-
,b*"te nS erSentueel was hij defa*> heeft laudse deelnemer. Mar-
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Van de scholieren;organisatie gemaakt door de

I* 21 scholen deel aanacademische Olympiade 1992.
et Heerlens team was de enige

" We meldden het al eerder dat
de gemeente Kerkrade was
overgeschakeld op zuivere kof-
fie, Max Havelaar-koffie. Nu is
het voltallige gemeentelijke ap-
paraat overstag. Ook politie,
brandweer en alle officiële gas-
ten krijgen nu deze koffieboer-
vriendelijke koffie voorgezet.
Zou Rita - Lekker-bakkie-koffie- Corita deze koffie ook drin-
ken?

Koffie

" Is het u ook opgevallen dat erde laatste dagen zo veel tv-pro-gramma's over aardbevingen
zijn? Nederland 1 bracht eendocumentaire uit Amerika, de
BBC bracht een eigen program-
ma. Deze uitzendingen zijn
weken van tevoren gepland.
Toeval of de goden verzoeken?

Beving

rikanen die een groot deel van hun
leven doorbrengen in de auto."

Vanavond blikt Sintermeerten nog
een keer terug op de eigen reis. Ou-
ders en leerlingen krijgen een voor-
proefje van de video, die camera-
man Wiel Lagarde heeft gemaakt
van het verblijf in de VS.

tor dr Varnell Bench. „Als ze het
volgend jaar terug zouden komen
als seniors, dan kunnen ze écht
hoog scoren."

De Amerikaanse winnaars van een
beurs voor de USU en het organisa-
tiecomité brengen van 21 tot 30 juni
een bezoek aan Limburg. Het Sin-

termeertencollege treedt dan op als
gastheer. De gasten krijgen onder
meer een ballonvlucht over Lim-
burg aangeboden door sponsor
DSM. „Ook gaan we waarschijnlijk
een dagje met ze fietsen door het
Heuvelland", lacht Wim Didderen.

„Een hele onderneming voor Ame-

De groep heeft vrijwel geen profijt
gehad van de extra bijlessen die ze
vanaf Kerstmis elke vrijdagmiddag

„Rekening houdend met de vertaal-
problemen, de verschillende cultu-
ren en onderwijssystemen heeft de
jeugd geweldig goed gepresteerd,
zeker als juniors", meent organisa-

Van onze verslaggever

Bol op kerk
in tweeën

" Vreugde bij Sintermeerten als de leerlingen tijdens deStarwars-competitie alweer een puntje
afsnoepen van de Amerikaanse tegenstanders. Uiterst rechts beurswinnaar Martijn Zieverink.

Foto: KIRSTEN SHULTZ

# Burgemeester Teheux (rechts) en de wethouders Ewals (midden) en Frijns bekeken de bijna voltooide waterber-
gingswerkzaamheden bij de Bongerd in Bocholtz. Foto: DRIESLINSSEN

Van onze verslaggever
SIMPELVELD - Tegelijkertijd
met de noodzakelijke maatrege-
len voor schoner oppervlaktewa-
ter, is bij hoeve Bongerd in
Bocholtz een omvangrijk wan-
delgebied gecreëerd.

Met het nieuw ingerichte park
achter het gemeentehuis is de
gemeente Simpelveld in korte
Üjd twee recreatieve trekpleis-
ters rijker.
B en W van Simpelveld bekeken
begin deze week met enige trots
het 'twee-in-een project' bij Bon-
gerdAVaalbroek.

Wethouder Bèr Frijns: „Met de
aanleg van twee buffervijvers en
een ondergronds bergingsbas-

Simpelveld twee recreatiegebieden rijker

Extraatje voor al
verwende wandelaar

sm, plus de realisatie van een
fraai wandelgebied, heeft Sim-
pelveld twee zaken meteen goed
aangepakt. Het overstorten van
rioolwater in de Eyserbeek bluftnu beperkt tot zes maal per jaar
en de natuurliefhebbers krijgen
er weer een paar kilometer wan-
delplezier bij."

De toch al verwende wandelaar

en natuurliefhebber - bij de
VWzijn inmiddelself uitgestip-
pelde wandelroutes met een to-
tale lengte van 65 kilometer
verkrijgbaar - kan nu met een
enkele onderbreking bij de auto-
baan van Bocholtz naar het nieu-
we park in Simpelveld lopen.

„Onbewust breng je daarmee
Bocholtz en Simpelveld weer

wat dichter bijelkaar", grapt wet-
houder Harrie Ewals.

Brochure
De kritiek die de raad heeft geuit
op het college van Simpelveld
dat de burgers te weinig worden
geïnformeerd over actuele zaken
en grote projecten, heeft B en W
meteen ter harte genomen.

Burgemeester Fons Teheux:
„Binnenkort wordt huis-aan-
huis een zes pagina's tellende
brochure verspreid waarin de
vier grote projecten Bongerd,
Kerkeveld, marktplan en park
gemeentehuis worden belicht.Daarnaast is de nieuwe gemeen-
tegids bijna gereed."

Omvangrijk wandelgebied

van de op handen zijnde herin-
richting van het centrum. De
plannen.voor de herinrichting
verkeren in een vergevorderd
stadium.

Brunssum wil baden
gaan privatisering

Donderdag 16 april 1992 "17

brunssum - Er moet inBrunssum een breed samenge-
steld overlegovergaan komen
Jjoor het beter promoten van deParel van de Mijnstreek. Te-
kens zou er een activiteitenka-
lender moeten komen met eenevenementenprogramma. Daar-
voor pleit de marktcommissie inpen schrijven aan het collegevanburgemeester en wethouders.

BRUNSSUM - De gemeente
Brunssum streeft ernaar de ge-
meentelijke zwembaden De Zee-
koelen en De Bronspot te privatise-
ren. De bij De Zeekoelen gelegen
camping wil de gemeente eveneens
afstoten.

De exploitatie van een kampeer-
plaats wordt evenals die van de

oostelijke mijnstreekUmburgs dogblad



Donderdag 16 april 1992 " 18Limburgs Dagblad

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 april 1992
onder een aantal voorschriften vergunningen zijn
verleend ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aan:
A. De gemeente Gulpen, voor het lozen van
overstortwater afkomstig van het rioleringsgebied
Etenaken, op de Geul te Gulpen, (V9l -108);
B. Texaco Petroleum Maatschappij (Nederland) 8.V.,
Weena 166 te Rotterdam voor het lozen van
verontreinigd grondwater, afkomstig van het
Texaco-benzinestation aan de Keulseweg-Oost te
Heerlen, via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Heerlen op
oppervlaktewater, (V9l -13 1 );
C. Dassen Textiel Etiketten 8.V., Bourgognestraat
30 te Maastricht voor het lozen van
bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en
hemelwater via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht-
Limmel op oppervlaktewater, (V9l -63);
D. De Raekt Groep 8.V., Cranendonck 4 te
Soerendonck voor het lozen van bedrijfsafvalwater,
huishoudelijk afvalwater en hemelwater, afkomstig'
van de vestiging gelegen aan de Punterweg 17 te
Maastricht, via de gemeentelijke riolering en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht-
Limmel op oppervlaktewater, (V9l -157);
E. Saborn International 8.V., Dr. Nolenslaan 151 te
Sittard voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huis-
houdelijk afvalwater en hemelwater via de gemeen-
telijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi) Susteren op oppervlaktewater, (V9O-87);
F. Textieldrukkerij Liston V.0.F., Bernhardlaan I te
Susteren voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huis-
houdelijk afvalwater en hemelwater via de gemeen-
telijke riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie
(rwzi) Susteren op oppervlaktewater, (V9 l -153);
De beschikkingen, alsmede de aanvragen en andere
ter zake zijnde stukken liggen vanaf 17 april 1992
tot en met 18 mei 1992 ter inzage en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap.
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten aanzien van de onder ad. A genoemde aanvraag

ten gemeentehuize van de gemeente Gulpen,
Kiebeukel 30 te Gulpen gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.00 uur en bovendien in het
gemeenschapshuis Timpaan, Rosstraat I te Gulpen
en elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur;- ten aanzien van de onder ad. B genoemde aanvraag
op het stadskantoor van de gemeente Heerlen,
Promenade 54 te Heerlen (kamer 619) gedurende
de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en
telefonische afspraak (tel. 045-765555) van 14.00
uur tot 16.00 uur en bovendien elke zaterdag van

10.00 uur tot 13.00 uur in de openbare bibliotheek ,
Passage 20/30 te Heerlen;- ten aanzien van de onder ad. C en D genoemde
aanvragen ten gemeentehuize van de gemqgnte
Maastricht, Stadhuisstraat 5 te Maastricht
(Stadskantoor I, begane grond) gedurende de
kantooruren van 09.00 uur tot 16.00 uur en
bovendien elke donderdag tot 19.00 uur;- ten aanzien van de onder ad. E genoemde aanvraag
ten gemeentehuize van de gemeente Sittard, Huub
Dassenplein I te Sittard, sector Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 13.00 uur en bovendien elke
zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur in het
Kritzraedthuis, Rosmalenstraat 2 te Sittard;- ten aanzien van de onder ad. F genoemde aanvraag
ten gemeentehuize van de gemeente Susteren,
Raadhuisplein I te Susteren gedurende de
kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur, danwei na telefonische
afspraak (tel. 04499-2800) en bovendien iedere
maandagavond van 19.00 uur tot 22.00 uur in de
Reinoudthal, Reinoud van Gelrestraat te Susteren.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot het
einde van de beroepstermijn beroep open bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State voor a. de aanvragers; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 en
22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen. De beschikkingen worden na afloop van de
beroepstermijn van kcacht Gedurende de beroeps-
termijn kan tegen de beschikkingen beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State. Het beroepschrift - dat
geen schorsende werking heeft - dient in tweevoud
ingesteld te worden bij de Afdeling voor de geschil-
len van bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk
22, 2514 EN DEN HAAG. Voorts kan tot het einde
van de beroepstermijn, met toepassing van artikel

107 van de Wet op de Raad van State, een verzoek
tot schorsing van de beschikkingen dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden
gedaan bij de voorzitter van de Afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN DEN HAAG. De beschik-
kingen worden alsdan niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist.
Roermond, 16 april 1992.

HetDagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

Uit een exploit van 14 april 1992 van mij, toege-
voegd candidaat deurwaarder blijkt, dat ten verzoe-
ke van de rechtspersoon Woningvereniging Suste-
ren, gevestigd te Susteren, met woonplaatskeuze
ten kantore van gerechtsdeurwaarder G.H.M.
Schreurs aan de Baandert 20 te Sittard aan de per-
sonen dieverblijven in de woning, gelegen te Suste-
ren aan de Beatrixlaan 65 het door de heer Presi-
dent van de Arrondissementsrechtbank te Maas-
tricht op 9 april 1992 tussen partijen in kort geding
gewezen vonnis is betekend, waarbij aan voormelde
onbekende personen tevens bevel werd gedaan het
opgemelde pand te ontruimen binnen vijf dagen na
die betekening met aanzegging dat bij gebreke van
dien die ontruiming gerechtelijk zal worden uitge-
voerd terwijl tevens bevel werd gedaan tot bealing
van de proces- en executiekosten.
Afschrift van opgemelde betekening kan worden
verkregen ten kantore van gerechtsdeurwaarder G.
H.M. Schreurs aan de Baandert 20 te Sittard.

J.N.M. Jurgens,
toegevoegd candidaat-deurwaarder
ten kantore van gerechtsdeurwaarder—
G.H.M. Schreurs,voornoemd aan
de Baandert 20 te Sittard. I
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J Ajax feestend naar finale
DOOR BERT GROOTHAND

AMSTERDAM - Ajax speelt de
eerste wedstrijd van de finale van
de strijd om de Uefabeker uit. Dat
is bij loting door de Europese voet-
balunie vastgesteld. De eerste ont-
moeting tegen Torino is op 29 april.
De return volgt twee weken later in
het Olympisch stadion van Amster-
dam. De voorverkoop van de eind-
strijd begint zaterdag om tien uur in
Amsterdam.

Chris Dekker
coach Fortuna

SITTARD - Chris Dekker zal met "ingang van komend seizoen als
hoofdtrainer bij Fortuna Sittard
fungeren. Eergisteren bereikten de
club en de huidige Eindhoven-
coach een akkoord voor twee jaar.
Sinds George Kessler verleden
week bekendmaakte niet meer als
coach werkzaam te willen zijn,
zocht Fortuna contact met de ex-
speler en ex-jeugdtrainer van de
club. Dekker, wiens verbintenis
met Eindhoven nog een jaar duur-
de, kreeg van zijn huidige werkge-
ver alle medewerking bij de over-
stap. George Kessler zal, zoals
bekend, binnenkort een functie als
technisch directeur/adviseur in De
Baandert gaan bekleden.

AMSTERDAM - Amsterdam had zich voorbereid op een feest-
]e en wilde zich dat niet laten afnemen. In de krakkemikkige
en-tourage van het Olympisch Stadion werd het door een dol-er>thousiast publiek een voetbalhappening. De wedstrijd tus-
?er» Ajax en Genua (1-1, waardoor de Amsterdammers de fina-
e van de UEFA-cup bereikten) scheen voor de 45.000 toe-
Schouwers minder belangrijk dan het feestje. Het duel was
5let al te hoogstaand, terwijl een aantal Ajacieden niet echtbij
öe les leek.

Bucan weg
bij MVV

MAASTRICHT - MVV wil niet lan-
ger gebruikmaken van de diensten
van de Kroatische spits Franc Bu-
can. De Maastrichtse club heeft de
optie tot koop die zij had bedongen
in het huurcontract van de van Ra-
cing Genk afkomstige Bucan, niet
gelicht.

De vervaldatum van die optie liep
gisteravond af. „Ik heb niets ge-
hoord van MW, dus ga ik ervan uit
dat ik weg moet. Ik zal mij morgen
(vandaag red.) melden bij Racing
Genk. Jammer, maar het is niet an-
ders," aldus Bucan die bij MW de
laatste weken niet meer kon reke-
nen op een basisplaats.

met de nodige slordigheden. Tegen
een ploeg als Genua levensgevaar-
lijk. De Italianen waren voetballend
duidelijk minder dan de thuisclub,
maar konden door snel uit te ko-
men meerdere keren gevaar stich-
ten in de Amsterdamse defensie.

Gerust
Onmiddellijk na rust werd de lichte
ongerustheid van het publiek ge-
neutraliseerd. In de eerste minuut
van de tweede helft schoot Jonk
diagonaal in, waarna Bergkamp de
rebound nu wel zo hard mogelijk
inschoot: 1-1. Startsein voor het pu-
bliek het feest helemaal maar in
gang te zetten.

Ajax hield het grootste deel van het
duel de Italianan volledig in de
greep. Petterson schoot via de lat
snoeihard over, de goed spelende
Roy kwam zelfs alleen voor Braglia,
maar kon de mogelijkheid niet om-
zetten in een doelpunt. Een situatie
die zich kort voor het einde met
Bergkamp' en de ingevallen Van
Loen herhaalde.
„Dat is het enige waar ik treurig om
ben," meldde Van Gaal na het duel
met een voor hem ongewone hoe-
veelheid dramatiek. „We hadden
gewoon moeten winnen. Toen we
op 1-1 kwamen, zag je dat een paar
spelers bij ons op twee gedachten
gingen hinken."

Amsterdam is de laatste tijd niet
verwend geweest met veel Europa-
cup-wedstrijden. De oorzaak was
het publiek dat door diverse inci-
denten Ajax een langdurige schor-
sing bezorgde. Hetzelfde publiek
levert de Amsterdamse club nü een
nettowinst van twee miljoen gulden
op en zal 13 mei in de tweede wed-
stryd van de finale ongetwijfeld
voor een nieuwe happening zorgen.

«iet feit dat we eerst 1-0 achter
.^arnen was niet de zwakte van?"x> maar veroorzaakt door het
issen van kansen bij ons," oor-

Ajax-trainer Van Gaal na af-
°P- Een ietwat vreemde uitleg,

."naat de verdediging van de Am-
er bij de goal van lorioak voor rust toch niet al te solide

j t2ag. Bij vlagen kregen de voort-
spue.n<^ zeurende, maar wel ver-
lokkelijk gevaarlijke Skuhravy
lorio veel ruimte.

*l Ajax op dat moeilijke moment, P een onverwachte achterstand
Q
*am, had het ook in aanvallend
.picht aan zichzelf te wijten. Voor
l -\ doeltreffende actie van Genua
.aden Bergkamp en Winter alante scoringsmogelijkheden laten
gg6en. Met name de manier waarop

rgkamp alleen voor Genua-doel-
v Braglia faalde was typerend

0r hetAjax van dit moment. Alles
°et naar Amsterdamse maatsta-
ft op een mooie en liefst ook spec-
culaire manier gebeuren. In plaats

de bal zo hard mogelijk in te
Selen, besloot de Ajax-vedette

v aar weer eens tot een esthetisch.*rantwoord stiftballetje. Een inzet
mislukte.

J^. y willen wel eens wat meer tech-sche hoogstandjes laten zien dan
Va e c^u'Ds," was het commentaaro*'l Bergkamp op zyn mislukte ac-
he. "A*s zoiets dan niet lukt, lykt
ia J^^chien wat nonchalant. Maar, " dat is Ajax, daar moetje niet aan
Aj en\'ontX k^Jft inderdaad Ajax, zo bleek

k gisteravond weer. Weer spelend
yet drie spitsen, op zich toch ook
k^delijk ongebruikelijk in het in-
s< nationale voetbal, die de tegen-
ter^rfr voortdurend vroeg aanpak-
ten aarnaast °P de goede momen-
-OJ* met veel positiewisselingener het hele veld. Maar wel ook

Forza Italia in Waalse Pijl Positie Beenhakker onder druk

Real kansloos
in Turijn

Uitblinker Kreek:
'Torino is prima'

TURIJN - AC Torino heeft de
tweevoudige confrontatie tussen
Ajax en de aan het begin van het
seizoen naar Real Madrid 'gevluch-
te' Leo Beenhakker verhinderd. De
Italianen versloegen in de tweede
wedstrijd voor 60.000 toeschouwers
de Spaanse recordkampioen met
2-0. En maakten de positie van
„Don Leo" in Madrid er niet beter
op.
Sinds de Rotterdammer in de
Spaanse hoofdstad het 'veldwerk'
van Antic heeft overgenomen, zijn
de prestaties niet noemenswaardig
verbeterd. Real Madrid dient, om de
rust in het miljoenenbedrijf te be-
waren, nu landskampioen te wor-
den ten koste van aartsvijand Bar-
celona.
Al na zeven minuten keek Real Ma-
drid tegen een achterstand op. In
het met 60.000 toeschouwers bezet-
te Delle Alpi-stadion veranderde
verdediger Rocha een schot van
Lentini van richting, 1-0. Real Ma-
drid was slechts een schaduw van
de ooit zo oppermachtige Europese
grootmacht uit de jaren vijftig en
zestig. De Italianen, die voor het
eerst in hun bestaan een Europese
finale bereikten, domineerden het
duel onder regie van de Belgische

(ADVERTENTIE)

HOENS
INDUSTRIEEL

Hofkamp 20, 6161 DC Geleen

Meer dan 25.000produktenvoor
industrie en bouwwereld

VjoJE

jj-HSP^ï.'i

Nederlanders Steven Rooks, Gert-Jan
Theunisse en Eddy Bouwmans ieder
aan het hoofd van een andereformatie.
Tegen het ploegenspel van de Arios-
tea's waren zij en de rest van de kop-
groep, waaruit de Fransman Gerard
Rué naar de tweede plaats oprukte,
kanslOOS. Foto: DRIES LINSSEN

Zieverder pagina 23

" Kopmannen
zonder helpers

" Steven Rooks zwoegend op de Muur
van Huy. Met een achtste plaats was
hij de beste Nederlander in de door
Giorgio Furlan verrassend gewonnen
Waalse Pijl. Drie Nederlanders en
evenzoveel Italianen bevonden zich in
de slotfase op het voorplan. Het ver-
schil zat 'm alleen in a.' merkenbelan-
gen. Giorgio Furlan maakte evenals
Davide Cassani (derde) en topfavoriet
Moreno Argentin deel uit van de Arios-
tea-ploeg. Daarentegen stonden de

EUROPACUP
Landskampioenen

A
Ster Belgrado 3-2

öarnpdoria-Panathinaikos 1-1

f'ndstand
£amP doria 6 3 2 1 8 10- 5«ode Ster 6 3 0 3 6 9-10. 6 2 2 2 6 8-9

6 0 4 2 4 1-4
Groep B"inamoKiev-Sparta Praag 1-0
öarcelona-Benfica 2-1

Eindstand
°arcelona 6 4 1 1 9 10- 4
gParta Praag 6 2 2 2 6 7-7sen"ca5en"ca 6 13 2 5 8-5umamoKiev 6 2 0 4 4 3-12

"nale Sampdoria-Barcelona woensdag 20 mei in Londen.

BEKERWINNAARS
turns halve finales. Tussen haakjes uitslag eerste wedstrijd.

Werder Bremen-Club Brugge 2-0 (0-1)
'eyenoord-AS Monaco 2-2 (1-1)

öale Werder Bremen-AS Monaco woensdag 6 mei in Lissabon.

L"]_fABEKEB
eturns halve finales. Tussen haakjes uitslag eerste wedstrijd.

Ajax-Genua 1-1 (3-2)£j- Torino-Real Madrid 2-0 (1-2)
male Torino-Ajax op woensdag 29 april. Return woensdag 13 mei.

SCOREVERLOOP
2 ? Jf5,echt-Rode Ster 3-2 -3. Oliveira 1-0, 7. Pancev 1-1,44. Bosman
sch' Degryse 3-1, 82. Cula 3-2. Scheidsrechter: Quiniou (Fra). Toe-nouwers: 8.000. Gele kaart: Lehanovic, Mihajlovic (Rode Ster).

T^Pdoria"Panathinaikos \.\ _ 27. Maragos 0-1, 36. Mancini 1-1."eschouwers: 38.000.

2 i^'^a-Benfica 2-1 - 12. Stoichkov 1-0, 24. Bakero 2-0, 28. Brito
kaart A

srechter: Fórstinger (Oos). Toeschouwers: 80.000. Gele
«ui. Amor (Barcelona), Isaias (Benfica).

uiamo Kiev-Sparta Praag 1-0 - 83. Salenko 1-0. Scheidsrechter:
(Snart" d (Sch)- Toeschouwers: 15.000. Rode kaart: 88. Novotny

paria Praag, 2xgeel). Gele kaart: Sjaran (Dinamo).

Tr?pL(ïsino"Real Mad"«i 2-0 -7. Rochas 1-0 (eigen doel), 76. Fusi 2-0.toeschouwers: 60.000.

Sc^oiH 1^ Bre"en-Club Brugge 2-0-31. Bode 1-0, 60. Bockenfeld 2-0,
de kilarVc

A ,: Klng (Wal)* Toeschouwers: 35.000 (uitverkocht). Ro-
men?v A^okachi (Brugge, 2xgeel). Gele kaart: Reek (Werder Bre-ien), Van der Eist, Booy (Brugge).

" Dennis Bergkamp belaagt doelman Braglia. Foto: ANP
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Ajax-Genua 1-1 - 39. Iorio 0-1, 46. Berg
kamp

1-1. Scheidsrechter: Biguet (Fra).
Toeschouwers: 42.000 (uitverkocht). Ge-
le kaart: Eranio, Caricola (Genua).
Ajax: Menzo, Silooy, Blind, De Boer,
Winter (74. Vink), Bergkamp, Jonk,
Kreek, Van 't Schip, Pettersson, Roy
(78. VanLoen).
Genua: Braglia, Ferroni (77. Fiorin),
Collovati, Signorini, Branco, Eranio,
Ruotolo (65. Onorati), Caricola, Barto-
lazzi, lorio, Skuhravy.

