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Schinveldenaar
hoofdverdachte
containerbende

„ Van onze verslaggever
BRUNSSUM/ONDERBANKEN

Een 29-jarige SchinveldenaarSeldt als één van de hoofdver-
dachten van een internationale
°ende die zich had toegelegd ophet stelen van.met goederen ge-
jolde containers. De politie
heeft acht verdachten uit Bruns-sum. Schinveld, Oirsbeek en uit
°elgië gearresteerd. Meer aan-
houdingen worden niet uitgeslo-ten.

-^containers werden door eend5-jarige chauffeur uit Brunssum
"tet een gestolen vrachtwagen

ontvreemd. De diefstal van de
opleggers vond plaats in de ha-
ven van Rotterdam maar ook op
tal van andere plaatsen in het
land. Op deze wijze heeft de
groep voor bijna een miljoen gul-
den aan goederen buitgemaakt,
al wordt niet uitgesloten dat dit
slechts het topje van de ijsberg
is. De gestolen waar varieerde

van vloerbedekking tot televi-
sies.
De inhoud van de containers be-
zorgde de chauffeur bij de
Schinveldenaaren de Belg thuis.
De eerste arrestaties vonden
plaats op 19 maart na huiszoe-
kingen in Oirsbeek en Bruns-
sum. Daarbij werden drie man-
nen aangehouden, onder wie de
30-jarige Belg W.R. Deze bleek
voortvluchtig te zijn. Hij was
ontsnapt uit een Belgische ge-
vangenis waar hij een straf van
acht jaar uitzat. Bij de huiszoe-
king trof de politie gestolen waar
aan uit een container en een
vrachtwagen.
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Minister Dales
Haar Limburg

ROERMOND - Minister Dales
Binnenlandse Zaken komt*°ensdag naar Limburg. Die

r?* 6zal ze ook Roermond en
r^hck-Herkenbosch bezoe-**n. De twee plaatsen die het
gaarst zijn getroffen door de
"frdbeving van afgelopenbaandag.
p>ie dag zal ik de minister la-
*l zien dat er zich werkelijk**n ramp in dit gebied heeft
J'oltrokken. Dit in tegenstelling
°t wat de minister in het beginan de week in haar onwetend-heid vanachter haar bureau
Jjeeft gelanceerd", aldus de dui-delijke geïrriteerde Roermond-

loco-burgemeester H. Derks.J-rouverneur Mastenbroek heeft
*ter op de dag in Maastricht

onderhoud met de minister
J 1mensen van het rampen-
fonds.

het weer

vroec.«. Se weggebruikers moeten
het Ivenin-T mee houden dat
4o0r uaats.eliJk glad kan zijn
«n n °evriezing van vochtige
W» i

D,ekken- D»e fflad-
hp- sne' verdwijnen want

*°nni ,nnen de dag met flinke
<W *Se Periodes. In de mid-
Woiki mt geleidelijk de be-
*H va*£ vanuit het westen toe
Vi.avond moeten we reke-
.e»i «ouden met af en toe re-
tig '"e wind is zwak tot ma-
Sr uuWestelijke, later op de
»e£ "u 2««delijkerichting. De
Sra<Wltuur looPt °P to* 10
W ° en vannacht daalt het11 öaar 5 graden.
VOortfefTf. \erdere informatie be-. ue het weer in Limburg
V%D 06-91122346.

*>i»P: °6-3» onder: 20.41
MoÏT 0p: 2140 onder: 06.11

H.a °P= 06.36 onder: 20.43nop: 22.58 onder: 06.37

Inventariseren
Op het ministerievan Binnenlandse
Zaken is inmiddels een 'task-force'
gevormd van ambtenaren die zich
bezighouden met de gevolgen van
de aardbeving. Het ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening stelt mankracht aan Lim-
burg ter beschikking voor het in-
ventariseren van de schade. Ook
mensen van Rijkswaterstaat wor-
den daarvoor ingezet.

Intussen heeft de minister woens-
dag ook gesproken met vertegen-
woordigers van de verzekerings-
maatschappijen. De minister: „De
verzekeraars vergoeden bijvoor-
beeld wel schade aan auto's en heb-
ben toegezegd schade-experts ter
beschikking te stellen. Het is niet
uitgesloten dat er meer komt."

Verheugd
De provincie Limburg reageert ver-
heugd op het besluit dat er 7,5 mil-
joen gulden ter beschikking wordt
gesteld. „We moeten ons wel reali-
seren dat het schadebedrag nog
ontzettend kan oplopen. Gouver-
neur Mastenbroek schat de schade
nu al op 100 tot 150 miljoen gul-
den", laat kabinetschef drs L. de
Bruyn weten.

Ook loco-burgemeester H. Derks
van Roermond is blij met de gift
van de regering. „Het blijft een
druppel op een gloeiende plaat,
maar we kunnen iedere cent gebrui-
ken. Alleen al in Roermond is er nu
al voor 30 miljoen aan bouwkundi-
ge schade vastgesteld en we ver-
wachten dat de totale schade in
onze gemeente rond de 45 mih'oen
zal liggen", aldus Derks. De provin-
cie en de getroffen gemeenten ho-
pen dan ook dat het kabinet de
toezegging om mogelijk ook verder
over de brug te komen, daadwerke-
lijk gestand zal doen.

opkomst

Hoe denkt
men in

Limburg over
euthanasie?

MORGEN
IN DEZE KRANT

Provincie schat schade beving op meer dan 100 miljoen gulden

Kabinet stort 7,5 miljoen
Van onze verslaggevers

DEN HAAG - Het kabinet
stort 7,5 miljoen gulden op
gironummer 777 van het
Rode Kruis. Het geld is be-
doeld voor de leniging van
de eerste nood in het door
de aardbeving getroffen ge-
bied.

Minister Dales (Binnenlandse Za-
ken) heeft dat gisteren bekend ge-
maakt. De bewindsvrouw gaf aan
dat het om een eerste begin gaat. Ze
voegde eraan toe dat het kabinet
zich nader zal beraden zodra er
meer bekend is over de exacte scha-
de en het soort schade. Zo bekijkt
het ministerie van WVC of er mid-
delen uit het Monumentenfonds
kunnen worden ingezet voor de bij
de aardbeving beschadigde monu-
menten. Volgens de provincie is de
schade aan de monumenten nu ge-
schat op 1,5 miljoen gulden. Daarbij
zijn de kerken, die voor 30 miljoen
beschadigd zouden zijn, niet mee-
gerekend.

Eenden inspecteren erewacht

Dinsdag eerste acties in ziekenhuizen
DEN HAAG - Komende dinsdag
worden er werkonderbrekingen ge-
houden in zeshonderd instellingen
voor de gezondheidszorg. De ver-

plegenden en verzorgenden komen
in actie omdat op die dag de tweede
ronde begint van de cao-onderhan-
delingen. Ze zullen verlengde kof-

fie-, lunch- en theepauzes houden,
om lucht te geven aan hun onvrede
met de cao-voorstellen van de werk-
gevers.
De cao-onderhandelingen van dins-
dag lijken bij voorbaat al vruchte-
loos. De werkgevers hebben geen
geld (en krijgen dat ook niet van het
kabinet) om de geëiste loonsverho-
ging van 4,5 procent te betalen. De
draaiboeken voor langdurige sta-
kingen liggen al op tafel - volgens
verplegenden en verzorgenden het
enige pressiemiddel dat de over-
heid ertoe kan brengen geld vrij te
maken voor de zorgsector. Het kabi-
net wil 3 procent loonsverhoging
geven, waarvan 2,5 procent uit het
pensioenfonds en een half procent
te financieren door een lagerziekte-
verzuim.

" Alsofhet
voor hen
dagelijkse
kost is,
'inspecteren'
drie eenden
parmantig
destram in
dehouding
staande
militairen
van het 44ste
pantser-
infanterie-
bataljon.
Dit
onderdeel,
dat als
eerste uit
parate
dienstwordt
gehaald als
gevolgvan
de
verkleining
van de
Koninklijke
Landmacht,
nam
gisteren in
Zuidlaren
afscheid.

Foto: ANP

Problemen in
kabinet over
begroting '93
DEN HAAG - Het kabinet is giste-
ren in problemen geraakt over de
voorbereiding van de begroting
voor volgend jaar. Verschillende
ministers verzetten zich hevigtegen
nieuwe bezuinigingen. Pas volgen-
de week woensdag zal aan de hand
van een voorstel van premier Lub-
bers en minister Kok (Financiën)
worden geprobeerd knopen door te
hakken.
Naast de begroting wil de minister-
raad volgende week ook besluiten
nemen over de koppeling tussen lo-
nen en uitkeringen, een lastenver-
lichting in de vorm van verlaging
van het hoge btw-tarief van 18,5
naar 17,5 procent, afslanking van
het ambtenarenapparaat met 660
miljoen gulden en bezuiniging op
de sociale zekerheid van 1,7 miljard
gulden.
Kringen rondom de minister-presi-
dent menen wel dat er 'enige vorde-
ring' is gemaakt.
Over de maatregelen die genomen
moeten worden om koopkrachtver-
lies bij de minima op te vangen be-
staat ook nog grote onenigheid in
het kabinet. Minister De Vries (So-
ciale Zaken) meent, gesteund-door
de PvdA, dat de hogere inkomens
moeten inleveren om de lagere in-
komens iets extra's te kunnen ge-
ven. Minister Andriessen (Economi-
sche Zaken) verzet zich, met steun
van het CDA, daar fel tegen.
Het kabinet moet beslissen over be-
zuinigingen op de begrotingen van
brj elkaar 1,4 miljard gulden.Als dat
volgens de normale verdeelsleutel
zou gebeuren, moet minister Ritzen
(Onderwijs) 450 miljoen gulden in-
leveren. Intern heeft hij al laten
weten dat hij dat niet zal meema-
ken.