Ajax speelt
eerst uit

Dolenthousiast publiek zorgt voor Zuideuropese taferelen

sport

AMSTERDAM - „OfAjax nu weer
een echte topclub is, weet ik niet.
We zijn in ieder geval op de goede
weg. Als iemand aan het begin van
het seizoen had gezegd dat we in de
finale van de UEFA Cup hadden
gestaan, waren daar toch wel vraag-
tekens bij gezet".
Wim Jonk, met Michel Kreek de
beste Ajacied gisteravond, bleef de
nuchterheid zelve na afloop van het
duel tegen Genua. Zo nuchter, dat
hij de indruk wekte niets van een
eindstrijd af te weten. Jon!;, glunde-
rend: „Ik besef heus wel dat we in
de finale zitten. Maar ik ben nu een-
maal altijd nuchter. Of we nu win-
nen of verliezen. Dat is een goede
eigenschap van me".
Het publiek wilde na afloop het
liefst meteen 'naar Leo toe. De
droomfinale Ajax-Real Madrid leek
slechts eenkwestie van tijd. De spe-
lers van Ajax sloten zich aanvanke-
lijk graag aan bij het stadion-
gezang. „Het liefst spelen we tegen
Leo. Ik geloof dat iedereen bij ons
dat wel wil", verwoordde Frank de
Boer de stemming in het Ajax-
kamp.
Toen De Boer hoorde dat de ploeg
van zijn vorige trainer al na een half
uur spelen met 1-0 achter stond,
hoefde de ontmoeting met de Ma-
drilenen ook niet meer zo nodig.
„Het maakt eigenlijk niet uit. Als
wij maar in de finale staan". Tegen
Torino, bleek een uur later.
Michel Kreek, die bijna on-Ajax
hard werkte, was met het bereiken
van de finale al meer dan tevreden.
„Mij kan het verder niet schelen. In
mijn eerste jaar als basisspeler bh'
Ajax een Europa Cup-finale halen,
dat is fantastisch natuurlijk".

Italiaan Enzo Scifo die in de tweede
helft Casagrande tweekeer vrij voor
doelman Buyo plaatste. De Brazi-
liaan wist evenwel geenraad met de
kansen.
Een kwartier voor tijd manoeu-
vreerde Fusi Beenhakker defintief
in een lastig parket door de tweede
treffer te scoren. De machteloze Ma-
drilenen, alleen de Roemeen Hagi
onderscheidde zich, waren niet in
staat te scoren en een verlenging af
te dwingen. Fusi zal er tegen Ajax
niet bij zijn, want hij kreeg zijn
tweede gele kaart.
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BREMEN - Club Brugge is er niet
in geslaagd de finale om de Europe-
se beker voor bekerwinnaars te be-
reiken. De Belgen verloren in
Bremen met 2-0 van Werder, dat het
motto 'drie keer is scheepsrecht' ten
uitvoer bracht. Twee keer eerder
strandde de ploeg van Otto Rehha-
gel in de halve finales op Bayer
Leverkusen (1988) en Fiorentina
(1990).

Club Brugge, onder aanvoering van
trainer Broos, was vol zelfvertrou-
wen naar Bremen afgereisd. Over
uitschakeling werd niet gepraat.
„We maken in Bremen zeker een
doelpunt," had Foeke Booy zelfver-
zekerd gezegd. „Daar twijfelt nie-
mand aan. Zij maken er nooit drie."

Dat klopte, maar de treffers van Bo-
de (31e minuut) en Bockenfeld (60e
minuut) waren toereikend voor de
Duitsers om op 6 mei in Lissabon
met AS Monaco te strijden om de
beker.

Club Brugge had in Bremen voet-
balhistorie kunnen schrijven door
als eerste Belgische club alle drie de
Europese finales te hebben ge-
speeld. Dat feest ging niet door in
het met 35.000 toeschouwers uitver-
kochte Weserstadion. De Vlamin-
gen haddenrekening gehouden met
een stormloop van de Duitsers en

DOOR IVOOP DEN CAMP

FTTERDAM _ Roda JC weet sinds gisteren dat het in de
r^le van het toernooi om de KNVB-beker te maken zal
> -Jgen met een geladen Feyenoord. Na bijna een jaar lang
L^ de toppen van de tenen lopen vertonen de Rotterdam-
L /s> tegenstanders van de Kerkradenaren in de nationale
i weliswaar sporen van slijtage, maar na de
i* Schakeling in de halve finales van de Europacup II door
| krijgen ze nu alle tijd om volledig te herstellen.

Ernstig gewond
door vuurwerk

BREMEN - Tijdens de Europa-
cupwedstrijd voor bekerwin-
naars tussen Werder Bremen en
Club Brugge is een 38-jarige
Duitse toeschouwer ernstig ge-
wond geraakt, nadat hij door een
vuurpijl was getroffen. De man
is met ernstige brandwonden in
het ziekenhuis opgenomen. Drie
Belgen in de leeftijd van 20 tot 25
jaar zijn aangehouden op ver-
denking van het afsteken van
het vuurwerk.

Wim Jansen:
'Veel spelers
onder niveau'
ROTTERDAM - Technisch di-
recteur Wim Jansen van Feye-
noord vond dat de betere ploeg
naar de finale van het EC ll-
toernooi is gegaan. „Monaco
had net iets meer kwaliteit,
vooral aanvallend."

De vrees vooraf van Jansen
bleek terecht. „Ik heb de spe-
lers wel honderd keer gewaar-
schuwd niet in de breedte uit
te verdedigen. Het gebeurde
toch en toen viel het tweede
doelpunt." Volgens Jansen
bleven te veel Feyenoorders
beneden hun normale niveau.
„Misschien hadden ze last van
zenuwen. We zijn de hele wed-
strijd niet in ons spel gekomen.
De bedoeling was bij balbezit
uit de verdediging te komen.
Dat lukte nauwelijks."

Roda JC
Jansen is niet bang dat de te-
leurstelling zo groot is, dat
Feyenoord ook de bekerfinale
tegen Roda zal verliezen. „We
hebben nog een poosje om
naar die wedstrijd (10 mei) toe
te leven."

Volgens verdediger Henk Fra-
ser is Feyenoord te weinig uit-
gegaan van eigen kracht. „We
hadden Monaco gelijk onder
druk moeten zetten. Dat was
mogelijk geweest." Fraser be-
nadrukte dat hij Feyenoord
wel eens compleet had willen
zien spelen tegen Monaco. Met
De Wolf en Sabau, de laatste
vooral omdat hij de bal bij zich
kan houden. „Dat luktete wei-
nig."

Feyenoord loopt
acht ton mis

ROTTERDAM - Feyenoord is
met de wedstrijd tegen Monaco
ongeveer acht ton aan televisie-
rechten misgelopen. Het duel
werd na een schimmig spel van
enkele dagen uiteindelijk niet
door deFranse zenderTFI uitge-
zonden, omdat de omroep geen
overeenstemming bereikte met
penningmeester Van den Herik.
TFI bood 2,5 miljoen Franse
francs. Van den Herik vroeg na-
mens Feyenoord anderhalf mil-
joen gulden. De verwachting
was dat de partijen nog wel tot
een vergelijk zouden komen,
maar dat gebeurde niet.

Fortuna-fans
naar Arnhem
SITTARD - Bij voldoende deel-
name organiseert de vrienden-
kring van Fortuna Sittard een
busreis op paasmaandag naar
Arnhem voor de belangrrjke uit-
wedstrijd bij Vitesse. Prijs voor
niet-leden 25 gulden; leden ont-
vangen vijf piek reductie. Tot
zaterdagmiddag 12 uur kan men
zich opgeven bij de bekende
voorverkoopadressen. De ver-
trektijden zijn: Geleen 11 uur;
Sittard 11.15 uur en Susteren
11.30 uur.

Dadendrang
h'ijk dlf amse Kvi P- die aanvan-letterli?kß

ergeliJking met een hel in
htt 21n kon doorstaan, werdSaciendra« ne?J van Monegaskische

h^iekf. *g' c ploeg van dc sym-
Lnderhaif ainer Arsène Wenger,
rervee, tJaaf ?eleden nog tweei^UeafP,, ♦Sterk voor Roda JC inv. cuptoernooi, had snel in dc

Barcelona vlot, Sampdoria moeizaam over drempel

Kraker op Wembley

Feyenoord-Monaco 2-2 - 32. Weah 0-1,
50. Barros 0-2, 51. Witschge 1-2, 86. Da-
maschin 2-2. Scheidsrechter: Larsson
(Zwe). Toeschouwers: 48.000 (uitver-
kocht). Gele kaart: Heus (Feyenoord).
Feyenoord: De Goey, Van Gobbel, Met-
god, Fraser, Heus (75. Damaschin),
Bosz, Scholten, Witschge, Taument, Ki-
prich, Blinker.
Monaco: Ettori, Valery, Mendy, Petit,
Sonor, Dib, Gnako (74. Thuram), Bar-
ros, Puel, Weah, Fofana (70. Passi).

smiezen dat Feyenoord er niet veel
voor voelde in de counterval te 10-,
pen.
Voorzichtig zocht AS Monaco naar
gaatjes in de doorgaans van hecht
beton samengestelde Feyenoord-
muur, die toch enige slijtage begint
te vertonen, zoals na ruim een half
uur spelen duidelijk werd. Henk
Fraser werkte een hoge voorzet niet
afdoende weg, waarna Rui Barros
het overzicht behield en de Libe-
riaan George Weah een niet te mis-
sen kans bood: 0-1.
Diezelfde Rui Barros deelde vijfmi-
nuten na rust de definitieve genade-
klap uit.' De kabouter onder de
Europese voetballers, de Portugees
meet nog geen 1.60 meter, kon met
zijn hoofd scoren, nadat hij eerst
Weah alleen voor De Goey had ge-
zet. Het schot van Weah werd nog
gekeerd door de Feyenoord-doel-
man, maar de terugspringende bal
hoefde Barros slechts in een leeg
doel te deponeren.

Wim Jansen besloot pas tien minu-
ten voor het einde echt va banque
te spelen. Damaschin mocht voor
extra aanvallende impulsen zorgen,
maar zijn gelijkmaker kwam voor
Feyenoord te laat.

Te zeker
Terwijl een deel van de aanhang al
aanstalten maakte deKuip te verla-
ten, bracht Rob Witschge Feye-
noord weer in derace. AS Monaco
waande zich iets te snel in de finale
en ging nog een heet laatste halfuur
tegemoet. „We waren te zeker van
onze zaak," constateerde Wenger.
„De laatste dertig minuten zijn de
langste uit mijn trainersloopbaan
geweest."

Fraai
T*.tbg Lenario van de Rotterdammers
ir iaa Vooraf fraai uit- °P de dag af
kheu" na de meest gedenkwaardige■het 7, nis uit de clubgeschiedenis
ftf, g er°yeren van de Europacup I
■Verw^ei 1970 na een magistrale
■i»t.es 'nnmg tegen Celtic in het Mi-

lioric^ Sirostadion - kon de Sta-
ker, een nieuwe hoogtepunt
üster noteren- Mocnt AS Monaco
"ot^ ei} 'n de Kuip kopje onder ge-
tal jq'd worden, dan lag er op 6
ruron in Lissabon een nieuwe
■Xen acup te wachten. Eentje die
Ki;JL, en n°S niet de Rotterdamse
Kuc? Staat Behalve de Euro-
rerd VSOr landskampioenen ver-hd'ne Feyenoord in 1974 onder
r°erv^ Van Kerkradenaar Wiel
fost

er 'mmers de Uefacup ten
rfs cho n Tottenham Hotspur.
")Uj s

o" de kaarten er voor de
gunst'g bh' lagen, ginghetNunrifamse feest niet door* Ge-

redstr Vi°0r de statistiek, in 54 EC-hüt p IJden voor eigen publiek ver-ten ü .ye.n°ord slechts vijf keer, en
rtroi zmni8 fanatieke aanhang,
Nk o k

de thuisclub zoals zo
*eyen p naar ijzersterke defensie.PW t♦ . heeft dit seizoen verde-
r^am unst verheven. De Rot-
sake,-aanhang slikt het van enig

fOete k
el gespeende spelletje voor

%n e°' omdat er najarenkwak-
pi*d in d

k weer wordt gepres--5? den *°.tterdam-Zuid.
gaande zeven EC-ont-t^enn^J^88 Ed de G°ey »n het

f^SseerH dldoel maar één keer ge-
k°endp wetenschap was vol-
ÏSacr, °ok tegen het sterke AS
?11-g tf» J°or een afwachtende hou-Kmt h ?zen* De verwende vedet--6chter h Vorstendom wilden zich*loVen oest nog eens een keer uit-

BARCELONA/GENUA - De
finale van de Europese beker
voor landskampioenen wordt
op 20 mei op Wembley in Lon-
den een Zuideuropese kraker

teerde van een foutje van verdedi-
ger Carlos en passeerde Benfica-
doelman Neno, 1-0. Twaalf minuten
later verdubbelde Bakero de voor-
sprong. Stoichkov soleerde door de
Portugese defensie en legde de bal
op de schoen van de kleine Span-
jaard, 2-0. De vreugde was nog niet
weggeëbd of Brito deed wat terug,
2-1.

tussen Barcelona en Sampdo-
ria. Barcelona versloeg voor
80.000 toeschouwers in Nou
Camp zonder Richard Wit-
schge Benfica met 2-1. Samp-
doria speelde voor 38.000 toe-
schouwers in Genua gelijk
tegen Panathinaikos (1-1),
maar had daar genoeg aan,
omdat Anderlecht in Brussel
Europees bekerhouder Rode
Ster met 3-2 definitief uitscha-
kelde.

Mancini
Door de overwinning werd Barca
zeker van de eindzege in groep B.
Ook bij verlies had de club van
Cruyff zich geplaatst voor Wem-
bley, omdat Sparta Praag in Kiev
van Dinamo verloor met 1-0.

Johan Cruyff stuurde een aanval-
lende formatie het veld in. De enige
verrassing was de opstelling van
Amor, die de voorkeur kreeg boven
Witschge. Na een aarzelende ope-
ning nam de Catalaanse club in de
12e minuut de leiding door uitblin-
ker Stoichkov.

stelde aanvoerder Mancini het
evenwicht (1-1). Na de pauze namen
de Italianen geen risico.

Sampdoria had een open lijnverbin-
ding met Brussel, waar Anderlecht
op voorsprong stond tegen Rode
Ster, bij derust met 2-1, na negentig
minuten met 3-2. Voor 8.000 toe-
schouwers gaf Oliveira de club van
Aad de Mos in de 3e minuut de lei-
ding (1-0). Pancev maakte vier mi-
nuten later gelijk, 1-1. Bosman zette
Anderlecht een minuut voor rust op
2-1.

Counters
In de tweede helft beperkte Ander-
lecht zich tot counteren. Rode Ster
viel aan, maar Degryse scoorde tien
minuten voor het einde 3-1. Twee
minuten later bracht Cula de ach-
terstand terug tot 3-2, maar dat
voorkwam niet dat Rode Ster werd
uitgeschakeld.De Bulgaarse international profï

In Genua slaagde Sampdoriaer niet
in Panathinaikos van zich af te
schudden. Voor het uitverkochte
stadion namen de Grieken zelfs de
leiding. Aanvaller Maragoskopte in
de 26ste minuut raak uit een hoek-
schop (0-1). Nog voor de rust her-

Oranje: bijna anderhalve ton de man

faih naco versPerde de Rotter-l|oor,riers op eenvoudige wijze de
!r'«cl?ang naar de Eur°Pese finale.
iFfo» s ongepaste MonegaskischeiracLantie in het laatste half uur\hra feyenoord nog even terug in
W&n e' maar verder dan een 2-2 ge-
TOi ?■ reikte het alles-of-niets-
jL. letJe niet. Na de 1-1 van twee
|L„e^ geleden in Zuid-Frankrijk
MsLk Monaco over drie weken in
Nb n tegen Werder Bremen
«e epren v°or het eerst in de histo-
WlPn

n Europacup naar Frankrijk te

en Bolesta voetbal-Nederlanders
zijn, heeft de club formeel gezien
maar twee 'echte' buitenlanders,
namelijk Ogechukwu en Nasci-
mento. Geen problemen dus met
de opstelling volgend jaar. „Bo-
vendien komt Nascimento uit
het EEG-land Portugal, dus is er
geen vergunning van de Stich-
ting Arbeidszaken nodig," aldus
Kuyer.

Nascimento kwam in Nederland
terecht, nadat Vitoria Guimaraes
hem eerst aan een Spaanse club
had uitgeleend en hem daarna-
bij RKC onderbracht. Ook het.
feit dat de 26-jarige Nascimento
een Nederlandse vriendin heeft,
zal een rol gespeeld hebben bij
zyn komst naar ons land. Daar-
naast woont ook de zus van de
kersverse Roda JC'er in Neder-
land.

J'AALWIJK/KERKRADE - Ro-aa JC heeft voor komend sei-nen David Sousa Nascimento
De Portugees speeltnU nog bij RKC en is als voor-

p°Pper een vaste waarde in het
*am van trainer Leo van Veen.
Nascimento kwam in Portugal
rl* voor Vitoria Guimaraes enne eft bij Roda JC een contract
Stekend dat hem voor twee jaar
?^n de Kerkraadse club ver-
°'ndt. Hij zal waarschijnlijk de
°1 van verdediger Bert Verha-

l>en moeten overnemen.
j*°da JC en RKC kwamen dins-dag tot overeenstemming over
Nascimento, die op deKerkraad-

clubleiding een uitstekende
"ndruk heeft gemaakt. De techni-?9he leiding van Roda volgde
Nascimento maar liefst vier"^aanden. Dat is bijna net zo lang
ais de verdediger in Nederlandverbleef en voor RKC speelde.

Met Nascimento beschikt Roda
komend seizoen over vier bui-
tenlanders. Maar omdat Arnold

Tevreden
Algemeen directeur Serve Kuyer
van Roda JC is zeer tevreden
met de transfer van de Portugees
naar Roda JC. „Nascimento is
een uitstekende voetballer en
een sterke verdediger. Hij past
uitstekend in ons nieuwe beleid,
waarin wij proberen de begro-
ting in te krimpen, maar tevens
de kwaliteit van de spelersgroep
op peil te houden." # MVV'er Roberto Lanckohr wordt voorbijgestreefd door

David Sousa Nascimento (rechts), die nu nog voor RKC
speelt, maar met ingang van het nieuwe seizoenvoor Roda
JC uitkomt. Foto: GERARD DAMOISEAUX

Fors
Afgelopen weekeinde schakelde
de fors gebouwde Portugees in
het duel RKC-MVV (1-1) de
Maastrichtse spits Erik Meijer
nog uit. Meijer had na afloop van
de wedstrijd, waarin hij bijna
geen enkel luchtduel van de Por-
tugees kon winnen, niets dan
lovende woordenvoor zijn bewa-
ker over. „Ik heb een heel moei-
lijke middag achter de rug. Nas-
cimento is oersterk in de lucht
en hij kan ook over de grond uit-
stekend uit de voeten," aldus
Meijer.

Opleving Feyenoord komt te laat tegen AS Monaco

Kopje onder in eigen Kuip

Nijssenen Suk

' klungelden'
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n TomBNif e PhÜips °pen in Neehn ee^te H.'kk e,n Cyril Suk al in'fr1* Ze bL bbelpartiJ "itgescha-
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ZEIST - Als Oranje in juni
in Zweden de Europese
voetbaltitel prolongeert,
beuren de spelers ieder
bijna anderhalve ton.
KNVB en Oranjeraad heb-
ben gekozen voor een stel-
sel waarin de premiehoogte
afhankelijk is van het resul-
taat. De vergoeding voor de

finales is goed voor 15.000
gulden per speler, terwijl
een finaleplaats 25.000 gul-
den extra oplevert.

De Europese titel wordt ge-
honoreerd met nog eens
35.000 gulden, zodat er in
principe 140.500 gulden per
speler te verdienen valt.

drie oefenwedstrijden werd
vastgesteld op 3000 gulden
per duel.

De wedstrijden in de poule
tegen Schotland, GOS en
Duitsland leveren een be-
drag van in totaal 25.000
gulden de man op.
Het bereiken van de halve

Donderdag 16 april 1992 i21

" Ook de activiteiten van Regi Blinker, die voorbij Gnako en Valery (zittend) snelt, helpen Feyenoord niet verder. Foto: anp

(ADVERTENTIE)

M^trwn.hemden.polos.t.shirn^B
I weekconbieding I

polo's en'
shirts

| m voas9= » j

Portugees tekent voor twee jaar

Nascimento naar Roda
DOOR HANS STRAUS

Werder Bremen
straft Brugse
hoogmoed af

sport

wisten dat het eerste half uur het
moeilijkste zou zijn.

Dat bleek in de praktijk ook het ge-
val. Vanaf het begin werden de gas-
ten onder druk gezet met drie aan-
vallers. In de 31ste minuut bezweek
doelman Verlinden onder de druk
bij een inzet van Bode: 1-0.

Direct na de hervatting verzuimde
de Amokachi gelijk te maken. De
19-jarige Nigeriaan stuitte op doel-
man Reek, die de eindstrijd in Por-
tugal van de tribune moet volgen,
omdat hij geschorst wordt. De be-
slissing viel in een periode dat de
Belgen sterk aandrongen en risico's
namen in de achterste lijn. Een uit-
braak van Bockenfeld ontnam Club
Brugge alle illusies op de eindstrijd:
2-0.

Umburgs dagblad
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CaravansKamperen

Wenst PAKKERS. Huttent 2
pers. van ’ 175,- nu voor

’ 99,-; caravankluis van
’56,- nu voor ’39,-; cara-
vanopzetspiegel van
’47,50,- nu voor ’19,50,-.
Voortenten nu tot ’ 500,-
-voordeel. Dak- schuif- en
terrasluifels nu 20% voor-
deel. Tevens iglo tenten en
speciale tent voor de motor
liefhebber, etc. etc. De Olde
Caravan, Dr. Nolensln 141
(Ind.park Nrd.) Sittard. Tel.
046-513634. Donderdag
koopavond.

Tourcaravan TABBERT, 3-4
pers., m. voort., 3.40 m. bwj.
'81, i.z.g.st. 045-720397
Te k. 1-assige Caravan
merk HOBBY-deluxe 5.30L
chem.toilet, bwj. 23-06-'9O
vrpr^ 15.900,- 045-462622
Te k. STACARAVAN (op-
knapper) op vaste staanpl.,
11 1/2 mtr., vr.pr. ’6.900,-.
Tël. 045-211514.
2^p. MUNSTERLAND 430
Dominant, bwj.'9l, toiletr.,
ringverw., rondzit, enz.,

’ 7.000,-. ond.nw.pr. 043-
-215838

(Huls)dleren

VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Te koop SHIHT2U met
stamboom. Voor inlichtingen
043-478587.
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
BOEMERS, ruwh. Tekkels,
Poedels zw. Maltezers en
Westi's wit. 04459-1237.
Te k. 2 jarige D/E PONY
(vos), zeer lieve hengst,
Thull 41 Schinnen.

HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.

Campers
CAMPER C 35 D 1977, 4-5
pers., i.g.st. ’ 12.500,-. Tel.
046-521616.
Te huur 5 a 6 pers. CAM-
PEERAUTO'S nog vrij in
voor- en hoogseizoen. Bel
voor info. 046-371925.
Ford Piek up Supoer Duty
F4,50 met 7,3 Itr. intern, die-
sel motor met turbo's 7 th.
Wheel Space Craft Resi-
dential Suite 41Vz ft. 4x uit-
schuifbaar, 8 mnd oud. Mi-
das integraal model bwj. '79,
Hobby 600 bwj. '87; Hymer
695 bwj. '91. LECOR Motor-
homes, 045-323154/326797
HYMER type 695 Fiat Duca-
to Turbo D, alko tandemas-
ser met airco, luifel, fietsen-
rek, chauffeursdeur enz.
bwj. '91, km.st. 21.000. Tel.
045-454352 na 18.00 uur.

In en om de tuin
-:: :

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 te Heerlen bij tennishal

exclusieve tuinmeubel show
in natuurlijke materialen

o.a. teakhout, rotan, pitriet en manou
dealer voor Zuid Limburg van o.a.

BARLOW TYRIE HET ENGELSE TUINMEUBEL
Tweede Paasdag geopend.

Paasmaandag geopend
Voor uw vijver
folie, vissen en planten.
Voor uw terras en oprit

cobbelstonen, betonklinkers
Gebr. CREUGERS, Economiestraat 46, Hoensbroek

(station). Tel. 045-213877.
Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Impreg TUINHOUT b.v. In
de Cramer 18, Hri. Tel. 045-
-717733; geïmpr. vuren- en
hardhouten vlonderplanken,
zeer stevige tuinschermen
en meubels, palen, planken,
bielzen, tuinhuisjes enz.
GAZONMAAIERS, zit-
maaiers, tuinfrezen, ketting-
zagen, hogedrukreinigers,
etc. Ruime keuze nieuw en
gebatikt. Verkoop en servi-
ce. Colle, Nusterweg 90,
Sittard. Tel. 046-519980.
Te koop TAXUS Baccata,
diverse maten. Tel. 04760-
-73656.
Plm. 500 GRINDTEGELS
60 x 40 cm, hele partij ’ 2,-
-p.st.; losse verkoop ’ 2,50
p.st. Zelf afhalen. Tel. 045-
-715804, na 18.30 uur.

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

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Haal uw RIJBEWIJS voor
auto in 8, 10 dgn. of 3,6,9
wkn. motor in 8 dgn. of 3
wkn. vrachtauto in 6 dgn. of
6 wkn met aanhangwagen in
10 dgn. of 10 wkn. Tevens
theorieopleiding A-B C-D en
alle chauffeursdiploma's.
Duur: plusm. 8 wkn. Voor ml.
Bovag-erkende verkeers-
school Theo van Bentum
045-217487 in Hoensbroek.
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.

Huw. Kennism.
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 30 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.

Bel de Vakman
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230, service binnen 24.u

Wonen Totaal_____ ___ . ; _____
! Küppersbusch

Keukeninbouw-apparaten
Perfectie in schoonheid en techniek.
Vraag uw leverancier of Hatos B.V.

Haarlem. Tel. 023-313684. Fax. 023-311479.
Bezoek de grote MEUBELSHOW 2e paasdag bij

Meubelhuis Kleba
Akerstr. Nrd. 230-232 te Hoensbroek.

Kom beslist kijken, zeer gorte keuze in allerlei meubels.

Speciale Paasshow Prijzen
Te k. INRUILMEUBELEN: Massief, oud eiken houten
kasten v.a. ’75,-; bankstel- SALONTAFEL, afm. 50x120
len v. ’lOO,-; eethoeken, ’ 700,-. Inl. 045-414013
slaapkamers enz. Woning- ■

inrichting Stevens, Bruns- Computers
summerstraat 23, Schinveld —'t l. a^r^u I..CT k^.,^o>o ELITE PC 2xsVt dr., turboTe k. Barok KAST, bovenste _..„ _,K „„„ w . J „.,„
n«leelte alazen deuren on- 640 Kb' 9roene beeld mon-H olf Le H^.ron tl^ïL Panter Star MXIOOO muit.derste gesl. deuren. Hoogte r ,

045.422089plm. 2.00 mtr., br. plm. 2.50 lunet* ; WJU' ' wa-4^o»»—
mtr. Vr.pr. ’4.000,-. Tel. AMIGA 2000 met 100 Mb
04498-54319. harde schijf, 5 Mb geheugen
r—. ___,__i__ iMpncnci div. extra's, met monitor, al-
Tel o^-29

10120 'NB°EDEL les in 1 koop, pr. ’3.500,-.iel, ws^iui^u. Tel. 045-728983 na 18 uur
TV/VldeO Eenmalig, nw. 386-SX2O— MHZ 1 Mb intern 106 Mb HDGoede KLEUREN TVs m. FD 3,5/1,4 SVGA Kl.monitor,gar. gr. beeld Philips v.a. ’ 2.299,-. Tel. 04754-87012

’ 125,-. Ook txt TV's. Reeds —25 jr TV-occ centr Geel, Braderieën/Markten
Grasbroekerweg 25, Heer-
ien. Tei. 045-724760. Zwarte markt
Te k. gevr. KLEUREN TV, Eyge|Shoven, Socio projekt.
vanaf 88, video en stereo- paasmaandag 10-18 uur.
toren. Tel. 04406-12875. Inl 045-324112.

——■—' ! : :—:—-—:—- !—: r
Huishoudelijke artikelen

Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten

koelen, vriezen, wassen, hifi, stereo, kleuren-tv, video's
etc

WITTE HAL
SITTARD EN
MAASTRICHT

waar nieuwe, licht beschadigde of overjarige apparaten uit
de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst

60% KORTING
Elke dag nieuwe aanvoer,

Elke dag superlage aanbiedingen
OP IS OP, SLECHTS ENKELE STUKS

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
Zanussi luxe afwasautomaat

ZW-1520, 12 couverts, 7 programma's
geen ’ 1.499,- of ’ 1.199,- maar

’ 798,-
Frigidaire diepvries

120 liter, met laden, apart invriesvak
geen ’ 699,- of ’ 548,- maar

’ 348,-
Bosch dubbeldeurs koelkast

290 liter, met automatische ontdooiing, aparte diepvries
geen ’ 1.399,- of ’ 998,- maar

’ 798,-
Luxe Bosch wasautomaat

WMV 454.2, 800 toeren, diverse spaarprogramma's
geen ’ 1.399,- of ’ 1.198,- maar

’ 898,-
WITTE HAL

Sittard
Bergerweg 51-53 Industrieterrein Bergerweg. 046-518162

Maastricht
Scharnerweg 66-70 achter Hom keukensuper 043-633162

Ook uw adres voor keuken-inbouwapparatuur
met grote kortingen

WASAUTOMAAT gevraagd. „ . ,«, _„_.««,___-
Tel. 04406-12875. Kachels/Verwarming
Piccolo's in het Limburgs ’ 500,- Verbouwingskorting..Dagblad zijn groot in RE- De KACHELSMID Walem
SULTAAT! Bel: 045-719966. 21 Klimmen 04459-1638

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Grootse sortering, de allernieuwste collectie. Tev. nog
enkele showroom modellen met extra korting reeds v.a.

’ 895,- met Wolff lampen. Deskundige voorlichting bij VAN
ERP, ümbrichterstr. 18 te Sittard. Tel. 046-513531.

Hoofdstr. 12 te Kerkrade. Tel. 045-456999.

Kunst en Antiek
Grote Paasshow

van 11-22 april. Geopend van 9.00 - 18.00 uur
oa. meubels, klokken, lampen, brons, koper, tin enz.

Antiekhandel Wim Scheepers
Panheelderweg 28, Heel. Tel. 04747-1593

GEVRAAGD antieke meu- Ant. BOUWMATERIALEN
bels. P. Cortenraad Riemst Dohmen, Klimmenderstr. 65
(B) 09-32.12261156 Klimmen. Tel. 04405-2337.

Tev. verkoop van klein an-
Een PICCOLO in het Lim- tiek tuindecoraties, marme-
burgs Dagblad helpt u op ren schouwen en hekwerk,
weg naar snel succes. Bel: 2e Paasdag geopend tus-
-045-719966. sen 10.00 en 17.00 uur.

Muziek

Nieuw! Orgels keyboards en
electronische piano's!

Door de komst van de nieuwste modellen orgels,
keyboards en electronische piano's, div. overige modellen

met 10%-30% korting.
Muziekhuis Lyaha

Mauritsweg 48, Stem. Tel. 046-333227.
Maandag t/m zaterdag open; donderdag,koopavond.

PIANO'S te huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.mnd. Gratis transport. Alle
merken geWuikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam
Tel. 010-4363500.
Te k. uitst. LESORGEL
GEM Wizard 325, i.z.g.st.,
voor beginners. 045-321989
PIANO'S te koop en te huur.
Tev. stemmen. J. Somers &
Zn. pianohandel Akerstr. 82,
Heerten. Tel. 045-713751.
Te koop YAMAHA Electone
HS-8, 3 jr. oud, m. toebeh.:
Diskrecorder MDR-3 en
bankje. Tel. 04451-2419.
Vrijdag 17 april 20.30 uur
Rythm & Bluesconcert met
Tony Galla en Emiel van
Egdom in EXIT-ING. Heer-
lenseweg 162, Landgraaf.

Literatuur
De STRIPBOEKENSPE-
CIAALZAAK, Stationstr. 19,
Sittard. 046-515074.

i. . i. . . —,
Te koop gevr.

Te k~ gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhutten
en units. tel. 01891-15603
of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Metaalhandel, Kissel 12-14,
Heerten 045-726392
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen.. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
Voor verantwoord BRUI-
NEN. Snelbruincentrum
Heerlen. Dagelijks geopend
v.a. 10.00 uur, Kruisstr. 52,
Heerlen Tel. 045-740743.

Diversen
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.

06-lijnen

*ROMY*
06-320.331.04

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik vraag 75 cpm
Zin in een Avontuur?
Vrije vrouwen

& meisjes zijn op zoek naar
een avontuur op sex/gebied.

Heb jij ook zin?
06-340.340.95 (75 cpm)

Live/Tele
Piepshow!

Wil jij dat Nora, Mieke, Tinga
of Nikki zich live uitkleden

door de telefoon? Draai dan:
06-340.340.25 (75 cpm)

Nu al: 610!
Vrouwtjes vertellen wie ze

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

aan je door!
06-340.310.10.

Stiekem livevrijen.
Tot diep in de nacht lekker
100% Live/vrijen
met Debby, Myra of Joan?

Bel dan snel
06-340.340.10 (75 cpm)

245 hete meisjes geven hun
telefoonnummer aan je door

en willen graag 'n
(sex)afspraak

met je maken.
06-96.45 (75 cpm)

24 uur stoeien
op een hete aparte sexlijn.

06-320.330.78 (75 cpm)

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten. 50 cpm

06-320.320.14
Sexy Grieks

Marcha v. achter. 50 ep V6m
06-9618
Bel je me

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

320.322.23
06/100 ct.p.m.

Adres Privé
Ze willen je verwennen, ze
ontvangen je privé of komen
bij je langs ze geven zelf hun

eigen eigen adres en
telefoonnummer.

96.85
06/100 ct.p.m.

Rijpe dame live neem ik het
lekkerste op. Spaans stand-

je. We liggen zijwaarts, jij
tégen m'n rug. 37,5 c V_? m.

06-320.320.38
Griekse porno! Kies uit 3

meiden 18 jr. ze zijn gek op
Grieks standje. 37,5 c 1/_ m.

06-320.320.62
De man lijdt, de vrouw
geniet. Ga op je knieën

S&M, 37,5 c 1/2 m.
06-320.332:32

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Onder de douche. 2 jonge
boys en hun waanzinnige

Homobeurt.
06-320.326.91 50 ep Va m

Kniel!
Elfie voor 't eerst bij de

meester in het rubber. SM
06-320.326.73 50 ep Va m

Enkel met een schortje doet
ze open voor een
Blonde knul
"Doe uit dat schort!"

06-320.330.17 50 ep Va m
Lady Bizar! Meesteres!

HANDBOEIEN, 37,5 c Va m.
06-320.324.68

Hoe kom je aan de IeMJmeisje? Via een 06-nut*
Welk? ’ 1,-p.m.

06-96.33^
Slippertjes

meisjes zoeken sexkorfl
06-32032036 (75 qj!

zie verder paginajj.

ji Neem vaker
rs bloemetjes-

ffi-jJÜI jurkmee

Hennes & Mauritz

Hennes & Mauritz. Mode waarin je jezelf herkeni
Hennes& Mauritz vind je in Heerlen, Saroleastraat 14, tel. 045 - 7169 08.

V # g xmmmmmmmmmizr
Verder is er nog de Aerodeck Estate, de meest sportieve station*

HJ^ ____P^_____ "^ U IB^^B m wagen die er momenteel te koop is.
V V I Daarnaast is deze Estate bijzonder kompleet en komfortabel L
'^^^^k^^^Bß MmW MmW mt uitgerust. En met zijn f. 57.990,-** is hij zeer aantrekkelijk geprijsd.

I Wt vertellen u er graag alles' over.

*JÉ? iË : èmSé-***^*o**0**

"'asK """" ' Als uop zoek bent naar een ruime gezinsauto is er de Honda geavanceerde Prelude? Een auto die net zo sportiefrijdt als hij eruitziet.

I 11"** ,dÊÉ^ iSÊÊ iUMn Concerto. Een perfekt afgewerkte 5-deurs met uitstekende prestaties. Met 2.0iof geheel nieuwe 2.3imotor. 2.3i-Uitvoering standaard
Sp* Niet in de laatste plaats door zijn 16-kleppen motor en zijn met ABS en airbag. Eventueel leverbaar met vierwielbesturing.

mmm^m^o^^mS!^SSmm'mmmmmm^^iy£ geavanceerde PGM-EI brandstofinjektiesysteem. Nu tijdelijk met gratis
'^miKlKÊÊlÊÊm^^^^^^^^^^^^^^^^^ elektrisch te bedienen Hollandia VSR schuifdak*. r

Het eerste grote nieuws op onze Honda Voorjaarsshow is de .
nieuwe Honda Civic 3-deurs. De Honda Civic is al jaren een groot suk-
ses. Ook deze nieuwste Civic valt weer op door zijn fraaie uiterlijk. _^s^*^PW**W|B^Si~' ~^j§fc ■ '" IL.

Verkrijgbaar met een aantal sportieve 16-kleppen motoren. Nu te yy'' «_nS_ll_A >A(, / j*__/^>' ____9_ll_b_ __«*!^_bewonderen in onze showroom. ■dfe^sSPilS. ____________9HMk ______ -^mam_r"*T^ÏTilËi___'"----"'"""" |«L Een Hollandia VSR elektrisch te bedienen schuifdak ter waarde
S^M IIP-V S\. W Wi «■ *S mW van l-'OO»- (eventueel f. 550,- mcl. BTW kontant) nu gratis op de I

Qffötfig^fe-' jjL 'jiÏhiii'i'l |i| "jHfci (Jj Honda Concerto en de Accord 2.0 en 2.0 EX*.

xéÊfmk \wÊ^k Een bijzonder stijlvolle en komplete sedan is de Honda Accord. Al met al voldoende reden om eens bij ons langs te gaan. Voor
___V,Ï Standaard met stuurbekrachtiging en vele andere extra's. een proefrit of gewoon om al dat moois eens te r—. p.
«" . -^V_ ___rf « Sj_' o o i o
\|a S '**ij___ _j__fflïffi.a Hi_r^ Bijzonder komfortabel door zijn doublé wishbone-wielophanging. bewonderen. L J

»fc____B WÊÊÊÊÊÊHHmÊ Nu met gratis elektrisch te bedienen Hollandia VSR schuifdak* op de En roept u gerust maar 000 en aaa. Wij V )

Een andere voorjaarsprimeur is de gloednieuwe Civic Sedan. Een Accord 2.0 en 2.0 EX. weten precies wat u bedoelt. tSMJiXMJJ*

auto diezich direkt onderscheidt door zijn prachtige lijn.

De ooo's en aaa's bewaart u maar voor in onze showroom.
interieur en vlotte weggedrag ' Maanbod ''eld, «tslutend kl de penode vau 10 t/m 25 apnl.'' Pnis mcl BTW. excl.kostenrijklaar maken.

Garage Knops B.V. Crombag Auto's B.V.
Sittarderweg 10, Bom, 04498-53434 Rijksweg Z 236, Geleen, 046-746260

AutobedrijfRotor B.V. Auto Centrum Amby B.V.
Heerlerbaan 229, Heerlen, 045-416900 Bergerstraat 11, Maastricht, 043-632880

Limburgs Dagblad



Turner Geurts
in de fout
PARIJS - Op de eerste dag van
de strijd om de wereldtitels toe-
stelturnen in Parijs kwamen van'
de Nederlanders alleen Willem
Geurts en Elvira Becks in actie.
Geurts acteer^g op de vloer',
kwam met een been buiten de
lijn en scoorde niet meer dan'
8.875 punten. Dat was niet vol-
doendevoor een plaats in de vol-
genderonde. Elvira Becks moest
nog tot laat op deavond wachten
voordat ze zekerheid kon krijgen
over de waarde van haar 9.800
punten.

Danny Willems
op eerste plaats
VILAMOURA - De Gronsveld-
se surfer Danny Willems is bij
het WK in het Portugese Vila-
moura gisteren in de manches
respectievelijk als tweede èn
derde geëindigd. In het alge-
meen klassement staat Willems
nu op de eerste plaats.

Verhoef ontsnapt
aan nederlaag
LENT '- Cornelia Verhoef is de
twintigste nationale damkam-
pioenschappen in Lent gestart
met een remise. De Limburgse
damster leek lange tijd op een
nederlaag af te stevenen, maar
tegenstandster Jacqueline
Schouten kon het optisch voor-
deel niet in winst omzetten.

Team Murphy
gehandicapt
MONTREUX - De Nederlandse
volleybalsters hebben het sterk
bezette toernooi van Montreux
ingezet met een nederlaag tegen
de GOS: 3-0 (15-6 15-12 15-12). De
nationale ploeg opereerde zon-
der de in het buitenland spelen-
de internationals Boersma (Ro-
ma), Weersing (Ravenna) en De
Jong (Munster). Het trip werd
door coach Murphy vervangen
door jeugdinternationals Moons,
Hament en Brinkman.

Primeur voor
golfer Lovey
RIJSWIJK - Stephane Lovey
heeft zijn debuutals professional
golfer opgeluisterd met een over-
winning. De Hattemmer won het
driedaagse kwalificatietoernooi
voor de Nederlandse Tour. Na
een schuchtere eerste dag (83
slagen) kwam hij met - gezien de
harde wind - uitstekende ronden
van 71 en 74 op een totaal van
228 slagen, drie beter dan Hans
von Burg en zeven beter dan
Mark Metgod, broer van de voet-
balprofs, die leider was na de
eerste en tweede dag.

Guus Cantelberg
onderhandelt
BUNNIK - Het bestuur van het
Nederlands handbalverbond wil
verder met mannencoach Guus
Cantelberg. Ondanks de tegen-
vallende resultaten bij het recen-
te WK-kwalificatietoernooi stel-
len beide partijen prijs op voort-
zetting van de samenwerking.
Cantelberg onderhandelt nog
met het NHV over de financiële
kant van het contract.

Positieve stage
volleyballers
TOKIO - Het Nederlands man-
nenvolleybalteam heeft tijdens
de stage in Tokio twee oefen-
wedstrijden tegen Japan gewon-
nen. De uitslagen waren 3-2 en
3-1. Het Nederlands team speelt
volgende week in eigen land vier
wedstrijden tegen Joegoslavië,
te beginnen op dinsdag 21 april
in Heerlen en vervolgens in Vlo-
drop, Breda en Haarlem.

Schaatsers eisen
rectificatie
HAARLEM - Twintig Neder-
landse topschaatsers, onder wie
Yvonne van Gennip, eisen dat de
Haarlemse arts Michel Karsten
wordt veroordeeld tot een rectifi-
catie. Karsten moet zijn medede-
lingen over mogelijk dopingge-
bruik door schaatsers publieke-
lijk herroepen en zijn excuses
aanbieden. Dit blijkt uit de dag-
vaarding voor het kort geding
tegen Karsten, dat op 22 april
voor de president van de Haar-
lemse rechtbank dient.

Vanderlijde weet
het nu zeker
HEERLEN - Het Nederlands
Olympisch Comité heeft op-
nieuw tien sporters definitief
aangewezen voor Barcelona.
Daarbij is bokser Arnold Van-
derlijde, van wie overigens al
een halfjaar bekend was dat hij
tijdens de Olympische Spelen
zou starten. Het gaat dan ook
slechts om de formele omzetting
van de zogenaamde 'nominatie'
in zekere uitzending. De andere
negen, nieuwe 'definitieven' zijn:
de atleten De Bruin, Van Vlaan-
deren en Van Beek, de boksers
Delibas, Joval, Zwezerijnen en
Nijman, en de judoka'sMarsman
en Raven.
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Tafeltennisteam
effectvol vijfde

sering ooit behaald bij het EK, in
het spoor van de vrouwenploeg,
die de zilveren medaille verover-
de.
Oranje revancheerde zich in
Stuttgart duidelijk voor de mis-
lukte wereldtiteldstrijd vorig
jaar in Japan, waar beide teams
uit de eerste categorie degra-
deerden.

Zweden prolongeerde voor de
derde keer de Europese titel in
het landentoernooi. In een
slechts bij vlagen boeiende fina-
le werd Engeland met 4-1 versla-
gen. Voor Zweden was het sinds
de eerste editie van het EK in
1958 de elfde titel.

ULESTRATEN - De
beste biljarttalenten
van Nederland en Bel-
gië kampen van zater-
dag tot en met maandag
in het dertiende Paas-
toernooi van Ulestra-
ten. Het evenement in
Walk-Inn, dat per tradi-
tie bestemd is voor all-
rounders, wordt uitge-
voerd in triathlonvorm.
Gecaramboleerd wordt
in de spelsoorten libre,
kader 47/2 en bandsto-
ten. Grote favoriet voor
eigen publiek is Ray-
mond Knoors.

gaatprat op een indruk-
wekkende staat van
dienst met een puntga-
ve reeks wereld- en
Europese titels.

Het deelnemersveld
van zes toppers bestaat
verder uit de Belgen
Peter de Backer en Pa-
trick Niessen, die uit-
komt voor Biljartclub
Ulestraten, Jean-Paul
de Bruijn uit Hulst en
Amersfoorter Gert van
Beek. Het toernooi be-
gint zaterdag om 18.45
uur.

eeuwige rivaal Frédéric
Caudron. De Belg is de
meest veelzijdige en
compleetste jonge bil-
jarter van Europa. Hij

De veelvoudige natio-
nale en Europese junio-
renkampioen krijgt het
in eerste instantie aan
de stok met zijn

STUTTGART - Het Nederlands
jflannen-tafeltennisteam heeft
tyj de Europese titelstrijd het
«ndentoernooi positief afgeslo-ten. Met een overtuigende over-
winning op Oostenrijk (4-2) ver-
zekerde de ploeg van de Chinese
bondscoach Li zich van de vijfde

plaats in het eindklassement.
Trinko Keen was in Stuttgart de
grote man bij Nederland. De
twintigjarige Randwijker droeg,
inclusief het dubbelspel met
Paul Haldan, drie winstpunten
aan. Het mannenteam bleef met
de vijfde plaats, de hoogste klas-

Rooks: 'Als eenling kansloos' Theunisse: 'Waar waren de anderen?'

Kopmannen zonder helpers

Knoors tegen
Caudron in
Ulestraten

DOOR WIEL VERHEESEN

*lïY - Het was koud en nat in de Waalse Pijl, maar uitgere-
ed de Italianen voelden zich in deze weersomstandigheden

hun best. Belgische en vooral Nederlandse kopmannen
*reden lange tijd weliswaar in de spits, maar in tegenstelling
*l de 26-jarige winnaar Giorgio Furlan misten zij teamgenoten
]^ de strijd te beslissen. Steven Rooks, die met zijn achtste
)laats de bestgeklasseerde landgenoot op de Muur van Huy
erd, zei: „Als eenling van onze ploeg was ik kansloos.", ft-Jan Theunisse dmkte zich in

J-elfde bewoordingen uit. „Daar-
J**st kreeg ik de indruk, dat men
jjdemarrages iedereen wel enige
(J?.-* gunde behalve my. Als ik
j'keek had ik Argentin in mijn

L^nisse liet zich ook op duidelij-
L, Wijze dan Rooks uit over het
Lpterwege blijven van hulp uit het[sen kamp. „Konychev en Ham-
LrSer deden in het begin goedF rk, maar de anderen zag ik paspn Wy al een paar uur onderweg

Rooks: „Ik kon in ieder geval nog
enige tijd op Gerrit de Vries reke-
nen, maar het was echt tijdelijk.
Maassen verdween al vrij vroeg."
Bouwmans was in de beslissende
ontsnapping géén eenling. Hij
vormde een Panasonic-duo met de
Rus Ekimov. „Tegen de Ariostea's
was desondanks niks te beginnen",
aldus de Brabander.

waren. 'Waar blijven jullie?', vroeg
ik. 'Wij zijn toch zeker allemaal te-
gelijk in Spa van start gegaan. Bij
de tweede beklimming van de Muur
van Huy (na 118 kilometer, red.)
verhoogde ik het tempo. Daarna
heb ik practisch niemand meer van
ons gezien."

Van onze verslaggever

sportboek

Spaubeek
ontslaat
trainer

Nederlandse Midweeklotto 15 A; win
nende getallen: 2-5-14-18-24-35. Reserve
getal: 31. Cijferspel 15 A: Winnend ge
tal: 623464.

niet?rmans zegt dat de beslissing
getlomen om een schokeffect

lanBpr
g te Drengen. „We speelden al

dof. .met de gedachte om hem op
%,'efte stellen." De clubzal deVou^ '*'e afmaken zonder trainer.
■e«sd seizoen neemt Rob Swil-, Qe trainingen waar.

Duitse Mittwochslotto van gisteren.
Trekking A: 13-16-23-32-39-46. Reserve-
getal: 24. Trekking B: 2-19-26-35-43-44
Reservegetal: 33. Spiel '77: 1910356.

8.40, 49. De Vries 8.45, 50. Jan Siemons
8.51, 52. en laatsteLelli 9.07.