Onduidelijk
Een eventuele btw-verlaging kost
de schatkist ook nog eens 1,7 mil-
jard gulden. Het is nog volstrekt
onduidelijk waar dat geld vandaan
moet komen. Gedacht wordt onder
andere aan het niet meer aftrekbaar
maken van rente op consumptief
krediet.
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SCHAESBERG
Autokino: The last boyscout, vr
t/m ma 21.15 uur. Harley David-
son and the Marlboro Man, vr
t/m zo 23.30 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook, dag. beh. vr 14
17.45 en 21 uur, vr 17.45 en 21
uur. Babar, dag. beh. vr 14.30
uur. Bugsy. dag. 18.15 en 21.15
uur. JFK. dag. beh vr 14 en 20
uur, vr 20 uur. Cape Fear, dag.
beh. vr 14.30 18.15 en 21.15 uur,
vr 18.15 en 21.15 uur. Ciné-K: De
Noorderlingen, dag, 21 uur, za
ook 18.30 uur. Cinema-Palace:
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, dag. 14 en 16.15 uur. The
prince of tides, dag. 18.15 en
21.15 uur. Beethoven, dag. 14
16.30 19 en 21.30 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
13.45en 16.15 uur. The last boys-
cout, dag. 18.45 uur, vr t/m zo
ook 21.30 uur. Lumière: Tokyo
Drifter, vr do 20 uur. Suzaki Pa-
radise, za 20 uur. Branded tokill,
zo 20 uur. Hakuoki, ma 20 uur. A
certain killer, di 20 uur. Violence
elegy. Wo 20 uur. Ay Carmela,
dag. 20.30 uur. Nog niet bekend,
dag. 22 uur. Nachtfilm, vr za 23
uur. Zes korte films van Paul de
Nooijer, vr t/m ma 19.45 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. Hook, dag. 20.30 uur
za t/m do ook 15 uur. Sneeuwwi-
tje, za t/m do 15 uur.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur, za Lm do ook 14 uur. JFK,
dag. 20.30 uur. Sneeuwwitje en
de zeven dwergen, za t/m do 14
uur. Filmhuis Sittard: Merci la
vie, wo 20.30 uur.

" 'Hook', een schit-
terendefilm

ECHT
Royal-Microßoyal: Harley Da--j

Ividson and the Marlboro Man, I
" dag. beh. wo 20.30 uur, zo ook 15 i

'uur. Silence of the lambs, vr t/m .
| di en do 20.30 uur. Fievel in het Iwilde westen, zo ma 15 uur.I l

ROERMOND
Royal: Beethoven, dag. 19.30 en .21.30 uur, za t/m do ook 14.30 }

I uur, zo ma ook 16.30uur. Royali- r!ne: JFK, dag. 20 uur. zo ma ook |
j16 uur. Fievel in het wilde wes- f
jten, za t/m do 14.30 uur. Film-:huis Roermond: Merci la vie, do [
20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Merci la vie, za 20 »
uur, di 20.30 uur. r

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ

LimburgsDagblad bv

Directio:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K J Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Telefoon:
Abonnementen 045-739881
Advertenties 045-739886
Algemeen 045-739911
Piccolo-advertenties 045-719966
Fax:
Advertenties 045-739204
Algemeen 045-739364
Redactie 045-739264
Banken:
ABN Bank Heerlen 57 75 35 935
Postbank 10 35 100
Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 046-746868
Heerlen-Centrum 045-717719
Kerkrade 045-452932 455506
Maastricht 043-254477
Roermond 04750-18484
Sittard 046-515577
Valkenburg 04406-15045

Abonnementsprijzen:
Bij vooruitbetaling le voldoen
bij automatische betaling:
per maand ’ 27,45
per kwartaal ’ 82,35
Per acceptgiro:
per maand ’ 28,45
per kwartaal ’ 83,35
losse nummers f 1,60

Bfr. 30

recensie

Slager Jacob Merkelbach begeert
zijn vrouw, die hem keer op keer af-
wijst, waardoor hij zijn geblokkeer-
de hartstocht richt op de andere
vrouwen in de straat. Vrouw Martha
wordt geabsorbeerd door haar de-
votie voor de heilige Franciscus in
hun slaapkamer. Ze neemt op haar
eigen manier wraak op haar man en
weigert nog te eten. Zo wordt zij de
plaatselijke martelares. Zijn zoontje
Thomas ontvlucht de spanningen
thuis door afleiding te zoeken in de
berichtgeving op de radio van de
strijd tussen Loemoemba en Kasa-
voeboe in de Kongo; tot grote erger-
nis van zijn vader. Verkleed als
Loemoemba zoekt hij zijn heil in
het bos.

Ongewild
Daar waart ook de bijziende jager
Anton rond, een even tragisch fi-
guur als de slager. Anton en zijn
vrouw zijn ongewild kinderloos, en
erg geïnteresseerd in vleselijke ge-
neugten is Anton ook al niet. Als hij
eindelijk een keer ontdooit, slaat
zijn vrouw hem plat met de uitroep:
'Laten we een kindje maken!'.

En dan is er nog postbode Simon
Plagge, spin in het web en kwel-
geest van de jager. Maar ook de
beschermer van Thomas, die voort-
durend belaagd wordt door Dikke
Willie op zijn brommer. Plagge
neemt het niet al te nauw met het
briefgeheim: alle post voor het
straatje wordt, vóór bezorging, in
het bos opengestoomd en gelezen.

" Tevergeefs zoekt slager Jacob Merkelbach (Jack Wouterse) lichamelijke liefde bij zijn streng

katholieke vrouw Martha (Annet Malherbe).

Neger
Er komt wat leven in de brouwerij
als twee missionarissen in het
straatje neerstrijken met een Mis-

sietentoonstelling. Naast curiosa uit
de Kongo hebben ze ook een echte
neger in een kooi bij zich. 'Hij eet
wat hij zoal in het oerwoud vindt,
hij heeft een goed gevoel voor hu-
mor en is bijzonder lenig' doceert
de onderwijzer aan het klasje, om
vervolgens plichtmatig verder te
gaan met de neusaap. Thomas is ge-
fascineerd door de zwarte man. Hij
zal hem helpen ontsnappen en ver-
bergt hem in het bosvoor de jager.

Zes jaar na het kassucces 'Abel' is
van Alex Warmerdam terug in de
bioscoop. Hoewel even humorvol,
kan 'De Noorderlingen' niet zonder

meer vergeleken worden met van
Warmerdams eersteling. De onver-
getelijke twistgesprekken uit 'Abel'
zullen velen nog vers in het geheu-
gen liggen. In 'De Noorderlingen'
wordt zuiniger met dialoog omge-
sprongen, maar niet minder effec-
tief. Ook is de sfeer grimmiger dan
in 'Abel', hoewel het bepaald niet
aan humor ontbreekt. Er valt ge-
noeg te grinniken en tal van visuele
grappen ontlokken een hartelijke
schaterlach. Van mij mag Van War-
merdam jaarlijks met een film ko-
men!

Te zien in Ciné-K Maastricht.

DOOR PETER SLAVENBURG Alex van Warmerdam,
wonderkind van 39

Alex van Warmerdam. Auteur, re-
gisseur en titelrolspeler van en in
Abel. Bij een nog altijd groeiend
theaterpubliek bekend als de man
achter en in De Mexicaanse Hond,
voorheen Hauser Orkater. Hy
schrijft, ontwerpt, schildert, regis-
seert en acteert. Kan het niet laten
zich te bemoeien met demis en scè-
ne, de produktie en de montage.
Dat alles, in dit geval, ten bate van
De Noorderlingen: zoals Abel de
beste Nederlandsefilm van de jaren
tachtig was, is De Noorderlingen -vooralsnog - de beste Nederlandse
film van de jaren negentig.
Een wonderkind van 39. Kind om-
dat hij het onmiskenbaar leuk vindt
ondeugend te zijn. Een wonder om-
dat hij er in slaagt zelf te doen wat
normaal gesproken door een half
dozijn mensen wordt gedaan, zon-
der dat het gierend uit de hand
loopt. Opgeleid tot handzetter aan
de Grafische School. Later student
aan de Rietveld Akademie. Uitge-
groeid tot intellectueel en er op
gebrand gehoord te worden. Tege-
lijk dermate relativerend en ironise-
rend dat het niet altijd even eenvou-
dig is hem serieus te nemen. En ook
nog eigenlijk dus best wel een aar-
dige jongen: Alex van Warmerdam.

Vanzelfsprekend woonde hij ooit
zelf in zon desolaat straatje. „In een
nieuwbouwwijkvan Den Bosch. De
achtertuin grensde aan een weiland
en verder was er niks. Maar ik moet
er bij zeggen dat die wijk al snel
werd volgebouwd en min of meer
tot leven kwam. Zo erg als in De
Noorderlingen was het nou ook
weer niet".
Van Warmerdam looft zijn produ-
centen, Laurens Geels en Dick
Maas van First Floor Features. 4,5

miljoen gulden mocht hij spende-
ren. „En het is allemaal opgegaan".
Voor dat geld liet hij, midden in de
polder, een echte straat bouwen,
een stuk bos aanleggen, terwijl de-
len van huizen en bos eveneens in
de studio werden neergezet. „Ik wil-
de dat de film wat dat betreft zo
realistisch mogelijk zou worden.
Het enthousiasme van een man als
Laurens is dan goud waard. Hij zegt
nooit dat iets niet kan, hij zegt:
'doen, the sky is the limit' en dat is

wat je nodig hebt als je zon jon-
gensdroom wilt realiseren.

„Zon bos is niet te vinden, het is
altijd net anders dan dat je wilt.
Mag die struik niet weg, kan er daar
nog een boom bij... Dat kan alle-
maal niet, dus is alles gebouwd. Ik
moet de producent nog tegenko-
men die niet zegt: doe jij effe nor-
maal, straten zat in Nederland; zoek
er maar eentje op. Dat is bij First
Floor nooit aan de orde geweest. In

tegendeel zelfs; er was daar een
soort plezier en opwinding om het
allemaal voor elkaar te krijgen".

„Aanvankelijk wilde ik een film
maken waarin ik alle figuren uit
theatervoorstelingen die nog om
aandacht vroegen, nog eens zou ge-
bruiken. Zo ben ik ook begonnen;
de onderwijzer komt uit De Wet van
Luisman en de slager komt voor in
De Leugenbroeders. God, die Leu-
genbroeders, dat speelt zich af in
een bos met katholieke broers die
allerlei avonturen beleven. De een
wordt slager, de ander slachter... Ik
weet het allemaal niet meer precies.
Die postbode is ook al een paarkeer
opgedoken.