Ronde van Nedersaksen (amateurs).
Zesde etappe, eerste gedeelte, indivi-
duele tijdrit: 1. Neloebin 13 km in
16.36,84, 2. Ratnikov 0.06, 3. Blochwitz
0.07, 4. Boogerd 0.09, 5. Wesemann 6.
Ivankin 0.15 7. Lehmann 0.18, 8. Crowe
0.21, 9. Voigt 0.21, 10. Steinweg 0.22, 15.
Dekker 0.30, 23. Richard Groenendaal
0.39, 25. Van Dijk 0.43, 44. Compas 1.09.
Zevende etappe, Rinteln-Biickeburg: 1.
Bach 3.58.51, 2. Wilhelmus, 3. Weisman,
4. Rice, 5. Richard Groenendaal, 6. Dek-
ker , 7. Dummert, 8. Mackowski, 9. Matt,
10. Lawson), 28. Van Dijk, 33. Compas,
36. Boogerd. Klassement: 1. Wesemann
24.43.19, 2. Lehmann 0.21, 3. Ivankin
1.41, 4. Schiffner 2.14, 5. Gottschling
2.23, 6. Dekker 2.40, 7. Boogerd 3.00, 8.
Steinhauser (Dvi) 3.04, 9. Ratnikov
(GOS) 3.05, 10. Voigt 3.45, 14. Richard
Groenendaal 6.00, 18. Compas 6.18, 35.
Van Dijk 10.59.

WATERPOLO
Mennecy. Achtlandentoernooi, mannen.
Eerste dag. Poule B: Nederland-GOS
13-12(1-5 5-0 6-4 1-3).

TAFELTENNIS
Stuttgart. EK landentoernooi mannen;
om derde plaats: Duitsland-Frankrijk
4-1. Om vijfde plaats: Nederland-Oos-
tenrijk 4-2; Heister-Ding Vi 18-21 20-22,
Haldan-Qian Qianli 16-21 10-21, Keen-
Palmi 21-11 21-15, Haldan/Keen-Qian
Qianli/Palmi 21-15 21-18, Haldan-Ding
Vi 21-16 19-21 21-17, Keen-Qian Qianli
20-22 21-16 21-19. Om zevende plaats:
Tsjechoslowakije-België 4-1.

GOLF
Rijswijk. Kwalificatietoernooi Neder-
landse Tour, 54 holes: 1. Lovey 228 sla-
gen (83 71 74), 2. Von Burg 231 (83 72
76), 3. Metgod 235 (75 78 82), 21. Hage-
man 244 (le vrouw), 53. Van Strien 251
(2e vrouw). 56 profs van 129 gekwalifi-
ceerd.

BADMINTON
Glasgow. EK badminton, individueel
toernooi, mannen, enkelspel, eerste ron-
de: Miehels-Axelsson 15-6 15-11, Van ,
Dijk-Kristjanson 15-10 15-10, Jantti-
Bruil 15-13 15-5, Pelupessy-Antropov
2-15 17-15 18-15/ Tweede ronde: Sperre--
Michels 15-10 12-15 15-11. Nielsen-Van
Dijk 15-7 15-7, Nyffenegger-Pelupessy
w.o. Vrouwen, enkelspel, eerste ronde:
Van den Heuvel-Ivanova 8-11 11-8 11-3,
Hoogland-Martynenko 11-3 11-5, Van
der Knaap-Krasowska 11-8 11-5, Ribk-
hina-Mellink 11-4 11-2. Tweede ronde:
Van den Heuvel-Troke 10-12 12-9 11-8,
Bengtsson-Hoogland 11-4 9-11 11-6,
Schmidt-Van der Knaap w.o.

SCHAKEN
Linares, halve finales kandidatentoer-
nooi; afgebroken partij derde ronde:
Karpov-Short V4-V4. Standen: Karpov-
Short 2-1, Joesoepov-Timman 2-1.

DAMMEN
Lent. NK vrouwen. Eerste ronde: Ver-
hoef-Jacqueline Schouten 1-1, Nicole
Schouten-Wanders 0-2, De Boer-Nicolai
1-1, Graas-Meijer 0-2, Lanters-Van Lith
0-2.

VOLLEYBAL
Montreux. Achtlandentoernooi, vrou-
wen. Eerste dag. Poule A: Nederland-
GOS 0-3 (6-15 12-15 12-15).

Giorgio Furlan
Uit de schaduw

UY - Bijna twee jaarnadat hij
eTassend het Italiaans kam-

rloenschap had gewonnen,
.^am Giorgio Furlan weer uit
J; schaduw. De hoofdprijs in de

aaise pjjj betekende voor de
renner uit Treviso zijn

j^rste grote succes buiten de
j Vorig jaar won hij
f* 'talie de Coppa Bernocchi. In

, e Ronde van Zwitserland werd
-^ zevende.

Kansloos
Bij PDM hoefde men niet eens op
de collectieve kracht van Furlan en
diens ploegmakkers te wijzen.
Breukink, Alcala en andere
PDM'ers waren al naar een kansloze
positie gemanoevreerd, toen het
tactisch spel van de Italianen nog
moest beginnen. Alleen Jos van
Aert kon zeggen, dat hij met Jerö-
me Simon en Luc Roosen tot de
initiatiefnemers van de schifting be-
hoorde. Daarmee had hij echter zijn
beste krachten verspeeld. De derde
beklimming van de Muur van Huy
(na 160 van de 204 kilometer) was
toen niet meer veraf en wéér Theu-
nisse toonde daar, dat hij „over goe-
de benen" beschikte. „Tussen goed
rijden en winnen ligt niettemin een
kloof', merkte hij naderhand op.

De actie had tot gevolg, dat Simon
,en Roosen behalve Theunisse tien
anderen naast zich kregen. Welis-
waar verdwenen hiervan Ariostea-
knecht Lelli en de Portugees Mar-
ques (die een helper is van de dit
keer onzichtbareKelly), maar Cas-
sani zorgde er voor, dat het aantal
Italianen in de kopgroep weer op
drie werd gebracht. In gezelschap
van de Belg Van den Abbeele en
het Banesto-duo Delgado-De Las
Cuevas maakte hij immers een ge-
slaagde sprong.
Toen begon het tactisch spel van de
Italianen. Het leidde tot een breuk
in de kopgroep, met niet Argentin,
maar wel Cassani en Furlan in beste
stelling. „Roche, Theunisse en ik
probeerden in de laatste kilometers
nog een tegenaanval op touw te zet-
ten", aldus Rooks. „Het draaide alle-
maal niet soepel. Bovendien, als je
aan de aan de voet van de Muur
voor een hergroepering zorgt, zegt
Argentin: 'Dank je wel voor het
werk, jongens' en hij demarreert."

Commentaar van Argentin: „Ik had
geen superdag, maar met een sterke
ploeg kun je desondanks veel doen,
zoals weer eens is bewezen. Ik ben
blij voor Furlan. Hij heeft al veel
voor mij gedaan."

de drie Limburgers in de
aalse Pijl haalde geen de eind-reep. Frans Maassen ('ik had

r.en macht, hopelijk blijft het
'J deze off-day') verliet tegelijk

j->e* 2'jn Buckler-ploegmakker
UitL* Mulders en de voor Tulip
sJ*°mende Raymond Meijs het
lo lJc^oneel na ruim honderd ki-
bc'u lete1eter> kort voor de tweede

Kliming van de Muur van Huy. Olympische kandidaten
hardhandig afgeserveerd

Badmintonselectie knapt af in Glasgow

D
°mrnentaar van Meys: „Com-

in de laatste weken
ke tm^ op' In Lulk-Bastena-. n-Luik, zondag, moet het be-

gaan."

Dieptepunt
Het evenement in de Schotse
hoofdstad had een hoogtepunt moe-
ten worden. Het eindigde in een
absoluut dieptepunt, dat de komen-
de maanden zal doorwerken. Van
Dooremalen had voor de Olympi-

Van de selectie van acht haalde al-
leen Erica van den Heuvel de
kwartfinales van het enkelspel, na
een zwaar bevochten zege op de
Engelse Helen Troke. De olympi-
sche kandidaten Jeroen van Dijk en
Chris Bruil hoorden in Glasgow de
shuttles slechts langs zich heen flui-

GLASGOW - Met afgrijzen beleeft
bondscoach Martijn van Doorema-
len zijn laatste Europese titelstrijd
als eindverantwoordelijke voor de
nationale badmintonploeg. Degra-
datieuit de hoofdgroep van Europa,
gevolgd door een bijna totale ineen-
storting van zijn selectie tijdens het
individuele evenement in Glasgow.

ten, terwijl Astrid van der Knaap
zich ontgoocheld, en naar eigen zeg-
gen kapot gespeeld, voor de tweede
ronde terugtrok. Hetzelfde over-
kwam Pierre Pelupessy, die na zijn
onverwachte zege op de Rus Antro-
pov de kramp in zijn hele lichaam
voelde trekken en niet op tijd fit
was voor het tweede duel.

sche Spelen een afvaardiging van
vier of vijf spelers in gedachten. Hij
mag blij zijn als twee speelsters
(Coene en Van den Heuvel) de reis
meemaken.
Van Dijk en Bruil vergooiden in
Glasgow hun laatste kans op uitzen-
ding. Zonder er ogenschijnlijk veel
onder te lijden. „Bruil heeft me echt
teleurgesteld", stelde Van Doore-
malen. De coach zal het niet meer in
zijn hoofd halen voor het tweetal bij
het NOC te pleiten.
„Er zijn afgespraken gemaakt. Het
is niet fair daar op terug te komen.
Ze hebben niet aan de eisen vol-
daan," luidde zijn duidelijke con-
clusie.

sport in cijfers

!>erA,VBEEK - Math Wessels, trei-lt d an Spaubeek, uitkomend
ling T

eerste klassse D van de Afde-
varT ,r lmburS> is door het bestuur
6et.s v°etbalclub ontslagen. Vol-
gebe secretaris Bert Akkermans
s'echtrde dat om twee redenen. „De
sDele resultaten in de competitie
steo^1 een r°l. maar de voornaam-
We aak is het feit datWessels des niet meer kon motiveren."

Voetbal is
een feest

Er is moed voor nodig een boek
te schrijven over Gerrie Mühren.
De oud-voetballer van onder an-
dere Volendam, Ajax, Real Betis
en MW, mag dan één van de
beste spelers zijn geweest die
Nederland . ooit heeft voortge-
bracht, een echt aansprekende
sportman was hij niet. De Lim-
burgse voetbaljournalist, Theo
Vaessen, en uiteraard zijn uitge-
ver, heeft het aangedurfd een
portret te maken van de meest
bescheiden spelen van het legen-
darische Ajax-elftal dat in het
begin van de jaren zeventig zo-
veel successen behaalde.
'Voetbal is een feest' is niet al-
leen een smakelijke aaneenrij-
ging van anekdotes die een per-
fect beeld geven van de carrière
van Gerrie Mühren, het levert te-
gelijkertijd een prachtig portret
op van de aimabele Volendam-
mer. Mühren weigerde zich aan
te passen aan het snelle wereldje
van de topvoetballers en de bo-
bo's. lets dat hem niet altijd in
dank is afgenomen.
Vaessen laat de Volendamse
voetballer onder andere vertel-
len over derol van de legendari-
sche sportarts Rolink die hem
zelfs onder de douche nog on-
duidelijke injecties toediende.
Mühren liet een door de dokter
voorgeschreven pilletje onder-
zoeken, waarna duidelijk werd
dat het 'medicijn' niets anders
was dan een levensgevaarlijk
soort dope. De ex-Ajacied geeft
jongevoetballers in het boek van
Vaessen diverse keren goede
raad. Daarnaast zijn er in het
zeer lezenswaardige boek diver-
se hoofdstukjes opgenomen,
waarin Mühren tips geeft aan
iedere speler die daavoor open
staat.
'Voetbal is een feest' is een boek
dat veel informatie geeft over
hoe het eraan toeging in de da-
gen van 'het grote Ajax'. Ook
wordt veel duidelijk over Müh-
rens visie op het voetbal van
vandaag. Het boek is een 'must'
voor iedereen die gehteresseerd
is in het Ajax van de jarenzeven-
tig, maar ook voor iedereen die
op dit moment het voetbal op de
voet volgt.

Voetbal is een feest, door Theo
Vaessen. Uitgeverij: M & P,
Weert. Prijs: ’ 29,90.

B.G.

TENNIS
Tampa. Mannen,450.000 gulden. Eerste
ronde: Agassi-Braasch 6-3 6-3, Strelba-
Frana 6-3 6-4.

Houston. Vrouwen, 650.000 gulden. Eer-
ste ronde: Gildemeister-Bonsignori 6-2
6-0, Burgin-Santrock 7-5 6-4, Cioffi-
O'Reilly 6-1 6-2.
Hong Kong. Mannen, 600.000 gulden.
Tweede ronde: Curren-Stich 6-1 6-3,
Muller-Steven 6-4 6-2, Woodbridge-Baur
6-4 6-0, Courier-Damm 6-2 6-1.

Nice. Mannen, 500.000 gulden. Tweede
ronde: Markus-Gilbert 7-6 7-5, Cham-
pion-Rosset 3-6 7-5 7-6, Larsson-Clavet
1-6 6-3 7-5.
Pattaya. Vrouwen, 185.000 gulden.
Tweede ronde: Appelmans - Reggi-Con-
cato 4-6 6-1 6-3, Lindqvist-Sviglerova 7-6
6-3, Paradis-Stubbs 7-6 3-6 6-2, Basuki-
Javer 6-4 6-3.

WIELRENNEN
Waalse Pijl. 1. Furlan 204 km in 5.29.22,
2. Rué 0.09, 3. Cassani 0.16, 4. Ekimov,
5. Delgado 0.23, 6. Kvalsvoll 0.30, 7. Roo-
sen 0.44, 8. Rooks 0.58, 9. Argentin 1.05,
10. Van den Abbeele, 11. Theunisse, 12.
Roche, 13. Bouwmans 1.14, 14. Jéröme
Simon 1.19, 15. De las Cuevas 1.37, 16.
Mare Madiot 2.08, 17. Gianetti 2.16, 18.
Jalabert, 19. Caritoux 2.51, 20. Heylen,
21. Zulle, 22. Pillon, 23. Philipot, 24.
Bourguignon 3.05, 25. Manoeilov, 26.
Millar 3.15, 27. Breukink, 28. Dernies,
29. Bagot, 30. Beelen, 32. Van Aert, 32.
Fondriest 3.22, 36. Sörensen 3.26, 39. Al-
cala 3.35, 44. Konisjev 5.35, 47. Amplér

(ADVERTENTIE)

HEINE KARPETTEN
„ RUIMT PAS ECHT OP!
De allermooiste karpetten voor mM^\ F ] ~~MW\echte groothandelprijzen P&ll ~ jA^é

Heine Bh!C__WlWMl.lfc.t_. I D0n
kforpavS' nd

». GROTE MATEN WORDEN GRATIS THUISBEZORGD

" Giorgio Furlan rondt op de Muur van Huy het overwicht van de Ariostea's in de Waalse Pijl af. Foto: EPA
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# Sportstuurwiel " Voorruit gelaagd glast Twee zwenkbare zonnekleppen met spiegels" 155/70banden 13-deursversie t Tegen meerprijs leverbaar als 5-deursmodel...
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% mmm§ W " 60:40 neerklapbare achterbankleuning " Sigarette-aansteker " Interval opruitewisser voor" Wis/was op achterruit t lli of(tegen meerprijs) 1.3ibenzine- of 1.8 dieselmotor" Van binnenuit verstelbareW9S!?f?WaS^f^^M^iJui buitenspiegels " Wielsierdeksels t Handschoenenkastje met klep " Digitale klok " Zacht aanvoelend stuurwiel " Traploos verstelbare rugleuning beide voorstoelen " In hoogte verstelbare

hoofdsteunen" Verlichting inbagageruimte tAfsluitbare tankdop"Achterruitverwarming 13-deursversie " Tegen meerprijs leverbaar als 5-deurs model
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* '^j __________Rl!H_Bjleéb

\\ T " l-3i motor, 60 pk(44kW) t Uniek elektrisch te openen canvas dak" Sportstuurwiel t Traploos verstelbare rugleuning beide voorstoelen t Interval op ruitewissers voor " Wis/was op achterruit " VaniSS_IE_ESSS 'TF^ZIÖID binnenuit verstelbare buitenspiegels " In hoogte verstelbare hoofdsteunen t Getint glas rondom " 60:40 neerklapbare achterbankleuning " Achterruitverwarming " Sigarette-aansteker
■_________________6__fcÉfiÉ«A*HrfZJfi*Afc*Aè^M,j^i^M " Wielsierdeksels " Donkergrijze dakspoiler voor/achter " Unieke Antibes bekleding § Toerenteller t Digitale klok t Verlichting in bagageruimte t Unieke Calypso striping,,. "
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'f| f""" 1 JfÉÊÊÊÊÊÊÊ^jj " Transparant schuif/kanteldak " Centrale deurvergrendeling " 60:40 neerklapbare achterbankleuning " Interval op ruitewisser voor " Wis/was op achterruit " Verlichting in bagageruimtepj^yy^y/jyyy/^%777M| " sPa velours bekleding t Digitale klok t Van binnenuit te openen achterklep " Zacht aanvoelend stuurwiel 11.3iof (tegen meerprijs) 1.4ibenzine- of 1.8 dieselmotor t Achterruitverwarmmg tVan
"**""*■ummu^mJS^^dMm\\ binnenuit verstelbarebuitenspiegels 0 Wielsierdekselst Handschoenenkastje met verlichting "In hoogte verstelbare hoofdsteunen 13-deursversie" Tegen meerprijs leverbaar als 5-deurs model
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■M gj3BBB^ W " Transparant schuif/kanteldak " Centrale deurvergrendeling" Van binnenuit verstelbare buitenspiegels t Sigarette-aansteker " 1.3iof (tegen meerprijs) 1.4ibenzine- of 1.8 dieselmotor t Interval
WSTtf^&jlttË&lïU^llÊ °P rmtewisser voor " Verl]chting in bagageruimte t Achterruitverwarming " Handschoenenkastje met verlichting " Wielsierdeksels tln hoogte verstelbare hoofdsteunen §60:40 neerklapbare

achterbankleuning " Spa velours bekleding "Digitale klok " Van binnenuit te openenkofferklep " Zacht aanvoelendstuurwiel.,.
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gBBBß^gpß t^^WJ § Tl3ll-3?31311* schuif/kanteldak " Centrale deurvergrendeling t 1.4i benzme- of (tegen meerprijs) 1.8 dieselmotor " 60:40 neerklapbare achterbankleuning t Interval op ruitewissers voorp^j MT^7?^fflW?y^fff^i%é* luQl * Wis/was op achterruit " Vanbinnenuit te openen achterklep t Zacht aanvoelend stuurwiel t Traploos verstelbare rugleuning beide voorstoelen " Verlichting in bagageruimte " 5versnellingen " Van"■■"■■■****""^*fi***i**i*il*ïj4*li^M binnenuit verstelbare buitenspiegels " Handschoenenkastje met verlichting t Spa velours bekleding tDigitale klok tAchterruitverwarmmg"Sigarette-aansteker...
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lb^W' LT * CD-spetel metslede" Transparant schuif/kanteldak"Centrale deurvergrendelingt Sportstoelen" 16iof(tegen meerprijs) 2.0ibenzine-of 18turbodieselmotor" Getint glas rondom " 60:40 neerklap-fc&fï^ï^j*^ bare achterbankleuning " Interval opruitewisser voor t Wis/was op achterruit(behalve op 4-deurs)t Inhoogte verstelbarebestuurdersstoel t Handschoenenkastje met verlichting t Van binnenuit ver-
■■■.■.■■.■.■.■.■»i****^**a«i»*i*«iÉA*J^____________________| stelbarebuitenspiegels m carrossenekleur "In lengteen hoogte verstelbaar stuurt "Black look" achterlampunits" 4-deurs Sedan" Tegen meerprijs leverbaar als 5-deurs Hatchback enStationwagon...
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t^fTTmyJTfï^?. yffj&mm * lmgle en hoogte verstelbaar sPortstuur "to hoogte verstelbare bestuurdersstoel tCentrale middenconsole met armsteun encassettehouder t Stuurbekrachtiging" Getint glasrondom t Interval opSSESr^^-1^", niitev^ervoor«Wis/w^^
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-^bfeS?^0-331-09*eeil. bl' de hand? Dan■J! precies "oe het met~^-^g[a_yoglt1 75 e/m.

Ruige Porno!
NerlLhor5n -106 het er inOeTlon o! -330 toe gaat?

"*Unri1Wil?vreemde in dea^ 'Se s eers-e lesbi-J*ontuur. 50 ep V2m ■
u*ie- Dan knjgt ze zijn

o-, grote
i9_cJ^^Gay Privé

afsp.L°JL2oek "aar 'n heetion3
"-t een lekkereAl^--3? 1 06-320.322.75!£G2yj_ontakMso_cpm)_

a 4 riemen
*eevenT,U;r lnge9enietals

tem Reisje. Vraag haar

'felpt na schooltijd. Danlae mooie buurvrouw
P'ots naakt

06-^on-i^''" SChOot.
50 ep % m

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles

met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320*330*45 (75 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06.320.327.01 (75 c/m)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd succus

Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreeklijn: 06-9533 (75 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Onderdanige jongens bellen
met strenge mannen

S.M. voor
06-320.329.99 (75 cpm)

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Vrije Meiden
zoekenregelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraagnaar hun tel.nr. Bel nu

06-9661 (75 cpm)-

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320*330*18 (50 cmp)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-96.02 (75 cpm)

Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen.

06-320*330*60 (75 cpm)

** 06-96.03 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et)

Belachelijk.
Maar op zijn SM zolder leert

Ina... gehoorzamen!
06-350.250.50 50 ep Va m

Mooie getrouwde Evy
ontdekt met een

buurknul hoe 't is met een....
06-320.329.23 50 ep Vz m
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker, 37 et V6m. 06-

-320.320.59
300 Meiden

zoeken een heet slippertje
06-320*321*44 (75 c/m)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,

en hete vrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

81-SEX voor 2
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 (50 cpm)

Meisje 24 jr.
Wil gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 - 75 cpm

Sexkontakt:
Zoek jij telnrs van allemaal

heerlijke hete meisjes?
06-320.330.42 (75 cpm)

Vluggertje
Wendy beleeft een heet

hoogtepunt. 06-9662 (75 et)
Dames diezich vervelen.

Sexkontakt. .
__06_320.326.66 (75 cpm)

Uitdagend
vrouwtje zoekt een wild

Jjvontuurtje 06-9663 (75 et)

Op zn Frans
Debbie: de eerste keer, oh
wat lekker. 06-9664 (75 et)

06-9665
Hete meisjes willen sex-

kontakt met tel.nr. (75 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan.
06-320*330*88 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667
Mantalk

Voor 75 c.p.m. een leuk
afspraakje regelen of 'n heet

sexgesprek voeren? Bel
voor dichtbij: 06-320.322.26

EROX-CONNECTION! Live
Sex gesprekken. De Madam

verbindt je door naar de
lekkerste meiden die alle
standjes met je doen. Wij

helpen je snel. 37,5 ep V2m.
06*95*06

Terwijl ze het nummer draait
glijdt haar vrije hand naar

beneden.. Vandaag heeft ze
behoefte aan een vrouw.
Hallo, met wie spreek ik?

’ 1,-pm.
06-320.321.25

Lekkere jongensbellen met
al hun liefdeswensen naar
Martin. Hij is in staat deze
wensen te laten uitkomen.

’ 1,-p.m.

06-320.321.08
Haar eerste keer was

onvergetelijk. Ze vertelt het
tot in de diepste details aan

haar beste vriendin. Die
wordt daar ook wel een

beetje opgewonden van...

’ 1,-p.m.
06-320.328.30
hadden jullie niet al eens
een oproep voor een trio

geplaatst? Dat klopt, en nu
hebben we de smaak te
pakken... Candy Contact.

’ 1,-p.m.
06-320.330.53
Eindelijk overwint hij zijn
angst. Hij zal haar bellen.
Dat had hij nooit moeten

doen. ’l,- p.m.
06-320.321.14

Philip en Sven zijn verliefd.
Zij kennen elkaar via dating.
Wil jij ook gelukkig worden?

’l,- pm.
06-320.330.90

U bent kerngezond... zei de
mooie vrouw verbaasd.

Daarom snap ik die snelle
hartslag niet.. Laat me eens

voelen, ’ 1,- p.m.
06-320.323.20
Zeg maar hoe jullie me

hebben willen! Zei de sexy
operator.en neemt 10 bel-

lers mee in haar wilde fanta-
sieën. ’ 1,- p.m.