„Ik zelf zou voor geen miljoen post-
bode willen worden. Ik ben wel
nieuwsgierig. Als er op ons kantoor
een brief voor iemand komt en er
staat 'privé' op, houd ik hem wel
even tegen het licht. Verder heb ik
geen fascinatie voor postbodes of
zoiets. Maar het is een leuk arc-
haïsch type, omdat hij elke dageen
tas vol geheimen met zich mee-
draagt, die hij van de een naar de
ander brengt. Dat vind ik een fasci-
nerend beeld. In Luisman is er een
postbode die met een tas vol brie-
ven naar éen afgelegen eiland reist
om alles eens op zijn gemak door te
nemen. Zon zak vol met liefde, ver-
raad en aanmaningen... Daar kun je

een hele geschiedenis uit samen-
stellen.
„De postbode zoals ik die in De
Noorderlingen speel is een archety-
pe, een brenger van goed en slecht
nieuws. Dat heeft niks te maken
met de postbodes die jetegenwoor-
dig op straat ziet; daar is geen bal
aan. Dat zijn van die opgeschoten
jongens met een karretje".

" Alex van Warmerdam speelt zelf de rol van de postbode die
stiekem de brieven leest.

film

bioscopen

HEERLEN
Royal: Hook, dag. 14.30 18 en 21
uur. Rivoli: Cape Fear, dag. 15
17.30 en 20.30 uur. Maxim: JFK,
dag. 14.30 en 20 uur. H5: Beetho-
ven, dag. 14 16 18.45 en 21 uur.
Freddy's dead, dag. 14.15 16.30
19.15 en 21.15 uur. The last boys-
cout, dag. 17 en 21.30 uur.
Sneeuwwitje en de zeven dwer-
gen, dag. 13.45 15.30 en 17.15
uur. The Lover, dag. 21 uur. Si-
lence of the lambs, ma t/m do 14
18.30 en 21 uur. The prince of ti-
des, vr t/m za 14 18.30 en 21 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 14 16 en 18.30 en 21
uur.
Filmhuis de Spiegel: Face Va-
lue, vr zo 21 uur.

Alex van Warmerdam schittert met 'De Noorderlingen'

Straatje vol tragiek
DOOR GEMMA WILDENBERG

Een modelgezinnetje poseert voor
een fotograaf. 'U moet hoopvol kij-
ken', zegt de fotograaf. 'Hoopvol,
waarnaar?' vraagt de vader onge-
makkelijk. 'Naar de toekomst!' ant-
woordt de fotograaf. In 1960 is te
zien hoe die toekomst eruit ziet: het
stralende gezinnetje blikt vanaf een
grotebillboard met de tekst 'In 1958
worden hier 2000 woningen ge-
bouwd' een lege vlakte met slechts
één straatje van negen huizen, een
slagerij en een schooltje in. Een tra-
gisch straatje, bevolkt met even tra-
gische mensen.

recept

Provencaalse meerval

DOOR HUUB MEIJER

Benodigdhedenvoor 4 personen: 1
panklare meerval van ongeveer
1.200 g, 4 el citroensap, peper en
zout, boter, 3 el olie, 4 uien, 1 teen-
tje knoflook, 3 rijpe vleestomaten,
1 tl Provencaalse kruiden, 1 tl pa-
prikapoeder, V_ 1 room, 3 el crème
fraiche, 1 el witte wijn, 1 tl sherry,
1 tl majoraan, 100 g gerasptekaas,
2 el geschaafde amandel.
Besprenkel vis met citroensap, zet
15 minuten weg en bestrooi daarna
met peper en zout. Wentel vis in
gesmolten boter. Verhit olie en bak
gehakte ui glazig. Gehakte knof-
look en in stukjes gesneden tomaat
toevoegen. Kruiden door mengsel
roeren en het geheel zo lang laten
stoven op matig vuur tot bijna al
het vocht is verdampt. Breng ge-
stoofde tomaten op smaak met
peper, zout en paprikapoeder. Vis
met tomatenmengsel bedekken en
in de op 200°C. - stand 4 - voorver-
warmde oven 30 minuten bakken.
Room met crème fraiche, wijn,
sherry, peper, zout en majoraan
losroeren en over vis verdelen. Ge-
raspte kaas erover strooien en vis
nog 15-20 minuten in oven bakken.,
Voor serveren bestrooien met ge-
roosterde amandelen.

Kwijlende
Bernhard

in hopeloos
saaie film

DOOR ROB DE KAM

'Beethoven' is de zoveelste film in de op dit moment weerrazend P°Pg>
re categorie 'Hond helpt mens. De hond Beethoven, naar wie de j"
vernoemd is, treedt in de voetsporen van Lassie, Benji en al die and'
hulpvaardige beesten. Met dien verstande, dat de kwijlende St. BernW
aan het slot niet helpt, maar juist gered moet worden. In de negentig 1
nuten daarvoor heeft het beest echter zoveel zegenrijk werk verricht,'
hij inderdaad het redden meer dan waard is.

Beethoven komt als schattig mor-
meltje binnen in het huis van de
familie Newton. Pa (Charles Gro-
din) is vanzelfsprekend een tegen-
stander van deze gezinsuitbreiding.

Dat zijn vaders namelijk altijd in dit
soort films, maar de kinderen weten
zijn sentimenten met succes te be-
spelen: Beethoven mag blijven. Een
flink deel van de film wordt dan ge-
vuld met de hondse ondeugden
waar liefhebbende baasjes zo verte-
derd over kunnen doen, maar die
door derest van de mensheid zo ge-
haat worden. Het beest poept, piest,
kwijlt en bemoddert dat het een
aard heeft.

" 'Beethoven'

Hardleers
En passant weet Beethoven wel de
situatie in huize Newton helder te
krijgen: vader werkt te hard en ver-
waarloost zijn gezin. Dat hadden we
als kijker ook allang door, maar pa
is nu eenmaal hardleers. Pas wan-
neer Beethoven in handen valt van
een gewetenloze dierenarts wordt

Weglaten
„Als je mensen op een geïsoleerde
plaats wilt hebben, is zon eerste
straat in een nieuwbouwwijk na-
tuurlijk een goed alibi. Ik leg niet
eens uit waarom de bouw gestaakt
is; daar kun je ook weer een film
van maken, met een bouwschan-
daal of zo, maar ik poneer dat ge-
woon als gegeven, zoals ik zoveel
niet uitleg. Dat is het meeste werk
geweest, het weglaten, een verhaal
van tachtig kilo terugbrengen tot
anderhalf pond. Waar zijn de broers
en zusters, de ooms en tantes, waar
is de bakker, van wat soort muziek
houdt de moeder van Dikke Willie?
Is de jager misschien een vegeta-
riër?
„Alles wat je meer uitlegt, kost na-
tuurlijk ook tijd. Ik wilde, na Abel,
een dialoog-arme film maken. Een
film waarin alles echt visueel wordt
verteld. Dat past ook bij de jaren
zestig. Als je tegenwoordig huwe-
lijksproblemen hebt, staan er met-
een twintig therapeuten op de
stoep, om te praten...

reces
het gezin herenigd in een wanb"
ge reddingspoging.

Het is overigens de vraag of vee
kers deze fase van de film met oP
ogen halen. 'Beethoven' is beh?
voorspelbaar namelijk vóór *ook hopeloos saai. Zelfs voor &
deliefhebbers, stel ik me zo **
Met name het middengedeelte *
de film ontbeert elke verrast
Wie deze paasvakantie met het <"
gezin naar de bioscoop wil,JJkortom misschien toch maar &
voor 'Hook' kiezen.

Te zien in H5in Heerlen

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. de eerste vrouw; 3. ter zij-
ner tijd (afk.); 5. sneeuwschaats; 11. eike-
schors; 13. vreemde munt; 14. roem; 15.
engels bier; 16. pausenaam; 17. glazen
veranda; 20. halsbont; 21. bediende belast
met schrijfwerk; 24. enzovoort; 26. per-
soon van adel; 29. Europese gemeen-
schap; 31. ruwe uitwas aau een boom; 32.
onwaarheid; 33. zangstem; 34. Grieks ei-
land; 37. spinsel van haren van schapen;
38. bende, horde; 41. toiletgereedschap;
42. wapen van primitieve volken; 45. troef-
kaart; 47. vlaktemaat; 48. klein vertrek; 49.
afslagplaats bij golf; 50. dicht, gesloten;
51. deel van het oor; 52. ongeluksgodin;
53. zonder belemmering.

Verticaal: 2. klein waterbekken; 4. zv#"
inrichting; 6. klein, smal water; 7. -mi
strektheid zout water; 8. kuil met wate/',
rivier in België; 10. gegraven water; ll^vier in Duitsland; 12. wieling, maalstro"-
-18. evennachtslijn; 19. ontvangst U
geld); 22. vrouwelijk dier; 23. lineaal. 'j
kinderspeeltuig; 26. wandversiering. ."

water in Utrecht; 28. boom; 30. ik l%
35. weerzin; 36. onvermogen, maCjj
loosheid; 38. tijdelijk verblijf van doek. ,
gekheid!; 40. prijsverlies (handels^',
42. jong dier; 43. marterachtig root"
44. voorgerecht; 46. godin van de °"raad.

(ADVERTENTIE)

tnterlandvl
Ibouwelementen b.u J
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
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VERANDA'S
[▼ j KEUR-PRODUKTEN J
Showroom geopend
di. t m vr. 10.00-13.00 uur
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za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.
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Kaboel waarschijnlijk vandaag in handen van rebellen

Afghaanse president
na vlucht gearresteerd

Van onze redactie buitenland

- De Afghaanse president N--jibullah is gisteren ge-
ü ffesteerd bij een poging om het land te ontvluchten. De cor-

P lesPondent van het Russische persbureau Tass in de Afghaan-
j? hoofdstad Kaboel meldde dit gisteravond. Volgens Tass, pam de informatie van Abdol Wakil, minister van Buiten-
': 'andse Zaken. Wakil deelde ook mee, dat minister voor Staats-

eÜigheid, generaal Yakubi, zelfmoord heeft gepleegd.