06-320.329.50
Hij was verkeerd in verbon-
den. Daar werd hij wreed

voor gestraft... Nooit zal hij
dit nummer meer vergeten.

’ 1,-p.m.
06-320.321.01

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

voor jou... ’ 1,- p.m.
06-320.323.16

Al hun specialiteiten komen
aan bod in openhartige ge-

sprekken. Serieuze inter-
views voor kenners en

nieuwkomers, ’l,- p.m.
06-320.322.90

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

Kontakten, Klubs

INieuw! IPrivé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

o.a. Trans^exueel 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.

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.

Sacha's Escort
Een vertrouwde naam met discrete service. Sexy dames

die U heerlijk verwennen. Verschillende keuze: blond,
donker, slank of wat steviger. U kunt het zelf bepalen, ze
staan van 18.00 tot 05.00 uur voor U klaar om te komen.
Tevens voor echtparen. Spec. tarief als het echt gezellig

wordt. Voor meer informatie:
g 06-52980255

Sex-o-theek Liberta
Susteren

Privé-club met 10 jonge, sexy meisjes van 18-28 jaar in
lingerie, tangaslip en topless.

Aanwezig: Elsa brunette, 4 blondines, Elke, Brigitte, Marcia
en Kristien. Rosie lang en slank en getint. Nadin halfbloed

met grote borsten. Anna lekker mollig. En onze Franse
sterren Chantal en Sofie (DD-cup).

Net als altijd 3x relaxen met 3 verschillende meisjes voor
één all-in prijs. Naakt-dansen, gratis drank. Open sex of

privé-kamer met bubble-bad of spiegels. Alles kan!
Maand., dinsd. en donderd. van 12-02 uur. Woensd. en

vrijd. van 12-18 uur. Tel. 04499-4346.

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.

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.

JACKY'S ESCORT
24 uurs service

Wij: Belinda (20) Suzanne (20) Diane (23) Vanessa (37) er
Tina (38) staan dag en nacht voor u klaar.

NIEUW: Tanja,
een leuke, donkere, slanke meid 23 jaar.Bel gerust voor meer informatie:

S 06-52981664
ook voor echtparen, striptease en SM.

Dinsdags gesloten.
Tijdens de paasdagen 24 uur geopend!!!!

De beste meisjes zijn er nog steeds bij:

Privé Yvonne
8 sexy meisjes in pikante lingerie verw. U. Ma. t/m zat. 11-

-24 u. zond. 15-23 u. Paasmaandag ook geop. 11-24u.
Kapelweg 4 Kerkrade 045-425100. Shirtey, Thannee terug

Te huur, eventueel te koop
Exclusieve privé/parenclub

in Zuid Limburg, geheel ingericht. 15 kamers, bubbelbaden
massagekamers, sauna, SM kelder, grote parking. Moet u
beslist zien! (Hoge borg vereist). Tel. 045-462982.

VoorPiccolo's zie verder pagina 31



Vanafvandaag is het nieuwste i

en mooiste activiteitencentrum I
van Liniburs open. In Gulpen.
U weet niet wafu ziet!
Aan de voet van de Gulpenerberg, op enige "'ClilfciJ
passen afstand van de rijksweg Maastricht- n(*( il
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van van j^^^^^^^^^B^HHßlHHpV^^^^-^^^^y^l^^^^^^^^^i
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om 2 heel aparte nieuwe attracties,
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Grote drukte
op wegen
verwacht

paasvakantie. Zon 70 procent
gaat met de auto op weg. Vooral
rond Parijs kan de verkeerssitua-
tie volgens de ANWB hectisch
worden. De ANWB adviseert de
Nederlandse vakantiegangers
met bestemming Frankrijk en
Duitsland op zondag te reizen.
Volgens verwachtingen van de
ANWB zullen zon 850.000 bui-
tenlandse toeristen in de paasva-
kantie een bezoek brengen aan
Nederland. Circa 450.000 Neder-
landers verblijven voor een va-
kantie in eigen land. Een kwart
miljoen Nederlanders vertrek-
ken naar het buitenland.

De ANWB verwacht in het paas-
weekeinde grote drukte op de
binnen- en buitenlandse wegen.

’Open-deur-dag'inde

Belgische Haspengouw

Instuifmet ludieke en sportieve evenementen

Vooral op de Duitse en Franse
wegen verwacht de ANWB files.
In Duitsland zal het op de auto-
wegen van en naar Berlyn

enorm druk worden, aldus de
ANWB. Andere knelpunten zijn
de A 3 Frankfurt-Würzburg-
Nürnberg en de A8München-
Salzburg.

In Frankrijk begint dit weekein-
de voor 6 miljoen mensen de

Met name bij de grotere grens-
overgangen met Duitsland moet
het verkeer vrijdagmiddag en za-
terdagochtend rekening houden
met vertragingen. Op tweede
paasdag zal het naar verwach-
ting met name druk zijn op de
toevoerwegen naar de Floriade
en deKeukenhof.

Veel Nederlanders
naar Eurodisney

Hoge prijzen geen belemmeringOp slechts enkele kilometers van belangrijke historische
steden zoals Tongeren en Maastricht ligt de Haspengouw
Ui de Belgische provincie Limburg. Een groene en lande-
Hjke streek, rijk aan kronkelende wandelpaden en
Schaduwrijke kastelen en daardoor een toevluchtsoord
Voor rustzoekers. Om de cultuurtoerist, wandelaar of fiet-
ser te attenderen op deze nog vrij onbekenderegio, organi-
seren de streekontwikkeling Zuid-Limburg en de regiona-
le VVV Haspengouw op paasmaandag 20 april voor de
eerste keer een 'open-deur-dag' met ludieke en sportieve
evenementen.

kwijt, bestaande uit 75 gulden
voor een volwassenenkaartje en
50 gulden voor een kinderkaart-
je. Slapen in een van de Dis-
neyhotels, met alleenmaar 4-per-
soons kamers, varieert in prijs
van 550 (180 gulden) tot 1.950
Franse francs (650 gulden) per
nacht.

De drie Nederlandse reisorgani-
saties die reizen aanbieden naar
Euro Disney bij Parijs hebben
niet te klagen over belangstel-
ling. Vooral Vry Uit Reizen
(autovakanties) en OAD (busrei-
zen) spreken van een „overwel-
digend" aantal boekingen.

gen van 13-18 uur, in Riemst in
de mergelgrotten van Kanne van
09-18 uur, te Sint-Truiden in de
Veemarkthallen vanaf 8 uur. In
de Eburonenhal in Tongeren is
van 10-18 uur een old-timers-
beurs te bezichtigen.
Vanaf kasteel Mariagaarde-Hoe-
pertingen in Borgloon vertrekt
om 11 uur een bloesemfietstocht.
Fietsen kunnen telefonisch gere-
serveerd worden bij de Provin-
cale Projekten voor Streekver-
kenning (te1.09-3212744132).

Op het programma staan onder
£}eer dauwtrappen met specifiek
**apsengouws ontbijt, natuur-
wandelingen, fietstochten en
Rommelmarkten. Verder kan eenbezoek worden gebracht aan
jnusea, kasteeltuinen, statige enhistorische boerderijen, kweke-
rijen van champignons, frambo-zen en aardbeien. ledere bezoe-ker kan naar keuze een combina-toe maken van een aantal
evenementen. Om het geheel
Wat meer sfeer te geven zal het
Waspengouws jeugdorkest diver-
fe plaatsen in de streek bezoe-ken.

Het publiek is de afgelopen
maanden bestookt met zoveel
mogelijk reclame voor het op
Amerikaanse leest geschoeide
pretpark. Geen winkelbedrijf in
Nederland, van de kruidenier op
de hoek tot warenhuisketen, of
er was wel een actie waarmee
een reisje naar Disney viel te
winnen. Hoewel de Disney Com-
pany zelf geen mededelingen
heeft gedaan over het reclame-
budget dat is besteed in Neder-
land, wordt in kringen van de
Nederlandse pretparken gespro-
ken over zon 12 miljoen gulden.

In eerste instantie had Vrij Uit
5.000 overnachtingen in de zes
Disney hotels en in Parijs inge-
kocht. „Dat bleek al snel onvol-
doende, waarna we nog eens
4.000 overnachtingen hebben
moeten inkopen. En het seizoen
is nog maar net begonnen", al-
dus bedrijfsmanager Van Pop-
pel. Hij verwacht dat het voor de
maanden juli en augustus moei-
lijk zal worden om georgani-
seerd naar Euro Disney te reizen.
OAD ging aanvanklijk uit van
15.000 overnachtingen, waarvan
11.000in de zomerperiode. Intus-
sen is de touroperator de 20.000
verkochte overnachtingen reeds
gepasseerd en verwacht men dit
jaar uit te komen op 25.000 a
30.000 zogeheten „bednachten".
Bij Trans, de reisorganisatie van
de Nederlandse Spoorwegen
loopt het nog niet zo storm. Tot
nu toe hebben 650 mensen een
treinarrangement naar Eurodi-
sney geboekt.

Antiek- en rommelmarkten vin-den plaats te Borgloon in het
kasteel Mariagaarde-Hoepertin-

Antiekmarkten
Dauwtrappen
Vroege vogels kunnen onder lei-
ding van een natuurgids om half
zeven vertrekken voor het dauw-
trappen met aansluitend Has-
pengouws ontbijt. Vertrekpun-
ten: Hoeve Boelhof-Klein
Spouwen in Bilzen, zaal Tijl in
Gingelom en Kasteel van 's He-
renelderen in Tongeren.
Liefhebbers van kasteeltuinen
en -parken kunnen vanaf 13 uur
terecht in de toeristische en ar-
chitectonische parel van Bilzen,
Alden Biesen, of onder leiding
van een gids een natuurwande-
ling maken infiet Kasteel Maria-
gaarde in Borgloon in als in het*
park van het Speelhof in Sint-
Truiden.
Op nauwelijks drie kilometer
van het kasteel Alden Biesen
staat vanaf 11 uur de vakantie-
hoeve Boelhof- Kleine Spouwen
in Bilzen open voor een uitge-
breide kennismaking. Zij dievan
een stevige pint houden en wel
eens willen weten hoe deze
drank gebrouwen wordt, kunnen
vanaf 10 uur doorlopend terecht
in Brouwerij De Bink-Kerkom in
Sint-truiden.

Vaker met trein
naar buitenland

Nederlandse Spoorwegen
Verwachten dat het aantal inter-
nationale treinreizen de komen-

e vijf jaar met veertig procent
j-altoenemen. De openingvan de
Kanaaltunnel en de komst van de
franse en Duitse hoge snelheids-
treinen zijn daarvan de oorzaak.
~P dit moment worden per jaar~>s miljoen kaartjes voor het bui-
tenland verkocht.
Oit maakte ir. F.D. Andrioli, pro-
**.uktmanager internationaal rei-

van de NS, bekend
Hldens de presentatie van Euroa2, een nieuw systeem voor de
J'erkoop van treinkaartjes naar
"et buitenland. Door alleen de
jneest gevraagde bestemmingen
te verkopen via een geautomati-
seerd systeem en minder bijzon-
dere tarieven te hanteren willen■te spoorwegen de klant met in-gang van 1 mei meer service bie-den.
treinkaartjes voor de 150 meestSevraagcje bestemmingen in Bel-
Ste Luxemburg en het westenvan Duitsland - 60 procent van«e totale vraag naar buitenland-e treinkaartjes - zijn vanaf 1
rj}ei verkrijgbaar op elk bemand
JNb-station. Zestig grotere sta-«ons gaan de 650 meest gevraag-e bestemmingen (90 procentan de totale vraag) verkopen.

Er is verder gezorgd voor een
aangepast plaatselijk vervoer.
Bezoekers kunnen gebruik ma-
ken van toeristische treintjes die
vanaf 13 uur in Bilzen zorgen
voor de verbinding tussen Hoeve
Boelhof en Kasteel Alden Bie-
sen, in Sint-Truiden tussen Hoe-
vemuseum en het Speelhof en
tussen Tongeren en de Kluis van
Vrijhern-Hoeselt.

Voor meer informatie kunt u te-
recht bij de plaatstelijke VW-
kantoren of de Regionale VW
Haspengouw in Borgloon, tele-
foon 09-3212745837. " De Haspengouw is een groene, landelijke streek met een rijk cultureel en historisch ver-

leden.

Duur
OAD-directeur Bremer is toch
enigszins verbaasd over de grote
interesse, on\dat een bezoekje
aan het pretpark niet echt goed-
koop is. Een gezin van twee vol-
wassenen en twee kinderen
moet voor een busreis van drie
dagen Disney met hotel al gauw
rekenen op ruim 2.000 gulden.
Dat zelfde gezin is, wanneer het
op eigen gelegenheid gaat, alleen
al aan entreegeld 250 gulden

DONDERDAG 16 APRIL:
NUTH: Orchideeën- en bonsai-
tentoontstelling van 20 tot 21
uur. Ook vrijdag van 9 tot 18, ,
zaterdag van 9 tot 17 uur en
maandag 10 tot 17 uur.
MAASBRACHT: Circus Bayaria
, optreden om 16.15 uur.

VRIJDAG 17 APRIL:
MAASTRICHT: Carillonconcert
vanuit de toren van het Stadhuis
door stadsbeiaardier Matthieu
Steins. Van 11.30-12.30 uur.

ZATERDAG 18 APRIL:
MAASTRICHT: Antiek- en
vlooienmarkt in de Stationstraat,
van 10-16 uur.
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Duur ongeveer 1 uur.
GRONSVELD: De torenmolen
aan de Rijksweg is van 10-16 uur,
bij voldoende wind, te bezichti-
gen.
SITTARD: Kennedymars, start
vanaf 5 uur brj Stadion de Baan-
dert.
TEGELEN: Orchideeënshow in
Jochumhof in Steyl. Tot en met-
maandag van 11 tot 17 uur.

EERSTE PAASDAG:
WEERT: Wallenloop, 3-6-9-12-15
km. Start scoutinggebouw,
Tuurkesweg in Tungelroy, 10.3Q
uur.
GILLRATH (D): Op de Selfkant-
bahn rijdt vanaf 10.40 uur tot
17.30 uur iedere 45 minuten een
stoomtrein naar Gillrath.

TWEEDE PAASDAG
MUNSTER-GELEEN: Vlooien-
markt in het Trefcentrum van 10
tot 19.30 uur.
BORN: Paasmarkt.
PUTH: Tourfietstocht 60/120 km
en een korte familietocht. Ver-
trek tussen 7.30 en 10 uur bij café
Oud Schinnen, Kerkweg 23.
STEIN: Steindertocht, wande-
len, 7, 10, 15, 25 km. Start tref-
centrum Kerensheide, Schineke-
straat 11, tussen 8 en 14 uur voor
25 km tot 12 uur.
THORN: Luikse Markt van 10
tot 18 uur.
EYGELSHOVEN: Zwarte Markt
rond sporthal Socio-project. Van
10 tot 18 uur.
BOCHOLTZ: Vertrek voor dag-
wandeling omgeving Elsoo om 9
uur op markt.
WIJLRE: IVN-wandeling ver-
trek om 13.45 uur bij VVV-kan-
toor.

DINSDAG 21 APRIL

HEERLEN: Kindercircus Bam-
bino geeft om 9.45 uur een voor-
stelling op het Schoolplein van
basisschool Dammerich, Wach-
tendonkstraat.
MECHELEN: IVN-wandeling
van 2,5 uur. Verrek bij VW-kan-
toor om 14 uur.

WOENSDAG 22 APRIL:
MAASTRICHT: Chalet Ber-
grust, Luikerweg 71. Rondlei-
ding in de grotten St.-Pieters-
berg, Noordelijk Gangenstelsel.
Aanvang 14 uur, duur ongeveer 1
uur.
HEERLEN: Ruben's Poppen-
theater speelt in De Nor aan de
Geerstraat 304 het spel 'Verhaal
van Niks. Aanvang 14.30 uur.

DONDERDAG 23 APRIL:
MAASBRACHT: Jaarmarkt,
vanaf 14 uur.
MAASTRICHT: Lentebeurs in
Mccc, van 13-22 uur, tot en met
zondag.

" Wij raden onze lezers aan er
rekening mee te houden dat de in
deze rubriek opgenomen evene-
menten zonder ons medeweten
afgelast, verplaatst dan wel uit-
gesteld kunnen worden.

Labyrint Vaals met Pasen open

Tevens is er een expositie van

van Thailand; dit land exporteert
duizenden daar gekweekte plan-
ten over de hele wereld. De kas-
sen van TAN zijn dan ook aange-
kleed met Thais aardewerk,
wandkleden en houtsnijwerk.

bonsais. Wie daar behoefte aan
heeft kan zowel over bonsai als
over orchideeën geïnformeerd
worden.
Na de opening, vanavond door
de directrice van een restaurant
in Maastricht, is de expositie nog
van acht tot negen open voor pu-
bliek. Andere dagen: vrijdagvan
9 tot 18 uur, zaterdag van 9 tot 17
uur, zondag gesloten, maandag
van 10 tot 17 uur.

Orchideeën
in Vaesrade

Van morgen tot en met tweede
rp^dag wordt in tuincentrum*AN in Vaesrade een orchidee-
ententoonstelling gehouden, dit-naal die van de vereniging 'Mer-
anfJand>' In tegenstelling tot bij
srhK exP°sities van deze exoti-
che bloemen wordt in Vaesrade

«ntree geheven: Volwassenen 3
5r.Ü.en- kinderen tot 13 jaar 1sulden.

e expositie staat in het teken

" Een situatieschets van het Drielandenlabyrint

Het labyrint is dagelijks van 10
tot 18 uur geopend (de kassa
sluit om 17 uur), de entree be-

draagt voor volwassenen vijf gul-
den en voor kinderen tot 12 jaar
3,50 gulden.

Het Drielandenpunt in Vaals
heeft er vanaf zondag een toeris-
tische»attractie bij: een labyrint.
Het wordt gevormd door 17000
haagbeuken en heeft een pad-
lengte van twee kilometer.

De haagbeuken staan nog niet in
blad, maar manager Geert Dries-
sen verwacht dat de planten bin-
nen enkele weken ondoordring-
bare groene hagen zullen vor-
men. „Wat dat betreft zijn we
afhankelijk van het weer. Het
oogt natuurlijk heel anders als
het labyrint groen is, maar voor
de moeilijkheidsgraad maakt het
niets uit. Ook nu loop je echt niet
in één keer naar de uitgang."

Het Drielandenlabyrint is een
ontwerp van het Engelse bureau
Minotaur Desings. In het heg-
genpatroon zijn de Nederlandse
leeuw, de Duitse adelaar en de
Belgische leeuw verwerkt. De
bezoeker kan ineens zijn weg
versperd zien dooreen muur van
water, veroorzaakt door een van
de negen electronische water-
poorten.
Binnen een uur, zo garandeert
Driessen, kan iedereen het mid-
delpunt van het labyrint berei-
ken. Dit wordt gevormd door
een verhoogd platform, vanwaar
men het hele labyrint kan over-
zien. Vanaf dat punt wijzen
bordjes de kortste weg naar de
uitgang.
Op dinsdag 19 mei verricht
staatssecretaris Gabor van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij
de officiële opening van het la-
byrint.

Limburgs Dagblad
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Echte fans mag je nooit teleurstellen. Voor hen ga je tot Zoals 1.3-liter motor, 5-bak, metallic lak, groen warmtewe- Wat wilt u nog meer. Een aantrekkelijke prijs? Ook daar is
het uiterste. rend glas, sportievebrede 155/70Rl3banden, CLwieldoppen aan gedacht. Het hele Genesispakket terwaarde van f 3.500,-

Niet alleen de popgroep Genesis denkt er zo over. Bij en robuuste, zwarte stootprofielen. De 3-deurs uitvoering heeft krijgt unu voor slechts f300,-, inclusief kleurrijke Genesis
Volkswagen hebben we precies dezelfde mening. bovendien een zwarte dakreling. handtekening op de zijkant

Als hoofdsponsor van de Genesis Europatoer komen we Horen we daar nog steeds "we want more" roepen? |!^
dan ookmet een Volkswagen Polodienietstewensen overlaat: Dan hebt u het interieur nog niet gezien. Stijlvolle be- jmr\ nl - ,

ledereen die roept "we want more, we want more" zal op de linkerkant, in gelijke delen neerklapbare — m9m\ „. -___________Üml
slag stil worden bij de aanblik van de Polo Genesis 3-deurs of achterbank, aparte houder voor gevaren- ~f^ PSÏ2S

(§) De Polo Genesis.Live bij deVolkswagendealer. Wie anders?

De Polo Genesis vanaf f 23.990.-. Prijzen zijn 'vanaf-prijzen inclusiefBTW. exclusief kosten njklaar maken Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV. Postbus 72, 3800 HDAmersfoort. Telefoon: 033- 94 9944



14.55 Jesus of Nazareth, Italiaans/
Amerikaanse speelfilm uit 1977 van
Franco Zeffirelli. Deel 3.

16.30 Samson, Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms:
Torn & Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Paulus de boskabouter en Dommel.
Verder de Samson-wedstrijd.

17.30 Draaimolen, kinderserie.
17.40 Prikballon, kleutermagazine.
17.55 Tik tak, animatieserie. Afl. 106.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos, (The

bold and the beautiful), Amerikaanse
serie.

18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Buren, (Neighbours), Austr. se-

rie. Af1.828.' Henri tracht zijn gebro-
ken hart te lijmen. Jim ergert zich aan
mrs. Mangels waarzeggerij.

19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Schwarzwaldklinik, Duitse zie-

kenhuisserie. Af1.32: De terugkeer.
20.45 Under cover, Amerikaanse

spionageserie. Afl. 3: Close to home.
21.30 Panorama.
22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Progr. van ACV-Informatief.
23.10-23.15 Coda. De wolf en het

lam, van Lodewijk de Vocht en Jozef
Simons. Uitgevoerd door het BRTN-
Koor 0.1.v. Vie Nees.

12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
13.00 Nws. 13.35 La maison dans la
dune, Franse speelfilm van Michel
Mees. 15.00 Six nez en l'air. 15.50
Magazine. Vandaag: Nos villes touristi-
ques. 16.15 Clips a la une. 16.40 Nou-
ba nouba. 17.35 Beverly Hills 90210.
18.25 Full house. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal. 20.10 Autant savoir. Van-
avond: De banken. 20.40 Coming
home, Am. speelfilm van Hal Ashby.
22.45 Grand ecran, filmmagazine.
23.35 Laatste nws. 23.55 Bourse.
00.00-00.15 La pensee socialiste.

08.00 Eurobics. 08.30 Golf. 10.15 Golf,
nws van PGA tour. 10.30 Golf. Jersey
Open. 11.30 Eurobics. 12.00 Mat-
chroom pro boksen. 14.00 Autosport.
INDY Car world. 15.00 Eurobics. 15.30
FIA Europese rallycross. 16.30 Rugby.
La Coupe de France. 17.30 NHL ijs-
hockey. 19.30 Argentijns voetbal.
20.30 Faszination, Duits auto/motor-
sportenmagazine. 21.30 Billiards. EK.
22.30 Samenvattingen van de wedstrij-
den Atletico Madrid-Cadiz en Valencia>
Barcelona. 00.30-02.00 Am. football.
World League.

Eurosport

NOS
08.55-09.00, 13.00-13.12 en 17.55

Nieuws voor doven en slechtho-
renden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (T) Jeugdjournaal.
18.40 (T) Het klokhuis.
19.00 Desmond's, serie. Afl.: In vuur

en vlam.
19.25 Binnenland, actueel wekelijks

magazine. Vandaag een reportage
over de nieuwjaarsviering (deze
week) in een boeddhistisch klooster,
het vijfde in Nederland, in Den lip
(Noord-Holland). In 'Binnenland' te-
vens een portret van Dora Dolz,
beeldhouwster van Spaanse origine
die onder meer verrassend sensuele
stoelen maakt die in Rotterdam als
straatsculptuur te zien zijn. Zij is ook
winnares van de Judith Lijsterprijs
voor vrouwen in de beeldende kunst.

20.00 "" Journaal.
20.25 (T) De mankementenshow, sa-

tirisch programma over lichamelijke
gebreken. Vandaag: Diabetes.

20.58 Stanley en de vrouwen (Stan-
ley and the women), 4-delige mini-
serie naar de roman van Kingsley
Amis. Afl.3. Dokter Collings besluit

' dat Steve in dagbehandeling mag.
Thuis beginnen de problemen echter
opnieuw. Met: John Thaw, Geraldine
James, Sheila Gish e.a.