't et Russische tv-journaal Vjesti
,i v Pporteerde dat de ineenstorting
ti het regime-N-Oibullah een feit
,( j er> Kaboel vandaag in handenvan

rebellen zal zijn. De familie van

de Afghaanse president is volgens
Vjesti al eerder naar India gevlucht.

Het Franse ministerie van Buiten-
landse Zaken meldde eerder giste-
ren al dat Najibullah zijn staats- en
partijfuncties had opgegeven.
Frankrijk verwelkomde dit nieuws,
omdat het aanblijven van Najibul-
lah een obstakel was voor een vre-
desregeling in Afghanistan. Het
(overigens zeer verdeelde) Afghaan-
se verzet weigerde met Kaboel te
onderhandelen zolang Najibullahs
regering nog aan de macht was.
Volgens Vjesti is het zeker dat de
mujaheddin geen gehoor zullen ge-
ven aan Amerikaanse en Europese
oproepen tot een staakt-het-vuren.
„De islamitische strijders zijn vast-
besloten Kaboel in te nemen", zo
werd gezegd. Dat doel kwam in de
nacht van woensdag op donderdag
al naderbij met de inname van het
belangrijkste vliegveld van de
hoofdstad.

Uit de zeer verwarde berichtgeving
over de situatie rond en in Kaboel
valt op te maken dat de strijdmacht
van de radicaal-islamitische leiders,
Gulbuddin Hekmatyar van de Isla-
mitische Partij Afghanistan, de
meest belangrijke strategische posi-
ties innemen. Hekmatyar was tegen
elke dialoog met het regime in Ka-
boel en wenste evenmin de door
Rusland, Amerika en de Verenigde
Naties voorgestane coalitieregering,
die , algemene verkiezingen zou
moeten voorbereiden.

Nieuwe staking
bij spoorwegen

onwaarschijnlijk
de, CUT - Een meerderheid van
f\^r en van e sPoorwegvakbond
v " steunt het principe-akkoord
ty °r een nieuwe cao dat vorige
tie6 werc* afgesloten met de direc-

van de Nederlandse Spoorwe-
1. Daarmee lijkt een treinstaking

g.?r volgende week van de baan.
IJI een tussentijdse peiling is geble-
/f1 dat inmiddels 12 van de 21 af-dingen van de FSV het door de
ervoersbond FNV afgewezen ak-

,j °rd steunen. Het spoorwegperso-
n Heerlen hoort bij de groep

tj ,:-ers, die vindt dat de onderhan-
y ungen moeten worden heropend.
pj

ndaag vinden nog peilingen
Tv~ats in Rotterdam, Amsterdam enj^ente.
de ervoersbond FNV maakte eer-
tiie (*eze week bekend dat alleen

/ de ÜWe treinstakingen zullen wor-
b

n georganiseerd als de FSV hetnnciPe-akkoord afwijst.

Verdrag Rusland
en Oekraïne

overkernwapens
j^SKOU - De presidenten van, sland en de Oekraïne hebben gis-
ov n een verdrag getekendvoor het
t: erPlaatsen en vernietigen van tac-

e kernwapens. Het gaat om
sla Wapens voor gebruik op het

Sveld, die nog op Oekraïns
vJ°nelgebied staan en die vóór 1 juli
*Ulï dit "'aar naar Rusland gebracht
j^en worden, aldus het Russische

'üsterie van Buitenlandse Zaken.. __

Bemiddeling
Volgens Tass probeert VN-bemid-
delaar Benon Sevan, die gisteren in
Kaboel arriveerde, gesprekken op
gang te krijgen tussen 'gematigde
Afghanen' en vertegenwoordigers
van het verzet. Onduidelijk is nog
welke positie wordt ingenomen
door de 'militaire raad', die donder-
dag de macht van Najibullah over-
nam.

Experiment
filebeheersing
lijkt succesvol
UTRECHT - Na vier dagen heeft
rijkswaterstaat een positieve in-
drukvan het nieuwe verkeersbe-
heersingssysteem, waarmee
vanaf afgelopen maandag op
Rijksweg 2 tussen Utrecht en

Abcoude voor de periode van
een halfjaar wordt getest.
Met het verkeersbeheersingssys-
teem wordt de automobilisten
voortdurend een adviessnelheid
getoond via autosnelwegsignale-
ring. De bedoeling is dat alle
auto's even hard gaan rijden,
waardoor een optimale doorstro-
mingvan het verkeer mogelijk is.
Als de resultaten van de proef
gunstig zijn, kan het systeem lan-
delijk worden ingevoerd op we-
gen met autosnelwegsignalering.

" Afghaanse vluchtelingen in Pakistan bestormden gisteren de wisselkantoren in hun kampen. Nu het regime van de Afghaan-
se president Najibullah ten val gekomen is, maken veel vluchtelingen zich op na ruim tien jaarballingschap weer terug te
keren naar hun vaderland. Foto: AP

Kroatische president vernieuwt ministersploeg

EG tegen uitsluiting
Joegoslavië van CVSE

PARIJS - De twaalf lidstaten van
de Europese Gemeenschap zijn het
niet eens met de uitsluiting van de
door Serviërs beheerste Joegoslavi-
sche regering van de Conferentie
over Veiligheid en Samenwerking
in Europa (CVSE). Dit heeft de
Franse minister van Buitenlandse
Zaken, ■< Roland Dumas, gisteren
meegedeeld.
Het voorstel tot uitsluiting - dat de
Verenigde Staten woensdag in Hel-
sinki lanceerden tijdens een spoed-
zitting van de CVSE - zou schor-
sing van Joegoslavië betekenen,
tenzij het niet voor 29 april zijn ge-
welddadigheden tegen de onafhan-
kelijke republiek Bosnië-Hercego-
vina staakt.
Servië betoonde zich vooralsnog

niet onder de indruk van de dreige-
menten. „Wy zijn niet bereid aan
deze pressie toe te geven, zolang die
ten koste gaat van de waardigheid
van Servië", aldus de Servische re-
geringsleiderRadovan Bozovic.

Terwnl de strijd in zowel Bosnië-
Hercegovina als in de voormalige
Joegoslavische republiek Kroatië
op diverse plaatsen in alle hevig-
heid werd voortgezet, ontsloeg de
Kroatische president Franjo Tudj-
man gisteren zijn veel bekritiseerde
minister van Buitenlandse Zaken,
Ivan Vekic. Behalve deze voormali-
ge jurist moesten nog vijf andere
leden van het kabinet het veld rui-
men en benoemde de Kroatische
president negen nieuwe ministers.

binnen/buitenland

Lagere basisbeurs in
voortgezet onderwijs

DEN HAAG - Het kabinet wil; de basisbeurs voor scholieren in■ het voortgezet onderwijs verla-s gen. Per 1 augustus 1993 daalt
het beursbedrag met 115 gulden
tot 120 gulden per maand voor
thuiswonende leerlingen en tot
455 gulden voor uitwonenden.
Aanvullende financiering voor
de lagere en midden-inkomens-
groepen blijft mogelijk.

De wijziging van de Wet op de, studiefinanciering, al aangekon-
digd tijdens Prinsjesdag, is giste-
ren door het kabinet goedge-
keurd. De Tweede Kamer moet
zich er nog over uitspreken. Met

de maatregel bezuinigt de minis-
ter van Onderwijs volgend jaar
tien miljoen gulden, oplopend
tot veertig miyoen in 1996. De la-
gere basisbeurs geldt niet voor
leerlingen in het voortgezet on-
derwijs die nu al studiefinancie-
ring ontvangen. Zij behouden
hun oude rechten. Leerlingen uit

het middelbaar beroepsonder-
wijs (strikt genomen ook voort-
gezet onderwijs) zijn eveneens
gevrijwaard van deze bezuini-
ging.
De lagere basisbeurs treft vol-
gend jaar 73.000 leerlingen in het
voortgezet onderwijs van acht-
tien jaaren ouder. De inkomens-

grens voor ouders waarbij aan-
vullende studiefinanciering
(rentedragende lening en extra
beurs) voor hun kind mogelijk
is, wordt opgetrokken van 66.000
naar 72.000 gulden. Het kabinet
ziet met de voorgenomen verla-
ging van de basisbeurs af van
stopzetting van de totale studie-
financiering in het voortgezet
onderwijs. De compensatie via
kinderbijslag en tegemoetko-
ming studiekosten pakt niet al-
leen duurder uit, maar doet ook
geen recht aan de meerderjarig-
heid van de leerlingen. Kinder-
bijslag wordt immers aan de
ouders toegekend.

Waterschappen willen einde aan conflict

Rechter oordeelt
over zuivelstaking

DEN HAAG - De Unie van Water-
schappen heeft derechter ingescha-
keld om een eind te maken aan de
lozingen van melk in het milieu
door boze veehouders.
De Unie sommeerde de Voedings-
bond FNV en de Zuivelbond FNZ
(werkgevers) woensdag een oplos-
sing te zoeken om milieuschade
door de melklozingen te voorko-
men. De Voedingsbond en de Zui-
velbond gaven geen gehoor aan het
ultimatum, dat gistermiddag afliep.
Nog niet bekend is wanneer het ge-
ding dient. De Nederlandse Staat
beraadt zich nog over een kort ge-
ding. „Als er te grote milieuschade
dreigt, zullen we zeker in actie ko-
men", zei gisteren landsadvocaat
mr DeWijkerslooth, die namens de
ministeries van Milieubeheer en
van Verkeer en Waterstaat zal optre-
den. Ook de detailhandel heeft de
Voedingsbond FNV gisteren drin-
gend verzocht onmiddellijk een
eind te maken aan de stakingen. De
beroepsorganisatie van zelfstandige
levensmiddelendetaillisten vindt

dat de bond aansprakelijk is voor
de schade die de detailhandel op-
loopt. De Voedingsbond FNV hield
gisteren, op de vierde stakingsdag,
pas op de plaats. In totaal namen
zon veertig bedrijven deel aan ac-
ties, bij elf zuivelbedrjjven lag de
produktie helemaal stil. Bij de ove-
rige was sprake van een gedeeltelij-
ke staking.
Veehouders hebben gedreigd melk
te lozen op allerlei plaatsen als van-
daag de zuivelstaking nog niet is
afgelopen. De werknemers van de
voormalige CCF (nu behorend tot
Friesland Frico Domo) zullen de
produktie vandaag stilleggen als
Friese boeren inderdaad beginnen
met het lozen van melk. Het perso-
neel is woedend omdat de veehou-
ders beweren dat ze hun melk niet
meer bij de fabrieken kwijt kunnen.
Dat is volgens de zuivelfabriek niet
waar, omdat er nog genoeg opslag-
capaciteit is. Uit gegevens van de
zuivelbond FNZ blijkt dat de melk-
plas die is ontstaan door de acties,
slinkt.

Subsidies
Het kabinet heeft gisteren
overeenstemming bereikt over
de weg die bewandeld moet
worden bij het tegengaan van
misbruik en oneigenlijk ge-
bruik van subsidiegelden.
leder departement moet zorgen
voor een duidelijke en syste-
matische regelgeving op het
gebied van subsidieverstrek-
king. Bovendien moeten de
verkrijgers van subsidie stren-
ger gecontroleerd worden.Ondanks mondelinge solidariteit met Libië

Arabische landen
leven sancties na

TRIPOLI - Ondanks hun eerder
mondeling geuite solidariteit met
Libië hebben de meeste Arabische
landen gisteren gehoor gegeven aan
de door de Verenigde Naties afge-
kondigde sancties. Tripoli is begon-
nen met het uitwijzen van Westerse
en Japanse diplomaten.

Jordanië liet gisteren weten zich te
conformeren aan de internationale
besluiten. Woensdag maakten
Egypte en Tunesië al bekend het
luchtvaart- en wapenembargo na te
leven. Syrië, dat de afgelopen dagen
herhaaldelijk steun aan Libië had
betuigd, liet gisteren weten 'alle in-
ternationale resoluties te zullen res-
pecteren. De vlucht van Tripoli
naar Damascus werd afgelast.

Libië kreeg slechts steun van Soe-
dan en het radicale Volksfront voor
de Bevrijding van Palestina-Alge-
meen Commando. Reden voor de
loyale opstelling van Soedan zou
kunnen zijn dat het land voor zijn
energievoorziening grotendeels af-
hankelijk is van Libische olie en
deze tegen gereduceerde prijs gele-
verd krijgt.

Het sanctie-comité van de Verenig-

de Naties liet gisteren weten dat
maatregelen worden getroffen die
het mogelijk maken vluchten op
Tripoli te organiseren om humani-
taire redenen, zoals de repatriëring
van buitenlanders en het zenden
van medicamenten.
Tripoli is begonnen met het uitwij-
zen van diplomaten uit landen die
gehoor geven aan de VN-sancties.
Rusland heeft gisteren aangekon-
digd zo snel mogelijk de naar schat-
ting 3.000 Russische militaire advi-
seurs die nog in Libië verblijven,
naar huis te halen.

Wijze mannen-bijeenkomst'in Japan

Milieu en economie
botsen niet altijd

TOKIO - Dat de aarde gered
moet, daar is iederen het over
eens. Hoe de grootscheepse red-
dingsactie gefinancierd moet
worden, is een probleem van een
heel andere orde. Over deze
kwestie laten deze week dertig
wijze mannen hun licht schijnen
tijdens een bijeenkomst in To-
kio. „Er is 125 miijard dollar per
jaar nodig om het milieu te red-
den", stelde Michael Strong tij-
dens de opening van de 'wijze-
mannen-bijeenkomst'. Strong is
de secretaris-generaal van de mi-
lieu-top van de Verenigde Naties
die in juni in Rio de Janeiro
wordt gehouden.
Er zijn goede redenen om een
conferentie over de financiering
van de bescherming van het mi-
lieu in Tokio te houden. In de
eerste plaats omdat Japan, als
één van de rijkste landen ter we-

reid, een voor de hand liggende
sponsor is, die diep in de beurs
kan tasten.
Een andere reden is dat Japan
kans heeft gezienom strenge mi-
lieuwetgeving te combineren
met economisch succes. Van Ja-
pans voorbeeldvalt veel te leren,
niet alleen voor ontwikkelings-
landen, maar ook voor bijvoor-
beeld de Verenigde Staten. Zo
heeft de olieschok in Japan ge-

leid tot een enorm efficiënt ener-
giegebruik, waardoor het Japan-
se bedrijfsleven nu gemiddeld
tweeëneenhalf keer zoveel pro-
duceert als de VS voor de zelfde
hoeveelheid brandstof.
Jimmy Carter, één van de dertig
'wijze mannen', gaf grif toe dat
op de Amerikaanse houding
nogal wat aan te merken valt,
met name op de weerstand in de
VS om de uitstoot van CO2 te

beperken. Ook in Japan kykt
men overigens huiverig aan te-
gen voorstellen tot een drasti-
sche vermindering van de CO-
2-uitstoot, al is het dan om een
heel andere reden. Japan heeft
namelijk al de afgelopen jaren,
sinds er in de zeventiger jaren in
Tokio nauwelijks meer te ade-
men viel, zeer strenge regels
doorgevoerd. Daardoor is er nu
nog maar weinig ruimte voor
verdere vermindering over.

Het is ook de 'wijze mannen'
zonder meer duidelijk dat de
ontwikkelingslanden de grootste
uitdaging vormen. Voor de beta-
ling van het redden van de aarde
zijn twee categorieën veelbelo-
vend: enerzijds de reductie in
militaire uitgaven, en anderzijds
een vermeerdering van de ont-
wikkelingshulp.

uit

Neergestort
Bü het neerstorten van een mi-
litair vliegtuig in een buiten-
wijk van de Keniaanse hoofd-
stad Nairobi zijn gisteren ten
minste 50 mensen om het leven
gekomen. Vrijwel direct na de
start meldde de piloot dat er
problemen waren met een mo-
tor. Het tweemotorige trans-
portvliegtuig stortte neer tus-
sen twee woningblokken en
explodeerde meteen.

Toerist
Nederlanders die terugkeren
van een reis uit een land bin-
nen de Europese Gemeenschap
kunnen vanaf 1993 alcoholhou-
dende dranken, sigaretten en
andere rookwaar vrij invoeren
op voorwaarde dat het voor ei-
gen gebruik is. Wie met een
grote hoeveelheid drank of si-
garetten de grens passeert,
moet wel kunnen aantonen dat
hij dat niet voor de handel zal
gebruiken.

Tolken
Het kabinet wil taalproblemen
verhelpen bij de keuring van
arbeidsongeschikte migranten.
De inzet van tolken is een van
de maatregelen waarmee de
Sociale Verzekeringsraad (SVr)- toezichthouder op de uitvoe-
ring van de sociale wetten - een
scherpere selectie kan maken
bij het al dan niet toekennen
van uitkering. Ook taalcursus-
sen voor de allochtonen zelf en
meer etnische minderheden in
dienst van de keurende instan-
ties, kunnen daartoe bijdragen.

Etna
De lava uit de vulkaan de Etna
op Sicilië is gisteren weer snel-
ler gaan stromen. Twee
gloeiende 'rivieren' van ge-
smolten gesteente verwoesten
alles op hun pad en zetten fruit-
bomen en struiken in lichter-
laaie op het moment dat zij ze
raken. De lavastroom is 24 uur
vertraagd geweest, waardoor
deskundigen de tijd kregen
maatregelen te treffen om de
vloed in te dammen. Het dorp
Zafferana wordt niet bedreigd
door de nieuwe lava.

Eervol
De Libische minister van Buiten-
landse Zaken zei gisteren te zullen
zoeken naar een 'eervolle' oplossing
van het geschil met de Veiligheids-
raad.

De sancties van de VN tegen Libië
werden woensdag van kracht en
zijn ingesteld omdat Libië geen ge-
volg heeft gegeven aan een eis van
de V-raad twee Libiërs uit te leve-
ren die verdacht worden van de
aanslag op een Amerikaans ver-
keersvliegtuig boven het Schotse
Lockerbie in 1988.

Proef
Tweeduizend lease-autorijders
kunnen het komende halfjaar
met het openbaar vervoer rei-
zen op de pas die ze ook ge-
bruiken om te tanken. De auto
laten zij dan achter op een be-
waakte parkeerplaats. Dat is de
kern van een praktijkproef met
de zogeheten Park & Ride-lea-

'sepas die gisteren in Rotter-
dam is begonnen.

Irak
De Iraakse troepen lijken zich
terug te trekken uit de Koerdi-
sche gebieden in het noorden
van Irak waar Baghdad de af-
gelopen tijd massaal troepen
en wapens stationeerde. Dal
heeft een Amerikaanse functio-
naris gezegd op voorwaarde
van strikte anonimiteit.

Beweging
Er zit beweging in de onder-
handelingen over de ambtena- ;
ren-cao, die dinsdag 28 april .
aan het einde van de middag
worden hervat. De ambtena-
rencentrales hebben uit infor- i
mele gesprekken met minister (
Dales begrepen dat er toch
meer ruimte is, vooral ook in
de loonsfeer. Ook zou het met .
de 'verslechteringen' in vut en 'sociale zekerheid minder vaart "lopen.

Vrijdag 17 april 1992 "3
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(ADVERTENTIE)

Wij weten waar u het
met Pasen zoeken moet.

Als u met Pasen"uw ei niet kwijt kunt, hebben wij

nog wel 'n ideetje voor u: 'n bezoekjebrengen aan één van
de 8 Holland Casino'sWant als uvan een spannende middag
of avond uit houdt, vindt u bij ons precies wat u zoekt.