21.48 Verhalenvertellers, serie ver-
halen uit alle werelddelen. Vandaag:
Marital dusputes. Verteller: Tuktamu-
rat Azizov (Uzbekistan).

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal. Met

beelden van de gisteren, woensdag,
gespeelde wedstrijden in de diverse
Europa Cuptoernooien.

22.30 NOS Laat, achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen (Met om
23.00 Het wekelijkse gesprek met de
minister-president en een interview
met de lerse presidente Mary Robin-
son.

23.10 Japan na 1945, een nieuwe
wereldmacht, afl.6.

00.10-00.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VOO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.25 After school special, thema-

tisch jongerenprogramma. Afl.: Ach-
tervolgingswaanzin.

16.10 Santa Barbara, Amerikaanse
soapserie.

16.55 Zorro, Amerikaanse serie. Afl.:
Een heldendaad. Bandieten terrorise-
ren de bevolking van Los Angeles.
Don Diego besluit, in de rol van Zor-
ro, actie te ondernemen...

17.20 Star street, animatieserie. Afl.:
De dubbele probleemdraak.

17.30 "" Goud van oud live, compi-
laties van hits uit de jaren 60 en 70. :
17.50 Staatsloterij, 1e en 2e trekking.

18.00 "" Journaal.
18.15 8.0.0.5., jongerenmagazine

met Bart de Graaft
18.40 "" Top 40, popmuziek gepre-

senteerd door Erik de Zwart.
19.10 Bodylijn special: New Orleans

in fashion, life-style magazine.
19.40 Empty nest, Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Baas boven baas.
Harry's vriend Arthur heeft huwelijks-
moeilijkheden en komt voor een paar
dagen logeren. Harry wil het hier ech-
ter niet bij laten en waagt een poging
het echtpaar te verzoenen.

20.10 Magnum, Amerikaanse serie.
Afl.: De juwelendief. Op Hawai wordt
een Conventie van Juweel Ontwer-
pers gehouden en Magnum krijgt de
opdracht potentiële juwelendieven
weg te werken.

21.00 Nieuwslijn, actualiteiten. Pre-
sentatie: Hans Emans.

21.30 (T) In de Vlaamsche pot, co-
medyserie. Afl.: Meneer Marco Bak-
ker. Karel is vreselijk opgewonden na
ontdekking dat Marco Bakker één
van zijn gasten is. Deze is echter in
gezelschap van een andere vrouw.

21.55 "" Overzicht meimaand - film-
maand, een overzicht van de films
die de VOO in mei uitzendt.

22.05 "" Top 100 aller tijden, jaar-
lijks overzicht van de 100 beste pla-
ten. Presentatie: Jeroen van Inkel.

23.05 Stop de persen, mediapro-
gramma. Presentatie: Torn Egbers.

23.35-23.40 "" Journaal.

06.55. 07.25, 08.00 en 08.30 RTL 4
nieuws.

07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.35 M.A.S.H., Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spelprogr.
09.40 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.05 As the world turns, Serie.
10.50 Bios. Film- en videomagazine.
11.25 Teletext.
12.40 Quiet victory: The Charlie We-

demeyer story. Op ware feiten geba-
seerde Amerikaanse film uit 1988.
Regie: Roy Campanella. De 31-jarige
Charlie, een voormalig rugbyspeler,
heeft alles wat zijn hartje begeert:
een mooie vrouw, twee leuke kinde-
ren en een baan als wiskundeleraar.
Daarnaast is hij rugby-coach van de
Los Gatos Wildcats. Zijn droom is om
met zijn team kampioen te worden.
Op een dag krijgt hij echter te horen
dat hij aan een slopende spierziekte
lijdt en nog maar een jaar te leven
heeft.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder, serie.
15.35 The bold and the beautiful,
Amerikaanse soap.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Doogie Howser, Amer. serie.
17.00 5 uur show. Gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws/weer.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel-

letje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer. door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rons tweede jeugdshow.
22.00 Life goes on, Am. serie.
22.55 Match: Barend & van Dorp.
23.45 Laatste nieuws.
00.00 Booker, Amerikaanse serie.
00.50 M.A.S.H., Am. serie. (herh.).
01.15 The Oprah Winfrey Show.
02.00 De draagmoeder, (herh.).
02.25 Quiet victory: The Charlie We-

demeyer story, Am. film. (herh.).
04.00 Teletext.

§VRO

I 'Oo"13-12 Nieuws voor doven en
"Slechthorenden.«"00 "" journaal.
£06 Tekenfilmfestival.

"'8 (T) Service salon, gevarieerd
vandaag vanaf

* noriade. Presentatie: o.a. Tinekek Groot.■26 Wordt vervolgd, tekenfilmma-
17sRne' Presentatie: Judith de Bruijn."56 Boggle, spelprogramma. Pre-statie: Dodi Apeldoorn.■24 Forza! Jongerenmagazine. Met
"'ormatie over cultuur, trands, mode,

' erk, school, uitgaan en vrije tijd.
resentatie: Jessica Broekhuis enhumberto Tan."■52 Tussen kunst en kitsch, ex-Perts beoordelen door kijkers meege-

dachte voorwerpen. Vandaag vanuit
Jfent. Presentatie: Cees van Dronge-

*}*oo (S+T) Journaal.
to

L,A- Law ' Amerikaanse advoca-«nserie. Afl.: Lose the boss. Susan; Qioom verdedigt Lyle Kendrick, een'erkoper van dieet-drankjes. Hijordt aangeklaagd door de zwaarlij-
'9e Corliss McArthur, die beweert nasebruik juist in gewicht te zijn toege-

V]8 Everest 1992, verslag van deremming van deze t,er g <joor een'^aerlandse expeditie. Afl.3. Her-"'euwe poging van Ronald Naar metSn expeditie de top van de Mont
21 -veStueSt (8848 me,er) te bereiken-"J4 AVRO Televizier, actualiteiten., /esentatie: Ria Bremer of Karel van"J 6 Graaf.H Je zaak of je leven, 6-delige>erie over het wel en wee in het mid-

■lo Parad ijsvogels, serie over bij-| d°ndere gewone Nederlanders. Van-aag: Clowns. Onder andere gespreket de 74.jar jge jan van Leeuwen! le zijn droom waarmaakte en clown
23 Tn bi' een ltaliaans circus.■10 Hollands decor, een wandeling, .''etstocht n.a.v. een boek. Presen-| j^je: Willem Nijholt. Afl.: Leiden.

r^-52-23.57 "" Journaal.

18.50 Journaal.
19.00 Een goede eeuw kunst, educa-

tieve serie. Afl.7: ...wordt vervolgd.
19.30 Het Capitool, Am. serie. Tho-

mas' therapie slaat goed aan.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Lava, humoristisch programma

rond Kamagurka en Herr Seele.
20.30 Tekens, kunstdocumentaires uit

binnen- en buitenland. Vandaag: Dia-
pason - Jacqueline Fontyn, portret.

21.30 Journaal en Sport.
22.00 Première Film en video.
22.30-00.15 The draughtsman's

contract, Engelse speelfilm uit 1982
van Peter Greenaway. Engeland,
rond 1700.

15.25 Documentaire over reis van het
vrachtschip Le Plantin. 16.30 Don't
look back, muz. terugblik op de vroege
Bob Dylan. 17.40 Nouba nouba. 18.30
La pensee socialiste, pol. uitz. 19.00
Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00 Coup
de film. 20.25 Documentaire over In-
dianen-stam Huni Kuin in het Ama-
zone-gebied. 21.25 Laatste nws. 22.00
Deux hommes dans Manhattan, Fran-
se film uit 1959. 23.20-23.45 Ce soir.

09.00 Horseball. 10.00 Tennis, (herh.).
12.00 Wielrennen. De Waalse Pijl, sa-
menvatting. 14.00 Paardesport. 15.00
Europa cup voetbal. 16.30Truck races.
17.00 Supercross. 18.00 Basketball, fi-
nale live. 19.30 Duitse rallysport. 20.00
Basketball. 21.30 Eurosport nieuws.
22.00 Europa cup voetbal. 23.30
Transworld sport. 00.30-01.00 Euro-
sport nieuws.

Duitsland 2 Duitsland 3 West SATI RTL Plus RAI UNO Super Channel

Duitsland 3 SWF

BBC 2

Duitsland 1
06.55 Ochtendprogr. 13.30 Telegiorna-
le Uno. 13.55 Telegiornale Uno tre
minuti di ... 14.00 BIG! 14.30 L'albero
azzurro. 15.00 Primissima. 15.30 Cro-
nache Italiane. 16.00 BIG! 18.00 Tele-
giornale Uno. 18.05 Vuoi vincere?
18.40 II mondo di Quark. 19.35 Una
stona di Enzo Biagi. 19.50 Bollettino
della neve - Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.40 Luna di miele.
22.45 Telegiornale Uno linea notte.
23.00 Mediterraneo. 00.00 Telegiorna-
le Uno - Che tempo fa. 00.30 Mezza-
notte e dintorni. 01.10 Un astronauta
alle corte di Re Artur, film. 02.40 Tele-
giornale Uno linea notte. 02.55 Avven-
tura nella fantasia, film. 05.00 Telegior-
nale Uno linea notte. 05.15 Divertimen-
ti. 05.50 Arabel la.

BBC1

05.30 Sat 1 Regional-Report 06.00Gu-
ten Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezau-
bernde Jeannie. Am. serie. Herh. 09.00
Sat 1 News. 09.05 Chiemgauer Volks-
theater. Herz am Spiesz. Herh. 10.40
Booker. Amerikaanse serie. 11.35
Glücksrad. 12.15 Punkt, Punkt, Punkt.
Grappig woordspel. 12.40 Tip des Ta-
ges. 12.45 Tele-Börse (met om 13.00
Sat 1 News). 13.35 Unter der Sonne
Kaliforniens, serie. 14.30 Bezaubernde
Jeannie. Aansl. Sat 1 News. 15.05 Fal-
con Crest, serie. 16.00Rückkehr nach
Eden, serie. Aansl. Sat 1 News. 17.05
Geh aufs Ganze! Spelshow. 17.45 Re-
gionalreport 18.15 Bingo. 18.45 Sat 1
News. 19.20 Glücksrad. Aansl. Wetter-
News. 20.15 Hallo, Heino. Hits en
humor. 21.15 Ulrich Meyer; EIN-
SPRUCH (1). 22.15 Spiegel TV - Re-
portage. 22.50 Sat 1 News. 23.00 Nur
48 Stunden. Amerikaanse krimi uit
1982. 00.45 Akut, politiek magazine.
01.15 sat 1 Sport. 01.45Vorschau/
Videotext.

05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Money politics cam-
paign '92. 07.00 Business tonight. 7.30
Eastern Eur. reports. 8.00 ITN world.
news. 8.30 Media Eur. mediamagazi-
ne. 9.00 Channel E inform. magazine.;
9.30 Super shop. 10.00 The mix vi-
deoclips. 11.50 Music news. 12.00
Super shop. 12.30 Europa journalDuit-
stalig magazine. 13.00 Japan business
today. 13.30 The travel magazine toe-
ristisch magazine, (herh.). 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air, showprogr.;
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp^
18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 20.50 Supersports newsl
21.00Beyond tomorrow. 21.30 Eastern
Eur. report. 22.00 Nieuws. 22.30 Eur.
reports. 22.45 USA market wrap. 22.50
Super events. 23.00 I spy. 00.00 Metai
hammer. 01.00 Music news. 01.10 The
mix. 01.30 Super shop. 02.00 The mix
all night.

11.40 Teletekst. 11.48 Progr.-overz.
11.50 Das Recht zu lieben. 12.15 Ge-
sucht - gefunden. 13.45 Auslandsre-
porter. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Landesspiegel:
Portret van de hartchirurg prof. Reiner
Körfe. 15.55 Sport aktuell. 16.00 West
3 aktuell. 16.05 Omaruru. 16.30 Gros-
se Epochen der europaischen Kunst.
17.30 Cursus natuurkunde. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Lord Schmetter-
hemd. 18.30 Abenteuer überleben,
natuurfilmserie. 19.00 Aktuelle Stunde
met om 19.45 Raamprogr. 20.00 Tin
Men - Zwei Haarstraubende Rivalen
(Tin Men), Am. speelfilm van Barry Le-
vinson. Met: Richard Dreyfuss e.a.
21.47 West 3 aktuell. 22.00 Linie K,
cult. magazine. 22.05 Kulturreportage:
Bildersturm, reportage over de zich
verhardende standpunten met betrek-
king tot de vraag of socialistische ge-
denktekens in de DDR afgebroken
moeten worden. 22.30 Die Zeit mit
Anais, tv-spel naar de roman van
Georges Simenon. 23.30 Vannis Xena-
kis, portret van deze componist. 00.30
Laatste nws. MTV Europe(ADVERTENTIE)

Vogelzang
CO-afdeling,
ruime keus

inbeeldenmuziek
*!__■_■

VIDEO:RAW DEAL
Arnold Schwarzenegger op zijn best in
deze Mafia aktiefilm uit 1986.Een van de
body-builder's beste films.

"" 2995

CD: SCORPIONS -Still lovingyou
Verzamel CD van dezeDuitse hardrock
band met gold ballads zoals "Still loving
you" en "Wind ot Change" en tevens de
niet eerder uitgebrachte live-versievan
"Livingfortomorrow". /| 095NU *"¥ mt\

iHf^»^»Bdw^!^:Ji»iji \\W\

CD: DANCE CLASSICS GOLD 3
Het laatste nieuwe deel in deze succes-
volle seriewaarop in totaal 32 dance clas-
sicszijn terug te vinden: "Working my
way back" - Spinners, "Good times" -Chic, "You to meare everything" -Real
thing, "Can you feel it" - Jacksonsetc.
DUBBELCD AQ95

M uoGEunnc
Daar kun jeniet omheen
AKERSTRAAT 19, HEERLEN

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

CNN

07.00 Teletekst 07.30-07.55 BBC
Breakfast news. 10.05 Defenders of
the earth. 10.25 Why don't y0u...?
11.00 Nws. 11.05 Playdays. 11.25 The
family Ness. 11.35 Gibberis. 12.00
Nws. 12.05 Gardenwise. 12.30 People
today. 13.00 Nws. 13.20 Pebble Mill.
13.55 Region. nws 14.00 Nws. 14.30
Neighbours. 14.50 Turnabout. 15.15
Blue Fin, speelfilm van Carl Schultz.
16.40 Little bantamweight. 16.50 Hen-
ry's Cat. 17.05 The new adventures of
Mighty Mouse. 17.20 Happy families.
17.35 Tricks 'n tracks. 18.00 News-
round. 18.05 Blue Peter. 18.35 Neigh-
bours. 19.00 Nws. 19.30 Reg. nws.
20.00 Tops of the pops. 20.30 EastEn-
ders. 21.00 Last of the summer wine.
21.30 2point4 children, comedy. 22.00
Nws. 22.30 Crimewatch UK. 23.15 The
full Wax. 23.45 Wet, Wet, Wet in con-
cert. 00.40 Crimewatch UK update.
00.50 The gospels. 01.05-01.10 Weer-
bericht.

FILMS TV VIDEO

& 00 Heute."03 Der Denver-Clan (Dynasty).
m„„ Medizin nach Noten VI/1.

10 4k wurden Sic entscheiden?

* 5 ZDF-info Verbraucher, consu-
"ententips. Vandaag: o.a. Süssigkei-, I6 ohne Reue.

11 g? Heute-
-12 ie

Der Lügner, Duitse speelfilm.
12_£ Urnschau.
I3ün Persoverz'Cht.
13 4c

DF-Mittagsmagazin.
Hnn Wirtschafts-Telegramm.
14 05 Tagesschau.

'14.'l 4 .' nallo Spencer, kinderserie.
«O Prinz Eisenherz, 26-delige te-

-ISnn"mserie Afl.l: Der Traurn.15'n? Ta9esschau.
Achtung Klappe! Kinder als

15 3notter' Vandaa9: De Zugspitze.
Va H

urne' die keine b'ieben.
Hen a^: De natuurkundi9e Heinrich

'16 n^ Ta9esschau."3 Talk taglich - Termin in Berlin,
16 rieerd middagmagazine.
pj?. (TT) Vale Tudo - Urn jeden

l7nnS Braziliaanse soapserie. Af1.82.
17-u TUnkt 5 " Landerreport.
173* Tagesschau.
18 3n unschlagbaren Zwei.

'18\i Aier und Heute- actualiteiten.
,-£ Achse, serie.

'20ic L ' Tagesschau.
rrié Marsch der Kinder, docu-dern e over Roemeense zwerfkin-
lann? die °P 9oed geluk naar Duits-

-20 59 kromen--21 Oo 1
a9estnemen-Telegramm.

Z{qZ (TT) Der 7. Sinn, verkeerstips.
kaai ** *ein scnoner Land > muzi-
Lanri por,re

* van Berchtesgadener

st,
, Bastarde, comedy en slap-

"22 -kn Tanujt het BKA in Berlijn,
'^ioo a9estnemen.
i rtiei ** 'Ch 'ege meine Hand au*

Va
n*n Mund, muzikale overdenking

r|n
n oe schrijver Schalom Ben-Ch0-

,00.00

" thai 1 s erste Evangelium Mat-
Pa «i Üal- sPeelfilm uit 1964 van Pier

02in°-rPasolini-
4z\ï Tagesschau.
' nir£ ~20 Z-E-N- Das Kreuz der Kö-pw^n Gisela.

09.00 Gezamenlijk programma
ARD/ZDF.Zie Duitsland1.

13.45 Sibirien - Erwachendes Land,
5-delige documentaire serie over Si-
berië. Afl.4: Geld stinkt nicht.

14.15 "" Musik-Zeit, muziekprogram-
ma, opgenomen in Phantasialand
Brühl, met het Keuls Kinderkoor.

14.55 Spate Blüte (December flower),
Engels tv-spel van Stephen Frears
naar een roman van Judy Allen.

16.00 Heute.
16.03 Ein Kind mit Namen Jesus,

6-delige tv-film van Franco Rossi.
Deel 2. Josef, Maria en Jezus duiken
onder in Alexandrië, maar ook daar
weet Sefir hen te vinden. Wanneer
Josef zwaar gewond raakt bij een
door Sefir veroorzaakte brand, helpt
de joodse gemeenschap Maria en
Jezus naar Galilea te vluchten.

16.50 Logo, jeugdjournaal.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal, regionaal

magazine.
17.45 Der Querkopf von Kirch-

brunn, serie. Afl.: Ein Quell der Freu-
de.

18.10 Reclame. Aansl.: Programma-
overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 "" Hitparade im ZDF, muziek-

programma met Uwe Hübner.
20.15 "" Die bessere Halfte, spel-

programma met Pit Weyrich. Gasten:
Volker Hauff en Sabine Sauer.

21.15 WISO, sociaal-economisch ma-
gazine. Presentatie: Hans-Ulrich
Spree.

21.45 Heute-journal.
22.15 Deutschland Journal,' magazi-

ne. Vandaag: Teure Heimat - teurer
Standort, discussie over de industrie
die o.a. vanwege de hoge lonen in
Duitsland wellicht zijn heil elders gaat
zoeken.

22.50 ZDF Sport extra. Bundesliga-
voetbal, samenvattingen van de 33e
speeldag.

23.15 Der Indianer, documentaire
naar een autobiografische vertelling
van Leonhard Lentz over zijn leven
met de ziekte strottehoofdkanker.
Spreker: Peter Striebeck. (herh.).

00.50 Heute.

08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
natuurkunde. 09.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 Zwischen Ostsee und Thü-
ringer Wald. 14.15 Hoffnung aller
Frauen ... nie wieder Laufmaschen afl.
uit de serieRückblende, over eenrevo-
lutionaire uitvinding die40 jaargeleden
een einde moest maken aan kousen
met ladders erin. 14.30 Russich bitte!
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15 MuM.
16.00 Müll ohne Grenzen. 16.30 Solo
für 12, quiz. 17.00 Cursus natuurkun-
de. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.58 Der Traumstein, Engelse teken-
filmserie. 18.23 Barney. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Das Südwest-
journal. 19.00 Hallo, wie geht's? 19.15
Die Sendung mit dem Stier. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Methadon, reporta-
ge. 21.00 Journaal. 21.15 Sport unter
Lupe. 22.00 Goethe, Schiller & Co.
23.00 Das Geld, tv-film naar gelijkna-
mige roman Emile Zola. 00.25 Laatste
nws. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

06.00 Guten Morgen Deutschland,
met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex.

09.00 Wie das Leben so spielt, (As
the world turns), Am. soap-serie.

09.50 Reich und schön, (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby.
.1.05 Lieber Onkel Bill, (Family af-
fairs), Amerikaanse serie. Afl.: That
was the dinner: wasn't it. *11 .30 Tic tac toe, spelprogramma.

12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig, middagmagazi-

ne.
12.50 Eine schrecklich nette Fami-

lie, (Married... with children), Ameri-
kaanse serie. Afl.: Haar und Haar.

13.20 California Clan, (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.10 Die Springfield Story, (The
guiding light), Amerikaanse serie.

14.55 Der Chef, (Ironside), serie. Afl.:
Mord aus Eifersucht. Herh.

15.45 Chips. Afl.: Alle für einen. Herh.
16.40 Riskant! spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Die Beach Boys. Afl.: Awomp-

bomp-allobomp... Spring break.
20.15 Mini Playback-Show, sterren

en fans. Presentatie: Marijke Amado.
21.15 Notruf, serie waarin opmerkelij-

ke reddingsacties centraal staan.
22.15 Anpfiff, voetbalshow.
23.15 Unter Druck, (Crack in the mir-

ror), Amerikaanse thriller van Robby
Benson. Herh.

01.00 Dreamscape - Tödliche Trau-
me, Amerikaanse thriller uit 1984 van- Joseph Ruben.

02.35 Todeskommando Tobruk,
(Quella dannata pattuglia), Italiaanse
speelfilm uit 1969 van Roberto B.
Montero.

03.50 Der Schatz vom Toplitzsee,
Duitse misdaadfilm uit 1959 van
Franz Antel. Met: Joachim Hansen,
Gert Fröbe, Sabina Sesselmann, e.a.
Herh.

05.10 After hours, Amerikaans maga-
zine.

05.40 Tekenfilm.

BBC 2
'Onr. t(1947icl2an and the Huntress
neemt h Jun9'e-held Tarzan
die e. 0D te9en een zoöloog
beest! met een hele verzameling
JohnnvnvA/Vandoor wil 9aaa Met:
en jnh Weissmuller, Brenda JoyceJ°nnny Sheffield.

07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Look stranger.
Reportage over het zeilschip The Cam-

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

Radio 1
7 07 AVRO radiojournaal ( 7.30 en
12.30 Nws. 12.55 Mededelingen t
b.v. land- en tuinbouw). 15.07 NOS
Aktueel. 16.05 Echo-magazine
(17.30 Nws). 19.04Eucharistievie-
ring. 20.04 Voor wie niet kijken wil.
23.07 Met hetoog op morgen. 0 02
VPRO's nachtleven met om 0.02
Midnight hour; 1 02 Viva musica
exotica; 2.02 After hours; 3.02 Les
heures du mal; 4.02 De VPRO op
herhaling; 5.02-7.00 Q, Q, le Q.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur.
6.05 Radiofruhstück + Spiel Gluck-
streffer (6.15 Wort in den Tag; 6.45
Hörergrusslotterie; 7.15 Veranstal-
tungstips; 8.30 Presseschau). 9.10
Gut Aufgelegt. Tips und Ttjemen
am Vormittag 12.05 Musik a ia
carte (12.30 BRF Aktuell). 1300
Presseschau. 13.05 Musikbox.
16.05 Popcorn. 18.05 BRF-Aktuell

(Aktuelles vom Tage). 18.40-20.05
Jazz a la BRF.

18 10 Pop-Eye 18.40 Dinimiz
islam. 19.00 Nieuws en actualitei-
tenrubriek in het Turks. 19.30
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Marokkaans en het Berbers.
20.15 Nieuws en actualiteitenru-
briek m het Chinees. 20.30 Indone-
sië, taal en cultuur. 21.15 Thuis in
geldzaken. 2145 Pronto? 22.15
Computers in het primair onder-
wijs. 22.45-23.15 Het formatiebud-
getsysteem." Bonnie Tyler in

TROS Gouden Uren
Radio 3 met 'Total
Eclipse of the heart'.

Radio 2
704 Goedemorgen Nederland.
753 Het levende woord. 8.04
NCRV 's hier en nu. 8.20 Goede-
morgen Nederland 9.04 Wie weet
waar Willem Wever woont? 10.04
Plein publiek. 12.04 Ted's lunch-
pakket, met om 1304-13.20 Hier
en nu. 14.04 NCRV's belspel.
1504 Beste Beer. 16.04 Disco-
gram. 16.47 lets anders. 17.04
Ook goeienavond. 19.04 De hits
van... 20.04 Listen to the music
22.00-07.00 Zie Radio 1.

RTL Radio
4.00 Frühschicht Weckdienst 6.00
Guten Morgen Deutschland 900Radio-Shop Muziek en actualitei-
ten. 12.00 RTL Mittag 14.00 RTLRadio Café. 16.00 Feierabend DieAbend in den Feierabend 18 00
Radio Bar Classic Hits 21.00Lie-
be ist Das zartliche Magazine
24.00-4.00 Radio-Nacht Die Nacht
lebt.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. 8.00 Over-
name landelijke aktualiteiten op
Radio 1 8.30 Limburg op donder-
dag. 900 Licht Limburgs. 10.00
Voorgebruik schudden 12 00 Lim-
burg Aktueel op donderdag. 13.00
Overname landelijke aktualiteiten-
rubneken. 17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium. Program-
maover en rond de kunst.

schrijven. 16.00 ue beweging:
16.00 Het portret: De Friese com-

ponist Paulus Folkertsma. 18.00
Nws; 18.04 Muziekjournaal; 19.00
Concert: Noordhollands Filharm.
Ork. met viool 20.00 Nws.
20.02-24.00 Het podium: Loeven-
die in Hilversum.

Duitsland 1/2
°ntdek, h,

Lugner 0961-D). Man
's en ri ,7 Zl,n vrouw hem ontrouw
Diemen a. uteeds verder in de Pro".5 h,j besluit zÜn dochter te"^eoii ? dat,haar moeder dood is.
Rühmpnn slao Va'da- Met: Heinz"Jnmann en Julia Pollina.

" Scène uit 'The Draughtsman's Contract. (BRTN - 22.30
uur).
goed met elkaar overweg kunnen.
Met 0.a.: Hardy Krüger en Greg
Rowe.

17eeeuw een vreemd contract sluit
om een landhuis te tekenen en
daarbij zeer warm onthaald wordt
door de gastvrouw. Met: Anthony
Higgins en Janet Suzman.

Radio 3
6 02 De TROS op 3. 7.04 De ha-
vermoutshow. 9 04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop ol een envelop.
14.04 Popformule presenteert de
nationale top 100. 18.04 De
avondspits. 19.04 TROS Dance-
trax. 21.04 De CD show.
23.04-24.00 Sesjun.

BBC 2

JamL^2 H'Qhway (1951-GB).■CheiriHWart °n,dekt dat met^'-r^ven m ?°r2aak is van vljeg-
PassaaiPr^arlene Dietrich is e"d^ga9nïerJa,? rt

een"lie-3lui9da,
Koster tOllen- Re9i(--: Henry

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (nieuws om 7.00 en 8 00
uur). 8.55 Overpeinzing 9.05 Mu-
sikpavillon. 12 00 Nieuws en weer.
12.05 Gut Aufgelegt, Zur Sache
(13.00 nieuws) 14.00 Nieuws.
14.05 Stichwort Wirtschaft Auf der
Promenade. 15 00 Café-Konzert
16 05 Heimatmelodie. 17.00 Der
Tag urn fünf. Aansluitend Musikex-
press (18.00 en 19.00 nieuws;
19.30 Ohrenbar). 20.00 Nieuws.
20.05Zwischen Broadway und Ku-
damm. 21.00 Musik zum traurnen
22 30-4 05 Nachtexpress

1"(JPB-AUS). TamvaZ Pna Van Carl Schultz "*er en z°on. Vissers, die niet

BBC 1
BRTN 1
22.30 The Draughtsman's Contract
(1982-GB). Film van Peter Greena-
way over tekenaar Neville die eind

RTL Plus
23.15 Crack in the Mirror
(1988-USA). Modieus getinte thril-
ler van Robby Benson over de
dagen na de beurskrach van 1987.
Drugshandel als bijbaan voor
beursmakelaar, die aan de grond
zit. Met: Robby Benson en Tawny
Kitaen.

Duitsland 3 West
20.00 Tin Men (1987-USA). Danny
DeVito en Richard Dreyfuss beledi-
gen en terroriseren eikaars auto's
om het hardst in deze film van Bar-
ry Levinson. Geen eendjes maar
Caddilac's.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De fascinatie. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 Doe-het-zelf-psycho-
logie. 10.00 Dilemma. 11.00 Ge-
zondheid, een zorg. 12.00 Nws
12.05 Aardewerk. 13.00 Nws.
13.10 Emmastraat 52. 14.00 Gas-
ten van de KRO. 15.00 Ezelsoor.
15.30 In den beginne. 16.00 NOS
Cultuur. 17.00 De ronde tafel van
Pam. 17.25 In gesprek met de bis-
schop. 17.35 Postbus 51 radio-
magazine. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ron-
de. Programma dat je op dreef
helpt met muziek en spelletjes
(6.30, 7.00 en 7 30 nws). 8.00
Nieuws 8.10 Bistro & Co. 10.00
Nieuws 10 03 Parkeerschijf met Ri-
ta Jaenen. 11.50 Het koekoeks-
nest. 1200 Radio 2 regionaal
13.00Nieuws. 13.10 Het schurend
scharniertje. 13.15 Roddelradio.
14.00 Hitbox. 17.00Radio 2 regio-
naal. 18.00 Nieuws. 18.10 Over-
stuur. 20.00 Het gelag: pop, folk en
kroegverhalen 22.00 Nieuws
22.05 Boem boem, zwarte en blan-
ke pop. 23.30-6.00 Nachtradio.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming
(8 00 Nws.) 9 05 Veronica's mees-
terwerken I. 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 11.53 Veronica's meester-
werken II: Berliner Symphoniker
met sol. 13.00 Nws. 13.04 Neder-
land muziekland klassiek. 14.00
Metronomium. 1530 Zeggen en
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RTL 4Nederland 2 Nederland 3 België/TV 1

België/RTBF 1

bria. 10.00 (ZWJ^Tarzan and the hurK
tress, speelfilm. 11.15 (ZW) No high-,
way, speelfilm naar de thriller van
Neville Shute. 12.50 Two sides of a
street. 13.30 Natuurfilm over de kroko-;
dil in de Okefenokee-moerassen. 14.20
The Brollys. 14.35 Bellamy's seaside
safari. 15.00 Nws. Aansl.: Famous fa-
ces. 15.10 The passion of Pernambu-
co. 16.00 Nws. Aansl.: High Chaparral,
16.50 Nws. 17.00 Filmpje over maken
van Nederl. sigaren. 17.15Reisverslag
van Nigel Farrell over dorpen in Enge*-
land. 18.10 Brahms' symphonies.
19.00 Spiderman, speelfilm van E.W.
Swackhamer. 20.30 Reg. progr. 21.00
Vandaag: over recente juridische fou'
ten van rechtbank. 21.30 Top gear.
Test van The rocket'22.oo Satire mej
imitator Harry Enfield. 22.30 War sto-
ries, Andrew Graham-Yooll, strijder
voor de mensenrechten. 23.10 Nicho-
las Craig geeft advies aan toekomstige
weermannen. 23.30 Newsnight. 00.15
The late show. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open universiteit.

België/TV 2

België/Télé 21
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iDe kantonrechter te Maas-
itricht. Gezien aangehecht
verzoekschrift; gelet op het

( W^Tgelegde geboorte-
extract, waaruit blijkt dat

f verzoeker op 1 augustus
1 te Berg en Terblyt is

■ geboren; gehoord: 1. ver-
zoeker die verklaarde bij

>fiet verzoek te volharden; 2.
'ttohanna Hendrika Mariafelom-van der Velden,
■Ttcieder van verzoeker, me-
HBÖerschijnende voor haar
Hnan die momenteel we-Hftis ziekte verhinderd is te
■■jchijnen; 2. die verklaar-

te stemmen met het.fcerzoek; overwegende, dat
|i(s verzoek voor toewijzing
y^tbaar is; gelet op artikel
235*. Boek 1 van het Burger-

ooek: beschikken-de: verleent Ralph Huber-,
kus Gerardus Blom, gebo-
fén te Berg en Terblijt,

Straat 60, handlich-
het exploiteren vanI

-4r
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(jalento C Fiorili° ' " Ducat° r- Cf|;/ \ ' j

Zeg maar hoeveel inbreng u wilt hebben bij 't invullen van uw bestelwagen.
ALS uop zoek bent naar een bestelwagen, weet u waar- En ten tweede is er van elk type een flink aantal uitvoeringen. met comfort en ,s, zoals u ziet, uiterst representatief. De Talento, U merkt, wilt u een bestelwagen die exact aan uw

schnnl.jk dat het een hele puzzel is om de .utste te vinden. Bi, de Ducato bijvoorbeeld kunt u uit' 150 versMllende basis- linksonder, besch.kt over een laadruimte van sm\ maar heeft wensen voldoet, dan moet u geen puzzeltocht maken. Maar naar

Bent u net tevreden met het motorvermogen, blijkt de varianten kiezen. toch de draaicirkel van een personenauto. De bestelwagen uw dichtstbijzijnde F.at-dealer gaan.

laadruimte te klem. Valt uop de fraaie bestuurderscabine, Even terug naar de Uno Van en T.po Van. Dit zijn ernaast, de Fiorino, die ook verkn.gbaar , als P .ck-up, biedt Hij vertelt u graag alles over de opties en interessante

■s de laadvloer weer net te hoog. Dat soort probleemp,es zult be.de pittige bestelwagens d,e compact van buiten en ruim van een laadru,mte van 2,75 m' en is eveneens zeer wendbaar. lease- en f.nancienngsmogelijkheden.

u bij Fiat met snel tegenkomen. binnen 'zijn. Reuze handig voor in de stad. Dan de al genoemde Ducato. Wat een ruimte. Wat een BBEIEI
Ten eerste hebben we een uitgebre.de range. Van de De Tempra StationWagon Van, die u rechtsboven ziet comfort. En het moet wel vreemd lopen, willen we 'm niet

compacte Uno Van tot aan de Ducato Grand Volume (9,8 m'). staan, is ideaal voor de langere afstanden. Combineert ruimte precies op maat aan u kunnen afleveren. tCU DrOK temperament.

D. U„ott.~ fH.SOO., T-po tt. ~. / 1 7.X50., Temp„ ****** V.» ~./ 22.950.,M. B„,W«. , U.950,; TaUn.o ,a. f 23*50..- *Duca.o >~ f24. ,00... *„«„ ~,„ ,„W BTW. *****. „«**»*..Be, onsPa,„ .nfonu^r 06-0998880 „or* «*UWiM«U»«■»+,.
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*/]. rstuk 1995 *}£ Teller voor binnenkomende gesprekken. +A £jL\\ Inclusief afstandsbediening. )AA de sigarette-aansteker van de auto Mmf% Mg%

JT 2 STUKS 29-90 _fc>T 1&7 ±07r 499= W^T (Exclusief batterijen) 49r ■"".- J^y 6".-
-nt"edingen geldig t/m zaterdag 18april of zolang de voorraad strekt. VOiU^UVV VV#\|\.LLW\l\J I «I» U27J6

■______H_______________i________l^»>^"^«" , I. I, ■ 1,1 _«aV^_Mli______ a__
M

__________
MM ■ ■«_*«.

j * —. -.^^^— ■ i... i ii

-__^_^^ Kontakten/Klubs. Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

’ 50,- all-in
--_ Tel. 045-423608.

Contactburo
Sittard

©046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

Peggy privé en
Escort

Ma. vr. 11-22.30, wo. tot 19
uur. Thaise massage.

046-374393. Meisje gevr.

knappe knul
Student, 19 jaar, wil van 16

april t/m 9 mei heren ontvan-
gen om vakantiegeld te ver-
dienen. Ben geen beroeps,
voor mij 1e keer. Wil alles

proberen (ook S/M) mits sa-
fe. Tel. 043-254183. (Maas-

tricht) 12-01 uur. Vragen
naar Riek.

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VVV en Kesselkade

043-254183

WET CHEMISCHE AFVALSTOFFEN
KENNISGEVING VAN DE BESCHIKKING

NAAR AANLEIDING VAN EEN AANVRAAG
OM EEN VERGUNNING

Bij beschikking d.d. 7 april 1992 van de Minister van
Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
is aan Broekman Bom B.V. te Bom een vergunning ver-
leendvoor het bewaren en vervolgens verwerken van -van anderen afkomstige - chemische afvalstoffen op
het terrein gelegen aan de Heirweg 2 te Bom. Aan de
beschikking zijn voorschriften en beperkingen verbon-
den.

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 17 april 1992 ter inzage in het gemeentehuis van
de gemeente Bom, Kasteelhof 1, op werkdagen van
9.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur, alsmede in de
openbare bibliotheek aan de Prinsbisdomstraat 7 teBom op dinsdag van 18.00-21.00 uur.
Tegen het besluit kan tot en met 17mei 1992 beroep
worden ingesteld door de aanvrager, de betrokkenadviseurs, degenen die tegen de aanvraag en/of hetontwerp van de beschikking bezwaren hebben inge-
bracht en enige andere belanghebbende dieaantoont
dat hij redelijkerwijs geen bezwaren kon inbrengen
tegen de aanvraag of het ontwerp van de beschikking.
Het beroepschrift dient te worden gericht aan de Raad
van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Indien beroep wordt ingesteld kan eveneens een ver-
zoek worden gedaan tot schorsingvan het besluit of het
treffen van een voorlopige voorziening. Een dergelijk
verzoek dientte worden gerichtaan deVoorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State.

IN CHINA
WORDT
DE ROEP

OM VRIIHEIP
FLINK

ONDERDRUKT.

In China is de roep urn democratie verstomd. De piirui is voor
dictatuur. De partij weel wat hel hesie is Wie .meiers denkt, krijgl
straf. Dat beslist de partij Niet de rechter. CIRO 454Q00

ê
AMNESTY INTERNATIONAL

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, ,^
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... ggl

Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! *>lZr
Fabneksstraat 7. 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, teleloon 04709-84222. fax 04709-84333. SI' I ItW

Grote Alfa Romeo
verrassings-paasshow

JÊÊKÊÊSjf^ff^ÊÊÊ Tijdens de
BHB^BB^k^H showdagen

\mm '\Wm vr'Jda9 17 aPril
K**S I zaterdag 18 april en
M*Z'M 2@ paasdag 20 april

bieden wij u bij aankoop van een nieuwe auto:
of - EurOdisney met het hele gezin (max. 4 pers.) Uiteraard geven wij een goede inruilprijs en- een jaar belastingvrij rijden een maximale korting bij geen inruil.
° - accessoires - pakket zelf samen te stellen 10"" " d!i!!?reTte ~of Ha .„„„;„!„ „..„„._,-_.-__.*:_. Al,a Romeo-modellen. Een proefrit in de- de speciale supergarantie nieuwste Aita 155 is mogelijk.

(ZpaJ®€>rru><r (jj|) Edisonstraat23
A _"._. ■__.- ii_ __■■"_« Nabij Draf-en RenbaanAutomobielbedrijf 6372AK Landgraaf— - iM*-±—m)M*it ■— ■ Telefoon045-321088E.A. KOZOLE b.v. Telefax °4532128

__________________
—-—-■--»■—---—_-_-_---__i__-_-_«__-__-___-__-_i

NIEUW
Top massage

gegeven door
"Nikki"

°P afspr., tev. meisjes gevr.-^Jjaj. 09-3211.304785

Escort Service
j.«oor een leuk meisje bij u
ÏÏ8 of hotel v.a. 12 t/m 3 u.<Lgfs-422685

Nieuw escort
12.00-03.00 uur, all-inservice, discreet, snel. Tel.

"^ 045-413887
Dagelijks geopend

"Club La Belle"
Regina, Tamara, Steffi,

-°ntta, Walli en Inge van
uur. K'rade W.

41 Qfaverstr. 13. Tel. 045-
-~~SJj3. Americ. Expr. welk.

Privé
yferlen-centrum van 11.00-SLIi.OO uur. 045-714707.

voor heren
Tel. 045-225333

t -—Tgy. boys gevraagd.

La Femme
Escort 24 uur per dag.

Tel. 045-225333.■~-ij_v. meisjes gevraagd.
Privé en Escort bij

Anita
~-^_Jel. 045-352543.

SM Rachel
-~—J_elL 045-274810.

Love escort

dat je eieren nogaevertd worden! Kom dan
langs bij

Privé Daisy
"—J__9o9l meisje welkom.

Volslanke
1J-vrouw ontv. privé, va.'■■^Iw.r.jel. 043-473309.

LYDIA
ïr>' GOED en discreet

«net Anja.
eriM' Ma9gie, MargarethaVoLM°^e. U komt NIET-~^Ll_!__iJU 046-749662

Buro Geleen
"^LgßJiyo 046-748766

Nieuw
Privé Sandra

Weel^ vr- 10"22 uur."~^^gPl9gsLp46-75751 7

**045-326191**
*

Een heerlijkeontsp. massage
T^es en heren.

Sacha's Escort<oeW wegens drukte nog
Ltof.e.uke dames.
TeTÏ&f^bezwaar.Chauffeur il 0255-Tev*~^S!ilgHL_.bv- eigen auto.
Nieuw EscortKimberly snel bij ufnuis of in hotel-^045JL418606^Jacq en Brigitï'^ heren en echt-■~--iSE__!l_Tèj. 043-218498.

Stohiïn '■" het LimburgsSu?^d,Tfln groot in RË-°ULTAAT!ËeI: 045-719966

Haas(t)je rep jeprijzenkö
Sony camcorder »'*'-p--"' jrv Akai C6O FTT^V m m\\\sÈ&** —"— < CCD F 38S *8 x motorzoom/macro _TT_^7_i^^^Hßi^_SJi^B audlOfa^SPf+P^ Kr \. 3~^ÊÊÊÊÊÊÊmmmmm

♦min. lichtsterkte 3 lux 'datum/tyd/age WAyk' jTmm WÊ^F 5-Dak mMIPk A IPB

4-Br99T-,^É| _*!__________ i^^^^^^^^^Ë __rIfeijj^^ ör" Inruil -’- 1QQ.- M mT~mmr*rmmm m -öödr^ c'3o"

_L L^ L. /35r -.tS^r***'^?^ fi *<«lil *^^j^^^ Canon compactcamera sooo i Body inclusief af 35-80
|M^^___^--~^ 11 W^m Autoioom'3B-60 mm zoomobjectief objectief'ingebouwde flitser'intel-

y*^wT~ll,~">^_^^—"""' __^CVi ■Üfli _»n/I_rtr-_cc_»H-_ic voorziening "intelligente automatische scherpstelling'automatische
nlr°^.nd^*w--*^ï«U«- AT /m\lfl _____^_______K»-_____________ auaiOCas.ei.eb belichting'autofocus. belichtingsregeling'automatisch
P«rn,„„d BrightAT /4kll^K; 5-pak' 1/199 filmtransport'datadisplay voor diverse

perSOnal COmpUter 'JIIIJB' T!r^^^_^PP 1 > mlmr% functie indicaties'uitte breiden met
Specificaties'Bo2B6 processor met MMK^^b / I *w_ry {.' *tatc s **è^t|^^^^^^^ ____f____*_l*B,,,^e^____ MJIA

creatieve chipkaartcompleet met A/S
eenkloksnelheidvanl6MHz'l MBRam / / -*->^_^^-^^^^-^__r «M» 9 chipcard en brede riem.

geheugen (uitbreidbaar tot 32 MB) BQftll'll njl'l__.j________^_| _L " ""'X*_______________»-- _ff<l ___,

(1.2 Mb)'super VGA kleurenmonitor Ifchf^ '? K' *^ ItV H____^_n__. WAARHPD»-\li Imet maximale resolutie (non-interlaced) ■ y > r^/*^J ËWH " ""■»fc#COV_l|>( '
works Ensemble beiden Nederlandstalig 11 I &mTmr^(l V^x ' -~^6 opnamen-

per maand ■MM 9 £i . " C\ \ _^bk B PP^ ' I mm^m^Sm IL^^^^^^l

SOOQ-. voor _Fi<%#\#*4 '9 naalds'printsnelheid 180karakters ■■^■■^^■■■■■^■■■■HH _____________■_____________■ Sony Walkman I ffmßM 1 1 12 I -V||[|j v'"k^Qfjßl per sec.'4 Kb printerbuffer WMEX33'dubbel megabass ISfl'i'j V
of i so.-per maand mWMm -W -W 9 'mcl. Nederlandse gebruiksaanwijzing. 'autoreverse'incl. hoofdtelefoon. *~R_f___mfrll>«^ JL

BfiffiPS] ■■■■■■■■■■ Heerlen Promenade 41,045-713826
SMfl as&wsjWg-""- jekomt Ogen dl Oren tekort. Maastricht Grote Staat 50,043-210204■■■■■■^■■waMIMHBHH zolang de voorraad strekt. Prijs- en drukfouten voorbehouden. W %J "
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BBF^ "".. "'< i r > fl^^irnn^ ii' Sa' 9"
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0 RENAULT PAASSHOW

■ HO/ opnl^we REKENVOORBEELÓ
f^% RenaultS U koopt een Renault 19 TR Europa 3-drs

%M #W model '92 Adviesprijs 25.895,-
-„__—-—"""\ Uit VOOrraad Kosten rijklaarmaken 590,-

-—"—~~~ ' jmm \ (mcl. 50,-brandstof)
I ' m\*G\\\> \ 26.845,-
-\ pCfcllM»**' \ 10% korting over adviesprijs 2.590,-

-\ \ 24.255,-
-\ \ '\rnbVJl' 9 — \ Inruil Mitsubishi Colt GL 3-drs.\ «"■ "C 19 \ 1989, ANWB/BOVAG koerslijst .... 15.355,--\ ««sHA^H \\** cal>«_*S—— Bij te betalen 8.900,-

Tijdens de paasshow, t/m zaterdag 25 april, krijgt u bij aankoop van een nieuwe Renault
10%korting op de adviesprijs en tevens garanderen wij u een inruilprijs voor uw huidige auto
welke minstens gelijk is aan de waarde volgens ANWB/BOVAG koerslijst !*
Heeft u echter niets in te ruilen; kom dan ook langs. —Wij hebben immers voor iedereen een interessant aanbod ! /^\>ei°e^et )

Informeer naar onze voorwaarden /"$!&& . *X\\&^^ /

0 AUTOBEDRIJVEN KERRES Qs^
Heerlen: Kerkrade:
Beersdalweg 97. Tel. 045-724200 Dom. Mijnstraat 25. Tel. 045-452424

&*» 'n terug te mnd. bedrag etlekiieve mnd. bedrag volgens etfekneve HUÏSbCZJtterS, extra lage lasten

'—ÜJIL betalen in volgens minimum jaarrente wetteliji maximum jaarrente 70ndfir taxat IPkOSten
1!0o°.- 60 mnd 139,78 14.9% 149,66 18.7% krediet looptijd in

liSS'" 60mnd 275i7S 14*3% 293-47 17-5% b9*aß maandBn
}J?SJ.- 72mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% Hhyp. 2e en 3e hypoth.
£'£>." 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 360, 240 x 180 x 120 XS'*o.' 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% — — —-84 mnd 915 07 14.0% 933,79 14.8% «.MO,- - Wf 127,- 149,-

-fcü^rr: ■ ] ' 15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,-
-fl| ■»TeTe] "JWJdJI ilB N 'H Jlül^ 25000-- 209'" 302'- 325-- Ml-"

Hm- <*>I>l Il——*^^ 40.000,- 334,- 484,- 520,- 610.-
Imiai Übela«lt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tanel Theor. 75000- 625,- 908- 976- 1144.v---!____P9r maand per maand et), jaarrente looptijd per maand cli. jaarrente looptijd 100ooo'. 833- 1210- 1301- 1525--'"000,. 120,. 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.
Is'nS0'" 220'- 1-145% 146% 75mnd 1.379% 17.9% 85 mnd | EU. jaarremele hyp. in voorbeeld 9,2%, 2e en 3e Hyp 13.5%
»<OOO,- 300,. 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd flJflJflfljnffffTnTTTPPfTTT^Tflfll,'OOO,. 520,. 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd I _U_ip3pUll_HliW» 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I WKMT A IMI [=.M||<^o^loo2,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% Blmnd|| ILVjIL *_J|M EIMI

I 0q
~t GEREGELD. Ook bezorgen wij het geldKosteloos bij u thuis. Hebt val leningen mm\\mmWmmY7mYmmmmMHiertvJ at hoe,t Béén teit/aar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. fctfctßwWV*iyiWP^

do 1 en vindt u enkele voorbeelden van min.en max. tarieven voor pers. leningen en üHiHSXSUE, "opende kredieten. Andere bedragen en looptijden (12 Vm 120mnd) zijn ook mogelijk.
Dtisl'86'1 Vanat **■1000''l0' '"200000'-zin mo9el'ik ZÓNDER onderpand of borg.

s_3e>,enst met looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestalkwijtschelding.

ml
HUISDIERHERRIE
Doe er iels oan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij hel
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, MQ"*
2600 AJ DeMt. INoO

UW SEAT DEALER OP ZN PAASBEST.
FANTASTISCHE SHOW MET AANTREKKELIJKE ACTIEMODELLEN.