Bovendien hebben we bij de uitgang een aardig
kadootje voor u verborgen. Maar u moet wel op tijd komen,

want de voorraad is beperkt.
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom.

li -Holland
I Qvsino's

In deHollandCasino'skom jeogentekort.
"OU^ND CASINO'S: AMSTERDAM BREDA GRONINGEN NIJMEGEN ROTTEROAM SCHEVENINGEN VALKENBURG ZANDVOORT

LEEFTIJD MINIMAAL 18 JAAR.CORRECTEKLEDING ENLEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHTl_. HPnT. l IR i-.n__i_.iri i im n_ .en .in-n -n. t d.i

I
(ADVERTENTIE)

GEVEN IS HELPEN

[ -

> missieburoRoermond
-AnJ Postbus 198,
lil 6040 ADROERMOND

Limburgs dagblad
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Wie vóór 26 april
'n Peugeot koopt,

heeft meteen al plezier
van dekofferbak.

& % I HLr;__ffis

:^1 ________&_____________P"^_s_*.
BL_______H _H___>

'v^^^fl^B $f; | Hl li&ts J_^JJJ!w^liÜ_^P^K_^l __K&

/ '^HI Mk\'. W***''"'"' ■-*&--:->^->~-?<l^'-^ffi^P^^^S^^S---l^ -"*>:* jÜf _^^fl
i§_i IffV-^, a%t^WWL JÜ J_r dPL-l -^ _______?

V. 9___; ■____.._____£ _H^ jMF '^t'^___fc:'^^t «8-* j» ffjÜf " -^3-M^Bi BHMB__9________s__M____^h__^ kP^
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9ËmÉË » J» wi

* li__i_i_i______ ___F^tw i_lPl9 ______F^^_?

Peugeot pakt uit met vele aanbiedingen ènV&D cadeaucheques t.w.v. f5OO,-
Kom voor 't inpakken, kijken Met het Dixie vignet, speciale velours kuntu voor maar liefst f 1.500,- (mcl. BTW gezelschap is de 405 Référence (vanaf

hoe wij uitpakken. Met een heleboel matten en ingebouwd een radio-cassette- Peugeot 106: en montage) aan vakantie-extra's uitzoe- f 36.440,-). Die nog veel meer biedt dan
cadeaus om er een zorgeloze autovakantie speler metKeyCard beveiliging.

A7'o°u'"i gr3t'S a"ef°ireS' ken. Zoals een zonnedak, een imperiaal, de GLX, zoals stuurbekrachtiging en, „ , ~ , , r ~ of nu halen, 1 november betalen, r ' 6 6
van te maken. Uw voordeel: f 1.000,-. Maar de óf de IQg f IQ6 _ pgr mgand een CD-speler of een trekhaak. elektrisch bedienbare voorportierruiten

Zoals: een kofferbak vol vakantie- andere versies van de 106 kunt u ook ' Vakantietip: de 309 Select en de voor een soepele afwikkeling bij grens of
attributen. Bij aanschaf van een nieuwe geheel aanpassen aan uw reisplannen. 'n speciale uiting m^tf 1000-voordeel 309 Plus (vanaf f 27.480,-) rasechte tolkantoor. Uw voordeel: f 1.800,-.
Peugeot personenauto tussen 14 en 26 Voor f 1.000,- (mcl. BTW en mon- ' toerrijders, standaard voorzien van drie- Dus. Kom snel naar de Peugeot-
april (registratie vóór 31 mei '92) krijgt u tage) mag u zelf accessoires uitzoeken. . PeuBeot3o9: sterren comfort. dealer (adressen vindt vin de Gouden_.„, u . ccr>o __"—._>.-- r^c i ui, , c- f 1.500,-gratis accessoires en twee specialecadeaucheques t.wv. f 500,- die u bij V&D Of u kunt gebruik maken van 'n finan- modellen met 'n voordeel tot f 2.205,-. Dan de PeuBeot 405 GLX (vanaf Gids)- Want vóór ut weet is onze vakan-
naar keuze kunt besteden. "^ cieringsregeling: uitgestelde betaling tot ' f 33.625,-). Met centrale deurvergrende tie-stemming weer voorbij.

Maar er is meer om uw vakantie- november of een lening met 'n aflossing J^^^mode||en ling en getint glas rondom, wat in zuide- t£ VOELT TE LEKKERDERgenot te verhogen. Zoals de 106 Dixie. van f 106,-p/mnd. met ,p voordee
, * f 18QQ _ üjke streken prima van pas komt. J T^ FFl^ ppTirFOT

Kant en klaart vrolijkste vakantiemaatje. Bij aanschaf van 'n Peugeot 309 | 11 | En bijzonder comfortabel reis- IIX r,£_l> r___,UVjr_Wl_

GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN ALLE AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG 0E VOORRAAD STREKT KIEST U NIET HETACCESSOIRE AANBOD OF DE V_D-CHE<JUES. DAN HEEFT u RECHT OP DE HELFT VAN 0£ WAARDE CONTANT DE FINANCIERINGSREGELINGEN GELDEN NIET BIJ LEASE DE UITGESTELDE BETALING |MAK F 10 000.-1
EN 0E LENING IMAX.F 10600.-1 WORDEN VERSTREKT OOOR PEUGEOT FINANCIERING NEDERLAND lAANGESLOTEN BIJ HET BKRI ONDER DE GEBRUIKELIJKE VOORWAARDEN VAN EEN HUURKOOPOVEREENKOMST INFORMEER NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN VOORWAARDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Pi PEUGEOT JEk_l dynamisch opweg.



Hongerstakers
se ".no°dzakelijke proces' is geba-
de op een kritische taxatie van
g eigen militante geschiedenis.
laa?traal in de argumentatie staat de

«iste hongerstaking van RAF-
l9ganSenen "in het voorjaar van
co f "^^ werden er toen mee ge-. n«ronteerd dat wij door de koers
liti w C tot 1989 hebben gevoerd po-
_. Ekek niet sterker, maar zwakker
gew eworden" De kardinale fout is
anuSt dat w^ veel te weinig toe-gang hebben gezocht tot de anderen. zijn opgestaan om een dialoog teD^>nnen'.

na^?len onze eigen ervaringen en
von es met kameraden staat
dat °ns nu vast dat de Suerula in
n-: .proces van opbouw niet in het

kan staan", zo heet het

RAF 61 VoOl^aar 1989 hadden de
r,u "gevangenen geprobeerd door
bij tiende hongerstaking het
af tp "brengen van grotere groepen
den ingen- Voor het eerst erken-
versrhendat er in de maatschappij
het luende stromingen waren die
midriPi°bleenvßAF met Politieke
keer wilden oplossen en dit
hiet Werd de hongerstaking ook
harH?t aar>slagen begeleid door de
Na rf u n van de RAF-
"hoeer ungerstakmg was net ookse»_k dat binnen het veiligheids-

apparaat opvattingen konden wor-
den gehoord om gedeeltelijk aan de
verlangens van de gevangenen tege-
moet te komen. Zij stelden niet al-
leen een ideologisch verval van de
RAF vast, maar melden ook dat als
de gevangen zouden worden sa-
mengebracht de actieve RAF-leden
hun belangrijkste argument, dat
van de de 'isolatiefolter', kwijt wa-
ren.
„Zonder gevangenen is er ook geen
RAF meer", argumenteerden zij. In-
tellectuelen zoals de schrijvers Wal-
ser en Enzensberger, de Groene
parlementariër Antje Vollmer en de
broers en zusters van de door de
RAF vermoorde diplomaat Gerold
von Braunmuhl zetten zich in om
een gespreksbasis te scheppen.
De moord in 1991 op de Treuhand*

president Rohwedder zorgde voor
een aanzienlijke vertraging, maar
de daarna gevormde Coördinatie-
groep Terrorisme Bestrijding pakte
de draad weer op. Onder leiding
van Kinkel, die als staatssecretaris
zonder tastbaar resultaat met de
hongerstakers had onderhandeld,
ontwikkelde deze groep een gefa-
seerd vrijlatingsprogramma voor
RAF-gevangenen.

In hun brief wijzen de RAF-terroris-
ten er expliciet naar. „Voor het
eerst is door de staat publiek ge-
maakt dat er fracties in het apparaat
zijn die begrepen hebben dat zij
verzet en maatschappelijke tegen-
spraak niet met militaire middelen
onder controle kunnen krijgen." Te-
vreden zijn de RAF-terroristen

uiteraard niet met de resultaten,
maar ze zien er toch voldoende aan-
leiding in om de wapens(voorlopig)
te laten zwijgen.
Nog is de RAF niet verslagen, maar
bijna 25 jaar na de oprichting van
de groep door Ulrike Memhof en
Andreas Baader, trekt de groep con-
sequenties uit de ondergang van het
'eerste front.
Zonder het Rode Leger in Moskou,
Potsdam of Dresden, bleefvoor het
moorddadige RAF-commando van
maximaal 20 man niet veel over dan
een wapenstilstand.

" Kerkrade woensdag
1 november 1978: de
zoveelste bloedige aan-
slag door RAF-leden.
De twee jonge Neder-
landse douaniers Dirk
de Jong (20) en Jan
Pieter Goemans (24)
vinden de dood, twee
andere douaniers ra-
ken ernstig gewond.

Archieffoto: LD

Crisis
Ten tijde van de Vietnam-oorlog
had de beweging zich voorgenomen
Duitsland, als een van de belang-

rijkste stadhouders van het 'Ameri-
kaanse imperialisme' te destabilise-
ren. De kans dat dit door middel
van individuele terreur zou lukken,
was vanaf het begin vrijwel nihil.
Maar de ondergrondsestrijders wei-
gerden dat net zo min in te zien als
de politiek.

De Bondsrepubliek verkeerde ja-
renlang door de aanslagen van een
handvol desperado's bijna in staat
van oorlog. Niet alleen door de
RAF, maar ook door de (over)reac-
tie van de staat beleefde de Bonds-
republiek de zwaarste crisis in haar
prille geschiedenis.
De wapenstilstandsverklaring van
maandag biedt de kans dit hoofd-
stuk in de Duitse na-oorlogse ge-
schiedenis eindelijk af te sluiten.

vond. Hij wees er op dat Karmal
slechts het vijfde staatshoofd was
dat bij leven en welzijn het rege-
ringspluche verliet. Eenentwintig
van Karmals voorgangers in de mo-
derne geschiedenis van het land
werden vermoord of verbannen.

Maar de kans dat Najibullah, of 'de
os' zoals zijn bijnaam luidt, zou sla-
gen in zijn rol als vredesstichter was
minimaal. Daarvoor kleefde te veel
bloed aan de handen van de voor-
malige leider van de Khad, de ge-
vreesde geheime politie. De bevol-
king is nooit vergeten dat Najibul-
lah als hoofd van de Khad verant-
woordelijk was voor de vele moord-
en martelpraktijken in de beruchte
Pul-i-Charkigevangenis.

Ondanks de instemming met de
VN-plannen kwam het regime
steeds meer onder druk te staan
door het optrekken naarKaboel van
de mujaheddin. De regering in Ka-
boel moest woensdag erkennen dat
de vitale luchtmachtbasis Bagram,
50 km noordelijk van de hoofdstad,
was veroverd door guerrillatroepen
van Ahmad Shah Masud, van de be-
weging Jamiat-i-Islami. Ook ooste-
lijke voorsteden van Kaboel vielen
in handen van guerrillastrijders.

Maar het verzet, dat bestaat uit ze-
ven groepen die hun hoofdkwartie-
ren deels hebben in Pakistan, lijkt
het onderling verre van eens. Rond
Kaboel zouden zich al gevechten
hebben voorgedaan tussen troepen
van de twee grootste groeperingen:
de Jamiat-i-Islami van Masud en de
rivaliserende Hizb-i-Islami van Gul-
buddin Hekmatyar.

■ PRESIDENT NAJIBULLAH... de 05...

Aan handen Afghaanse president kleeft bloed

Bewind Najibullah al
lang sterk onder druk

Van onzeredactie buitenland
DEN HAAG - De Afghaanse presi-
dent Mohammed Najibullah, wiens
bewind door naar de hoofdstad Ka-
boel optrekkende guerrillagroepen
zwaar onder druk is komen te staan,
deed maandag nog een dringend
beroep op het Afghaanse leger om
de onder auspiciën van de Verenig-
de Naties te vormen Overgangsraad
te beschermen, die hem zou opvol-
gen.
In een toespraak vroeg Najibullah

militaire bevelhebbers de pogingen
van de VN te steunen om een eind
te maken aan de burgeroorlog en de
voorgestelde, 15 man tellende Over-
gangsraad te helpen de vrede te
herstellen. „Spoedig zal deze Raad
naar Kaboel komen en de macht
van de regering opzich nemen", zei
de president in een door radio en
televisie nationaal uitgezonden re-
de.
Eerder had de gouverneur van de
provincie Kaboel verklaard dat het
leger bereid was de door de VN ge-

steunde raad te verdedigen, die uit-
eindelijk de macht zou overdragen
aan de overgangsregering.
De vrees was ontstaan dat de raad
en de overgangsregering ook het
doelwit zouden worden van moslim
guerrillastrijders, die een al 13 jaar
durende oorlog voeren tegen het
bewind met een communistische
signatuur in Kaboel. „Uiteraard zal
de positie van deze overgangsorga-
nen zwakker zijn (dan het huidige
regime), maar ons leger zal ze
krachtig verdedigen", verklaarde
gouverneur Karim Baha, een voor-
malig hoofd van de Afghaanse ge-
heime politie. „Dat (het leger) is de
oorlog ook moe", zei hij.

In Kaboel arriveerde gisteren de
speciale VN-gezant voor Afghanis-
tan, Benon Sevan, om de onderhan-
delingen tussen gematigde politici
en opstandelingen van de mujahed-
din voor te bereiden om te komen
tot een overgangsraad.

De regering-Najibullah heeft ermee
ingestemd alle bevoegdheden - in-
clusief de leiding over de strijd-
krachten - over te dragen aan de
overgangsraad. De meeste guerrilla-
facties zijn ook akkoord gegaanmet
het VN-plan, maar zeker één guer-
rillaleider verklaarde zich er tegen.

Burgeroorlog
Bij de Afghaanse burgeroorlog zijn
sinds 1979 meer dan 2 miljoen men-
sen omgekomen. In dat jaar trok-
ken Sovjet-troepen bij een invasie
het land binnen om de positie van
de regering, diewerd geplaagd door
interne strijd en moorden, te ver-
sterken. Moskou trok zijn laatste
troepen in 1989 uit Afghanistan te-
rug en staakte de bevoorrading van
het bewind met wapens en mate-
rieel. De Verenigde Staten beëin-
digden, op basis van een akkoord
met Moskou over dit regionale con-
flict, de wapenleveranties aan de
guerrillagroepen.

Toen de nu 44-jarige Najibullah in
1987 Babrak Karmal opvolgde
sprak hij over de nette manier waar-
op de machtsoverdracht plaats-

binnen/buitenland

Terroristen zien hopeloosheid strijd in

RAF kondigt na 20
jaar bestand aan

DOOR HANS HOOGENDIJK

BERLIJN - Drie maanden na
"et 'Kinkel-initiatief, zo ge-
doemd naar de Duitse minis-ter van Justitie, om RAF-
Sevangenen vrij te laten die al
Jaren vast zitten, heeft de har--0,6 kern van de terroristische
0rganisatie een wapenstil-
stand afgekondigd. Nu is destaat weer aan zet. Van de
J^aag of Duitsland bereid istot verzoening en dialoog zalhet afhangen of de wapenstil-
stand een blijvend karakterkl\igt..e RAF laat daarover geen misver-tand bestaan in de brief die maan-
ish b'^ net Franse persbureau AFPbezorgd. Er wordt gewaarschuwd

at als repressieve krachten geen
laloog willen, de wapenstilstand

«oorbij is. „Ook al is het niet in onselang: oorlog kan alleen met oor-og beantwoord worden. Rote Ar-gee Fraktion 10.04.92."e liberale minister van Justitie»aus Kinkel reageerde voorzichtig
jW-mistisch op de brief. „De staats tot verzoening bereid", zei hij. De
eierse minister van Financiën en

Theo Waigel schoot
*ar«ntegen gelijk met grof ge-hut: „Tussen een terroristischerganisatie en de staat kan geen

bestaan."

2H »s voor Duitsland te hopen dat® meer gematigde krachten de
dverhand krijgen, want het feit date Rote Armee Fraktion na meeran 20 jaarbloedig geweld bereid ise wapens te laten zwijgen, moet
"°rden benut. „Wij hebben eenzij-g gesloten de escalatie te beëindi-
EnJ' scnrÜven de samenstellers.n aan volgt de beslissendezin, die
v e,. alleen binnen de gefrustreerdeeihgheidskringen voor opluchting
*orgde: „Dat betekent dat wij aan-
aiien op leidende vertegenwoordi-gers van staat en economie voor het

bp
n°°dzakelijke proces beëindi-

Boeren
Boze boeren kregen woens-
dagmiddag alle gelegen-
heid honderdduizenden li-
ters melk op de openbare
weg te lozen en zo schade
toe te brengen aan het mi-
lieu. De boeren protesteer-
den daarmee tegen de ac-
ties in de zuivelverwerkende
industrie, waar de werkne-
mers staken voor een betere

cao. De melk wordt niet bij de boeren opgehaald. Zij voelen zich
het slachtoffer van de acties en verzetten zich daartegen.

Twee jaar geleden reden honderden boeren vanuit het hele land
met tractoren naar Den Haag, omdat er bij de EG plannen waren
de graanprifs te verlagen. De boeren kwamen op voor hun eigen
inkomsten. Duizenden mensen ondervonden die dag hinder en
schade van de acties. En wie kan zich niet al die andere acties van
boeren herinneren, zoals onlangs het illegaal laten weglopen van
mest. Ook toen was het milieu en daarmee de samenleving slacht-'
offer.
Een ander voorbeeld: vorige week werden duizenden mensen de
dupe van de stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen.

Als acties geen invloed hebben op het dagelijkse leven en dus vrij-
wel ongemerkt voorbij gaan, zijn ze zinloos. Trouwens, onze sa-
menleving kent het wettelijke stakingsrecht. Nu de boeren, die zelf
altijd snel klaar staan om actie te voeren, last ondervinden van
anderen dieopkomen voor hun belangen, vinden zij het nodig om
die last door te schuiven naar de samenleving en het milieu. En dat
mag kennelijk ongestraft. Maatregelenvan justitie tegen de boeren
bleven uit, uit angst voor escalatie.

Het zou goed zijn te proberen de boeren enig begrip bij te brengen
dat er ook andere mensen zijn dievoor hun eigen belangen opko-
men en dat ook die daar het volste recht toe hebben.

B.H.

Fiscus betaalt niet meer mee aan
krediet op auto ofmeubels

Leenlust Nederland
staat op de tocht

DOOR LAURENT HEERE EN
JURRIAAN GELDERMANS

DEN HAAG - Konden de banken
eind vorig jaar eindelijk roepen dat
het lenen van geld 'uit de taboesfeer
kwam', haalt het kabinet de aftrek-
baarheid van derente onderuit! Met
als gevolg dat de fiscus niet langer
meebetaalt aan het op krediet ko-
pen van auto's, wasdrogers, keu-
kens en pc's. Financiën bespaart
daarmee weliswaar een bedrag van
pakweg 800 miljoenper jaar, deeco-
nomische gevolgen ervan zijn gi-
gantisch. Immers, gemiddeld heeft
elke Nederlander, inclusief de jong-
ste baby, 1000 gulden geleend om
consumptiegoederen aan te schaf-
fen. Die leenlust kan nu wel eens op
de tocht komen te staan. „Wij den-
ken wel degelijk dat er minder ge-
leend zal worden, alleen is nu nog
met geen mogelijkheid aan te geven
hoe ernstig dat wordt", aldus een
woordvoerster van ABN AMRO.

Volgens het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) hadden alle Ne-
derlanders bij elkaar eind vorig jaar
voor 16,9 miljard gulden aan 'con-
sumptieve kredieten' uitstaan. Dit
zijn leningen (bij voorbeeld doorlo-
pende kredieten, persoonlijk lenin-
gen) bedoeld voor de aanschaf van
min of meer luxe goederen. Hypo-
theken vallen er niet onder, 'rood
staan' en kredietverstrekkingen
door postorderbedrijven tot nu toe
evenmin.
De rente die in 1991 over consump-
tieve kredieten werd betaald, be-
droeg 2,3 miljard gulden, waarvan
de fiscus 30 procent (bijna 800 mil-
joen)voor zijn rekening neemt.