SEAT MARBELLA COURS SEAT IBIZA LINEA SEAT TOLEDO KOM SNEL
■ met geregelde3-weg katalysator ■ 1.2iMotor System Porsche ■ uitstel- . Verkrijgbaar in 1.6,1.8,2.0,1.816V, 1.9D en CU PRRFITFFR VAN VEEL■ fleurige bekleding ■ verstelbare rug- bare achterruiten " getint glas ■ Linea 1.9DTurbo ■ Benzineversies met injectie en Ml l HUI 11tWI in» ■Uh

leuningen en hoofdsteunen striping ■ van binnenuit verstelbare geregelde3-wegkatalysator ■ 1.9DTurbo met PAA^VflflßflFFl* afsluitbare tankdop ■ beschermlijsten buitenspiegels ■ in tweeën neerklapbare roetf ilteren oxydattekatalysator ■ Vanaf!.B fruw ■ uui ivkbk.

rondom ■ rentevrije financiering achterbank ■ rentevrije financiering. stuurbekrachtiging.ABS op 2.0 en 1.8 lbV.
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BEEK, AutomobielbedrijfCoumans-Beek B.V,DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, Autobedrijf Chiaradia,Trichterweg 122,045-212843. BUDEL, Van Meijl Automobielmij
B.V. (subdealer), Meermortel 28 04958-91887. HAELEN, AutobedrijfWil Leenhouts B.V,Peter Schreursweg 16,04759-2116. HEERLEN, Autosport Brouns BV Schelsberg 175,
045-725507.KERKRADE, Auto Aarts,Hamstraat 211,045-412545.KONINGSBOSCH, Garage M.vonLumich (subdealer),Prlnsenbaan 87,04743-1389.LANDGRAAF,Automo-
bielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer) Rötscherweg 60,045-313588. LINNE, AutomobielbedrijfMat Hukkelhoven, Oude Weg 30,04746-1968. MAASTRICHT,Autobedrijf
Peter Bancken, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, AutomobielbedrijfPrimair, Industriestraat25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364. SWALMEN, Autobe-

v^____ drijf G.H.S., Rijksweg Zuid 7,04740-2931.WEERT, AutobedrijfPeter Janssen, Sutjensstraat 18,04950-34456.

e^]zen inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden. Bij aanschaf van een nieuwe Ibiza of Marbella is een financieringsregeling mogelijk. Het betreft
vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd van een jaar in samenwerking met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voor het bij inruil bij te betalen

aB, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. Deze aanbieding geldt bij aanschaf voor 30 juni en registratie voor 15 juli 1992. Importeur Pon Car bv., Leusden, tel.: 033-95155U.
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Sinds enkele weken is er een bijzondere iuwe- Ml|lj nTS^J/^!lier in Kerkrade bijgekomen (v.h. Borger). ■■■L Il—| -ö*-<^-|
Een juweliershuis bestemd voor geheel Zuid-Limburg. Uniek in opzet enff
uitvoering! Als onderdeel van een internationale groothandel is het
concept, dat alle juwelen, horloges en klokken etc. blijvend 1/4 voorde-
liger worden verkocht! En elke maand een razend populaire aanbieding als
lokeend van de maand, voor de fabrikanten-prijs.

.j *jj / Gouden damesring met
Ï>etko. i*vUaqt& zirkoon. Speels model.I Charmant doublé t Van £36ö> CD prijs 195,-

I dameshorloge, rond model Gouden medaillon, ovaalI met donkere wijzerplaat. met gravure. Een blijvende
Van £298,- CD prijs 223,- I . A , # __i l | l

_
k i;iii| ■■ m mmm p>I herinnering.

Dameshorloge, vormkast, fIICpPM 1%-NMAAN I- Van £356; CD prijs 263,-
-met leren band. ILUl\L.L IV UDE IwlfTATll flUI Gouden herenring met
Van £335-,- CD prijs 176/- ..,.., . , onyx ingelegd enI Seiko Herenhorloge, rond J& fe. Wl| beginnen deze eerste afgewerkt met zirkoon.I model met leren band. $Jj fl lokeend met 2 schattige Van £566.-CD prijs 419,-
Van £22*5.- CD prijs 168,- m%\\\mmr\* Si I Gouden herenplaat, groot
Doublé herenhorloge met .jtt ArMSkfjÊ*f**m/Ad9 m model. Bestemd voor naam
band. Aparte kreatie. M B|*^ *J IvCWWvvViJ' of monogram.
Van £396;- CD prijs 223,- | ffl> %/^ * , ■ Van £365,- CD prijs 266,-

I %"— "%*,» ■ mFT *«f | *«« ■
I Topmerk in Zwitserse ' voor aan de wand. ' Vlot model bi-colorI precisie. Heel eigentijdse Met harp- öf bloemenslinger. I | solitairring, 0,08 crt.

modellen zoals: Mm Hoogte 40 cm. Uitgevoerd Van £242;- CD prijs 556,-
Héélexklusiefhorogemet M U met BatteMj-Uurwerk. Een j Entourage rina met 0.26
band en datum. U moet dit flflfl OflV „Li^^-jVLi,;. ~.„. j. crt. Makkelek draagbaar,
zienl m schitterend klok|e voor de Van £15M:-
Van £345.-CD prijs 183,- kamer, keuken, gang ot CD prijsll37,-
Bi-color dameshorloge met I /|l; noem maar op. Zeer eigentijds speels
wandro^rJÏ!odi®"S

««* /JIL ' EU Normale juweliersprijs (V M/) ontworpen damesring met
Van £395> CD pri|s 296,- ny^imW £i9Q^ \W/ °-39 crt- briliant-
gedistingeerd'platmodel, |fjj % Hoe bestaat het! J«- JflL CD prijs 1741,-
-met zware wijzerplaat. \vs C5i?L- mw Geelgouden alliancering
En iets met een vaste band I■■ uül—U fl^Rflt fl'flfl* JZ&T Van £339?-,-
-in 2 kleuren. Herenmodel. ' U betaalt flj fl fl^B i CD prijs 1674,-
Van £495.-CD prijs 371,- I echter maar%^-f% mm m wkW\ Solitairring Princessslijpselmu M m%mm^^ *W 0.86 crt., fantasiekleur.

'1 klok per klant ~ M dL^WyS Van £642-6-;-
LeXvlotte ring met echt iüimuiflMDjlJ .^ERJNGVANDJZ|EBON fl/ ffoïïlïbriSlhi.rad.n
VaTSÏ;- CD ris 72,- worden met certificaat
Een statig gouden kruis met geleverd!

Van Ö367- CD prijs 99,- Hvhm>~ Ut
Eigentijdse gouden
creolen. _^^^^_ fl|^^
Van £W8- CD prijs 89,- AW"< W*Bw ,Een werkel,lk schitterende
Gouden koordarmband, 4 flf L3I kollektie van een bekend
rij-model. Klassiek maar mY^H \ _J_fl merk wacht op u.
zeer draagbaar. Bj^^^_ m^^mj Uitgevoerd in geel of wit
Van £696-,- CD prijs 521,- m | goud en in 2 kleuren. Ook
Massief gouden (7" /2 /? . met briljant. Uniek m
beweegbare clown. JTUMSea&'ó/Uaó presentatie en., véél

prijs £635;- ■ ■_______■ aiwh _"* _p^_^b _#**■ voordeliger! In Kerkradefe^fe"- "- VAN CLEEF & DELON w"h'"w9e'ut-.^^

" — " ■

Gold Hand bv
Tijdelijk geld nodig?

Wij lenenu geld op sieraden, briljant, horloges enz.
Kom vrijblijvend binnen voor informatie.
Oud goud kopen wij aan tegen de hoogste prijs.
Voor antieke sieraden speciale prijs.
Contant geld.

Gebruik uw verstand, koop bij GOLD HAND.
De nieuwste sieraden in 18 karaat goud.
Groothandelsprijzen. Zeer grote keuze in kettingen,
armbanden, oorbellen enz.
Wij zijn geopend van 10.00-17.00 uur.
Grote Staat 44A (1e etage) Maastricht
043-258057 "

r~ -^_^_^ Onze inlijsterij en kunsthandel wordt
/ -~^___^ verplaatst van Valkenburgerweg 77
/ naar nr. 77A. Tevens openen wij
/ r**-^ ~~~"—i onze galerie -~ - . , _,/ 7 B „Kleen Lingelauf'

/ ~"~\__^ / Op paasmaandag 20 april bent u
/ #^iass!^^% / tussen 14.00 en 17.°° uur van

/ M/t / harte welkom op onze
__ _ „/ // 1 J / / wOpen Dag"

m / om samen met ons op dit heuglijke
/ ml ___^____________P/ / el net Bas te heffen.

R^^JB ï^^gm I Als openingsexpositie stellen wij
m M I werken ten toonvan

/ Minke Lipsch-de Vries
/ / De tentoonstelling is te bezichtigen

-^-^.^^ / / tot en met zondag 31 mei 1992.
Il U hartelijk welkom hetend,

~^^^ ~^< / kunsthandel- inlijsterij
--7 PLOUMEN-PETERS

Valkenburgerweg 77A, Voerendaal. Tel. 045-753480
Openingstijden ma. t/m vr. 14."-IS.00 uur. Donderdag koopavond tot 21.°° uur.
Zaterdag van 14.'"-ló.00 uur. Op.tijden galerie di. t/m zond. van 14.00-17.oCuur ms»

Kk I;
DRAAG EEN STEENTJEBijl

een school ln
hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen vsn SOS-
Kinderdorpen zsl in Joao Pessoa
de bestaande kleuter- en lsgere
schooluitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dskinderen uit de
sloppenwijken ln ds buurt van
hstkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in
de leefsituatie vsn dezekinderen
tebrengen ls veel geld nodig I let
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN,KOÖPTtf

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

■ ' i ■ i »i 1

Ukur.t ditbedrag overmakennaar
Rabobank Heerlen, nr
11.99.11.191 t.a.v. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobsnk: 10.30.856). lnlichtin- 'gen: Mevr. I. Philipa-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kinder
dorpen. Tel 045-412>jt&.

GEDWONGENIKOSTUUM IIVERKOOPI
Hst gaat om 'n achltlaranda aortarlng (vßottn
najaar 1982) hoogwaardig* import-koatuuma

(normala prl|a «00,- 10l §00,- Duits» markan)
dia wij gaan varkopan voor da ongalooflljk

lag» prl|* van;

Pitot 379,- '
UN UNIIKI KANS Dll U NUT M«S LaTIN LOPIk!

DEZtKOSTUUM-VERKOOP VINDTPLAATS IN HHPAND
RAADHUISPLEIN 17

HEERLEN
I UT OP: ALLÉÉN OIOPEND OP DONDIRDAO,

vrijdag inzatirdao
VAN 10.00 TOT 17.00UUR.
DONDIRDAO KOOPAVOND TOT tl.00 UUR ■



94% van onze
eigen limousinvlees

É 'M issssW 11 ij Iinlll-vBERIII

__■___

.y. Toefen, ons Umousin rundvlees en Entrecóte j gO KOgeltóefStukHra!^ral£ ons Limousin kalfsvlees zijn van grote ■ ■W"STT/ 500 gram -JLV^t lOOgram V^#xt_jrii/ klasse. Onze Limousin runderen krijgen
inFrankrijknueenmaalderuimte...enecht natuurlijk Mager bOUÜIOII- "g 095 KalfSOOUlet (\$
voedsel. Zodat hun vlees mooi mager en rijk aan 1 "I m\ /
eiwitten is. En gegarandeerdpuur natuur is. VICCS 1kilo XLI» . lOOgram a»

Maar dat zoveel klanten ons Limousin vlees het -m»- jr |£ . y*

allerbeste vlees vinden...Dat hadden we echt niet IViagClC | Jj9s -I^IIISOCSICIS /\?
durven dromen. Vandaar deze paasbeste aanbieding. SllJlJlliipiCo 500 gram JL\_/# lOOgram l#



klanten vindt ons
het allerbeste vlees.

t> j 11 j |bl' KshShL: * of citroen/ananas. O (lilBonduelle doperwtenmet WUB»* !^ll |P*y

~. . ,en , „^.."S WW
i -. /^y^v bakje a 750 ml A&^Kj*S S

biiksoomii.ss2voor X«>x __x .. u» j u aardaDpeltiesl af^aT^ <*|!tit^,^_*i#»»multi-vrucht,rode vrucht,grapefruit- ooiuoiv^uii,*! UU HP^ ''"wLjf^-T^T-itiBonduelle ananas ofsinaasappel, 1 *TQ ±600 gr J-»SS *«f
| Haricotsverts IQQ OeS ui,,e,«r 1./y ValenciaLate- """""'S ■«"■«*"5/81iterblik ï^flé// Met spaaraktie voor korting opfamilie- VdlCllUdi-aiC ■4| Ci Artoegangskaan voor 'Het landvan Ooit. Sinaasappelen A Q /"* ROOM i StAGa ""**«■_* "-"-j^. mpn WfM f M MÉÉ ***»»*»<Ffli CH M XBM^BMmmm m eacVy b<y&r& d_____> U£mV J___H '" # _______&

Melba Toast QQ I I R Nubij aankoop van een bak Berthal / f
gja»*" \

Nu met 20% gratis méér inhoud. . QrViiitt^rcKiov "I r*^ /jf^V /"" DÖle tropische gesuikerde waaiers gratis! fli ÉÉpB B |
jtnutlcisUlCl Il I I ■_____ _- i _ -i _«»k >— _r^ — ! sSSrßßSaffi ____M_V

#Üt „,„.,. ~,_^| / W i fruitcocktail r% lZ(\ OFTTymmmi Mi gHfg^r^* H 24x0,3 hter I*9s^X_^_/. >^ «___/ <"> / il * faffi gSSfc: VJl^^^^o^f3»-^ "-*-« I'|iPr_ 425 gr 1.89 Nu 2voor Aj .<J\J mPÊÊSÊÈÊÊÊÊm Bmß9mmmi

sbbsH w^^^--'- ■*■+■- flfl ______H_i__JV"<>^___n 111 Wmmmw^^ Wf*^^SSßSS^So^^y^ .ZSllTiSHlclvlC ft IV. y

m\mk WW' %_. "flfl | % j3_J^É. V,Ê *^^fl\ BPPSflaflal i^aMÏ^VVflt ........................ flP^RhSaWwflj fl wt^ÉflMKflfll

gflr '^v £ .^"'_ll!_t!*w*"> ___________B___w^ p- ______K_J_i_^lflßfl^2i^il

'-^flflflflflflflflfl^-^-'!9M>rflll fcffl ±400gr i6xi2Vigr «a-^1 ">/ö Brierenommée6o% l^ *^USB
|M| JMr^y' Brie puntStllk Delmonte ananasschijven of

w!&SIH WmmWi verpakt per 200 gr *75"3.38 perziken, literblik <") |Q
"" UT1 O 3 1 a^.UiBI JÈ^MjV-B Nu4octkorting IS&r *<-l*±S

j^Bubsmmi ' iffi^irï. ' JBr^flfll _____■ Éfl ::flfli ____■ ■¥'':>Éfll / Jfam& wl * fttf>^> é*jt\\ m)_P^
PW* flKflflfll I bI k flfll / m.*~^P**-+**9* ï 2*aßJS&*^|" i-If»*1^v^«**«*-^flflfl***4lnnl9V9^Hl i^H jflfljsflflfl 9flJ flflaflH / i>nm* nf-^'^» mmSrWWwSmw $ m^MflmmW* "<,._~ -.*►> iï -^v .______,_______f.adlHlbsMsjW w fI«T.T'Ws-nlif tsTfli^Ef'sffll ■■ ■ ■■■o f^^ ’ jym*^ArWm wfz. M.WmMm*mmmw 4' JMK y -**!W" _■« -*i£__r ?««»»i.»tiijiß_M_^___B____________BHHiß'____M: : - afl**fl i.y^<'4MFl.'9Bsflfg E **flMsflfli ’ mT^M^mT mV+S*"* ***; 'T'^^—a—^ BW. *» V "dTTC j^aEB^BSSS «MfllßÊs&Zs*3i ttfllM 'flHflßnÉSnfflHSSßHÉflflfl :"P3flfll I / ;. <R*LV ?jV. SJ» , Cjk "■ Tl. 3P fl________r'?_________ÉÏ____________l

:*"J***!""/-~*flßßßHfllaajTU *^**^BB ~^r .1 j<g- -r<n*^-. . jfljjj sVflkV^'Cflfl ___C ifl?ï^*"'^^^^^fe_^ MW*^^M

pasteibakjes IIQ Sisi orange of koolzuur! S Q ffl 9 1 '^J^^ QQ appeltaart 400grof 1 /^Qdoosa4stuks vn,. 14 literfles -^LOy /i #1 11 Pak,ea2sogr h,necake4sogr WT l.U^
aaaiVv^l^RW HrV^ ____EÏW'^A^l^____________Hß*4V4w^as____________i_': _______^___^__E__H^^H SBjW fljK^dJJl^B -w> '

I^'^^^ '"*■'■- i.'*^' W --f'-ïvÈÊM i^k H^^: -"Bfli

concertino of cocktail- 1 QT blik a 240gr H H

M --y.'^s*aë:^^^È£jp '"^^>v afl^^M^^S flUtSnafWl __jb!bV ifl b-i y>-Hft I .S v_/

Verse Paaseieren Unox champignons/vlees- Zwartekip Aviko aardappel- Gebraden fricandeau of
gewichtsklasse 55/60 gr "I /lO ofkalfsragout IQ advokaat C QE kroketjes QC slagers achter- C\ QQveipaktperlOsta^^rX.OO blika4oogr 2AST JLt" __L/ flesao,sliter *Dm>S <J zaka4sogram -Jy&T SZ) hamperlOOgr J-I.O'S

Vanavond, donderdag 6 april in al onze winkels koopavond! Akties zijn geldig van donderdag 16t/m zaterdag 18 april 1992
■^ninnftnftflaniWfc _________.__M_nn.inp aa^_i_____________. .-.v.w-:.-.:-.:-

-|an linders
't Allerbeste voor 'n vriendelijkeprijs



«

Stel, u houdt niet
van eieren...

mmm

WÊÈmv

mmm\ £

m^^mmmkmtk,^ t 'm^^^t^ _«_______ÉÉl w'

Dan bent u mooi 't haasje.Want zon leeg dopje staat zo zielig bij
de Paasbrunch. Goede raad is duur. Behalve bij ons. Want wij
vullen het dopje deze week met iets dat u kunt lepelen als 'n eitje.
En dat wel zo lekker is. Er is één nadeel: u kunt 'm niet schilderen.

-

Nieuwe oogst: Kelderman Fries suikerbrood, ■ i _,„„♦ „.. mM k öiö„„ö„ .. hnnricrhonnönr\*a*
Royal Club Grapefruit of - £j- uit onze bloemenafdeling:.

Alpha aardappelen, oQQ verpakt OQC
g beleggen terwijl U boodschappen doet. Bitter Lemon,flesi liter ©J^l.OO -

zak 2'zb kilo 3.77 600gram J&5aC.7O _.«. t Hn . IDI. iaDC Jtmm\^\
m. Met het kopen en sparen van AH zegeltjes hebt unu de mogelijk- :; =-vO^-= $ m Conqueror port lbv iy»b, jsJßwLt»gJV-v j4»xs> _^ö^?V r_h heid om als belegger deel te nemen in het AH Vaste Klanten Fonds. J/23AJ een superieure, rode, mÊTiM'^ Beplant-^LJ Valencia Late, /^HffiS Paasbrood, muw Albert Heijn winkel ligt een brochure voor u klaar waarin «S^W SoT^IiS^SSW 12.95 hengselmandje
■UT perssinaasappelen s.ipFÏÏÏP^ b" ld met alles haarfi-n wordt uitgelegd. AH Vaste Klanten Fonds. , nes 0.7b liter ooo^iWJ met gele ,- qÉJg^ net 2 kilo 4gg t^MP^ Lijnen, g|3— tf, Ragoüts , kuikentjes, , Ö.7^

Ijsbergsla, lfiQ moo^T^^qjJ FromagedesChaumesso+, Hollandia Matzes, W* JËÈÊ^ «wp*\' Fleurig paasboeket, 6.°5
per krop l.O^ Met 2 zakjes poedersuiker. /.7U vers van't mes, 100 gram ®®® 000 pak 200 gram, 1 r\(\ $^^mW^rWmk rundvlees of

■s-^ 3&T éL.mCÖ volkoren 2.19 of naturel 1.77 i&SS^ "** champignons,
AH -P„ irpllin hplaratknfi n,n-Tomaten .. I*r blik i /"*_r"\ AH Servicelijn: bel gratis 06-0305.

"' ' QQ iiit._4_>kj a^s««;«««.,M«iiM« V n-.-* rfTTTft *^ annoram iwl Da De artikelen in deze advertentie kunt vin alle AH
500 gram !■«/«/ Uit de bedieningsafdeling: JL^S^^-x Port x.u*s wlnkelskopen behalvede ameien waar kieme_/^S^T^S«»l\ Qalnt RO+ nnmn cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kope. F^l»_NÈ&L_Tr^ oa,ul^u » ==y=

-* ÜU', Rineau Bordeaux, een volle, rode Of In AH winkels waaréén van die cijfers op de deur
Paté Canard au Porto. « A wtFn^7 p yers van t mes, u^- jfA, Toefjes room, droge, witte Franse wijn, r _ir staat Reclameprijzen geident/m zaterdag is aprii »

a/b/c ■««""'«"«■««»« r«i W, - qq >J^____. /<\ J lOOgram y_iM«f€lsS_? hnO-,noram .„.„-„-ito. 'J^, c^^. "> /I'S * Zolang de voorraad strekt._. , , lOOgram ®®®® X.77 aflf__ J * MMrapV?// Dus^Dugram f1e50.75 liter ®@®®-fe4ir %Jm*T%i> k jBietstuK, O QQ (Mxsi^ri CQ |$Iliirir ®@sxD^er AJlOOgram f^fexX jKt 299 ____--—Jpll * RoomiJs' UüM/J
Jtr'-^W^ 01 Paaskip, l ;?SBfia«è: Vorkham, vers van't mes, 1 r%r -nirwnntioc F^rSjS 1-^- stracciatella of '.. \g ffAvS^**mkm%. .;Ékz%r \*~ kilo®®®® 100 gram lOOgram ®s® .2-4-r.1.ö0 f ich «II BS-I'^P^ Pistacne' rlt---ir] Wêßf

Johma palingsalade, om I^iSmJF verpakt (fl^^fci^Ö Ch Allerhande koekjes, -. QQ _4flkfll..fl*ak I... 4 „ lOOgram ®®o® 0.17 iWfflgSÉ lOOgram 7 qj- Perla pak2oogram -^^I.^^ ■^■_T IVarkensfiletrollade, _° gSS"^ ®®® '""^ JlT^B^fiSfl Mokka
500 gram iö^-9.49 17 QQ Nu 25 gram extra inhoud.* L|M*^^BJ^ koffie, Uit onze gebak flL^afllkilo v®®^-20^r±/":7:' Ch Goudse licht belegen kaas, snelfiltermaling, zelfbedieningsafdeling: I)
-^ „ , .... vers van t mes ®®® of Ch Pistache noten, ■. on vacuüm verpakt, g 07 „
Crl Kalkoenbiefstuk, 0 Af- vacuüm verpakt cd®®®®, iaqa zakl2sgram ®®® 2#5 1.77 3 pakken a 250 gram 7.0/ Paas-slagroomtaart, QQC £ ■►lOOgram ®®®® J±3%~ £-UO kilo Nü IU.7U Nu met gratis doosje Toffifee t.w.v. f.2.49.» 900 gram ® O.JJ gy-^Wfe-li..- **-^

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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