Volgens drs E.F. Rietzschel, chef
bankwezen en effectenbedrijf van
het CBS, valt over de hoogte van le-
ningen weinig te zeggen. „Zowel
bedragen van 60.000 gulden komen
voor als leninkjes van duizend
piek." De laatste jaren geven wel de
tendens te zien dat steeds meer
mensen met midden- en hogere in-
komens leningen afsluiten, terwijl
de lagere inkomens in absolute ge-
tallen minder zwaar vertegenwoor-
digd zijn.
Uit begin dit jaar gepubliceerde cij-
fers van de Postbank blijkt dat per-
sonal computers en plezierjachten
goed scoren, maar in het nietvallen
bij de aanschafvan auto's, waarvoor
bijna de helft van de leners het geld
gebruikt. E.H. Glasius, woordvoer-
der van deRAI, meent dat de gevol-
gen voor de automobielhandel wel
zullen meevallen. „Zover wij weten,
is in de sector nieuw en gebruikt
samen vorig jaar voor één miljard
gulden gefinancierd. Als je ziet dat
alleen al de nieuwmarkt goed is
voor een omzet van vijftien miljard,
dan valt dat dus wel mee", aldus
Glasius.
Maar het door hem genoemde cijfer
heeft geen betrekking op de men-
sen die zelf naar de bank stappen
voor een persoonlijke lening. Ook
een deel van de caravans wordt met
geleend geld gekocht. „Plezierig is
het natuurlijk niet, maar de effecten
voorspellen, betekent pure specula-
tie", aldus Glasius.
Zon 18 procent van de leners kocht
meubeltjes en andere spullen voor
de inrichting van hun woning. M.
Niche, woordvoerder van de
brancheorganisatie van woningin-
richters en stoffeerders, valt bijna
van zijn stoel van de aangekondigde
bezuinigingsmaatregelen. „Dat
heeft enorme gevolgen voor onze
handel. Veertig procent van de om-
zet bedreigd", hapt Niche naar
adem. „Juist wij worden zwaar ge-
troffen, omdat aankopen in onze
sector makkelijker worden uitge-

steld. Als de auto kapot gaat, komt
er een nieuwe. Met het vervangen
van een defecte koelkast wacht ook
niemand. Maar een bankstel... En
dan nog, wordt het een bankstel
van vijf ofvan tien mille."
Pakweg 12 procent van het vorig
jaar geleende geld, ging naar ver-
bouwend Nederland. Een schuurtje
hier, een badkamer daar en weer
was het plafond bereikt van het
doorlopend krediet. Volgens voor-
lichter Zweep van keukenleveran-
cier SieMatic, is moeilijk te zeggen
hoeveel mensen een keuken kopen
met geleend geld. „Dat vertellen ze
niet als ze hier binnenkomen. Ze
kunnen net zo goed een tweede hy-
potheek hebben genomen, of een
jaar hebben gespaard". Dat veel
mensen een nieuwe keuken uit ei-
gen zak betalen, valt - gezien de
kosten ervan - te betwijfelen. Ge-
vraagd naar de prijsvan een gemid-
delde SieMatic keuken, blijft
Zweep het antwoord schuldig:
„Een doorsnee bedrag noemen
heeft geen zin, daarvoor lopen de
prijzen te veel uiteen." Hoe veel is
'te veel'? „Van 8000 gulden tot een
kwart miljoen".
De kredieten die postorderbedrij-
ven aan hun klanten verschaffen,
vielen tot op heden buiten het door
het CBS verzamelde cijfermateriaal
en komen dus bovenop de 16,9 mil-
jard die vorig jaar werd gefinan-
cierd. Volgens A. Weening van de
Postorderbond gaat het om circa
700 miljoen gulden, ongeveer een
derde van de omzet van de postor-
derbedrijven. „De gemiddeldeklant
heeft een krediet van zon 700 gul-
den. Dat loopt dus wel los. De rest
betaalt contant of binnen drie
maanden", zegt Weening.
Dat wil allerminst zeggen dat de
postorderbedrijven staan te juichen
bij de voorgestelde maatregel. „Het
gaat weer ten koste van de omzet.
En dat terwijl de detailhandel het
toch al niet gemakkelijk heeft."
In de markt gaan deskundigen er
overigens van uit dat lang niet
iedereen last zal hebben van het
schrappenvan het rentevoordeeltje.
Reden: ongeveer de helft van de
mensen met een leningtrekt deren-
tekosten toch al niet af en gunt de
fiscus daarmee een onverdiend
voordeel. Hierbij gaat het met name
om mensen met de laagste inko-
mens.
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§ipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag fm vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan 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 gelezendoor
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron C*oucoSummo Scanner) 079

Personeel gevraagd

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

Gids in de Branding
Onze uitgeverij is een internationaal succesvolle organisa-
tie van 100 mensen. Het produkt: gidsen in soorten en ma-
ten, die voornamelijk richten tot overheid en bedrijfsleven.
Als VERKOPER kun en wilt u zeer zelfstandig de markt be-
werken. U adviseert de juiste gidsen en de bijbehorende
advertentieruimte. U beschikt via dit bedrijf over alle
moderne communicatiemiddelen. Het verkopen zit u in het
crfoed, waarbij stressbestendigheid, flexibiliteit en pioniers-
geest de absolute trefwoorden zijn. Uw rayon is de zuidelij-
<e provincies. Een opleiding maakt natuurlijk deel uit van
uw inwerkperiode. U bepaalt zelf uw salaris, niet door
proviGie maar door inzet en succes. Uiteraard hoort een
'epresentatieve companycar tot de secundaire voorwaar-
den, als uw serieuze belangstelling is gewekt dan verwacht
H.E. Kasper uw reactie. Wij garanderen een vertrouwelijke
.«handeling.

Joh. Kasper en Co sinds 1931
Maatschappelijke zetel:

Design Studio Limburg BVBA
Kapelaansblook 18, 3600 Genk-België.

Gevraagd enthousiaste jongens en meisjes voor het

bezorgen van
huis aan huis

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

Installatiebedrijf J. Daniëls B.V.
vraagt:

Fitters met laservaring
Soll. na tel, afspraak: 045-751591 tussen 16.30-18.00 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Bocholtz en Heerlen

\loor meer info over de aard van het werk, de duur van de
.ezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
<unt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
3eerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Fysiotherapeut m/v
✓oor samenwerking met massagepraktijk in Pulheim, 15
<m. v. Keulen. Sigrid Petersen, Garten Hallenbad Pulheim.

Tel. 09-49.2238.7318 / 09-49.2238.14834.

Gevr. monteur/plaatwerker
met ervaring, als full-timer direct te beginnen voor onder-
houd van wagenpark. Moet zelfstandig kunnen werken.

Tel. 045-411159, vragen naar dhr. P.J.G. Sipkema.
R.K. Kerk Fatima parochie te Brunssum zoekt:

Organist
Voor ml. Dhr. Janssen, tel. 045-254396 na 17.30 uur.

Vierhand huis aan huis Sittard,
vraagt een

Controleur
op afroepbasis.

Wij vragen: woonachtig regio Heerlen-Brunssum,
in bezit van een auto.

Men moet overdag beschikbaar zijn.
Wij bieden: een betaling op free-lance basis.

Heeft u interesse, bel of schrijf naar:
Vierhand huis aan huis, Postbus 5260, 6130 PG Sittard.

Tel. 046-512332.
Wij vragen voor direkt

Kassiére full-time
Spar-mart Kaumanns, Valkenburgerstr. 25 D, 6325 BK,

Berg en Terblijt, tel. 04406-41792, na 18 uur 41939.
Koenders BV Sittard

vraagt

Schoonmaak-
sters part-time

voor de ochtend- en avond-
jren regio Geleen en Sittard
Sollicitaties op werkdagen
tussen 10.00-16.00 uur.

Tel. 046-518880
rür Dauereinstellung ge-
jucht Maurer, Einschaler
jnd Klinkenmauer. Auch
_tolonnen. Auskunft von
dontag bis Freitag von
..30-17.00 Uhr. Tel. 0949-
-,27144665.
Sevraagd zelfst. HULP in de
iuishot_ding voor 2 ochten-
len per week. Tel. 045-
-53219 na 18.00 uur.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
§evr. voor Duitsland MET-

.ELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Wij bieden een blijvend, stij-
gend extra inkomen van
’3.000,- of meer per
maand in uw vrije tijd. Wij
zoeken ACTIEVE dames en
heren. Bel 045-722911.
Gevraagd voor 2 a 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.

Mildner Bouwbedr. 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, vervoer aanw., in-
tern mog. Reageer snel
want vol is vol. Inl. 045-
-729239 of 0932-11718692
na 20.00 uur.
Joh. Kasper en Co zoekt
voor haar regio Brabant,
Limburg en Vlaams België
twee bekwame VERTE-
GENWOORDIGERS m/v of
personen die als zodanig
willen worden opgeleid. Wij
bieden salaris, provisie, on-
kostenvergoeding en auto.
Kandidaten die representa-
tief, enthousiast en welbe-
spraakt zijn. Schrijven direct
aan: Joh. Kasper en Co
sinds 1931. Maatschappelij-
ke zetel: Design Studio Lim-
burg BVBA, Kapelaansblook
18, 3600 Genk.
Horeca-ondememing te
Maastricht (geen café) zoekt
vaste MEDEWERKSTER
voor pim. 20 uur per week,
min. leeftijd 28 jaar. Tel.
043-650117 na 18.30 uur.
METSELAAR gevr. voor
pim. 3 dagen werk. Tel.
04406-12875.
Gevr. beslist ervaren vr.
FRITUREHULP voor de ma,
dienvr. Tel. 045-418725.
Gevraagd voor direct:
CHAUFFEURS met groot
rijbewijs en chauf.diploma.
Tel. melden voor afspraak:
043-632100 Groothandel J.
Simons bv, Ankerkade 21,
6222 NL Maastricht.
Wij zoeken een enthiousias-
te jonge man voor de VER-
KOOP en installatie hiervan
in onze electro vakzaak Ex-
pert Van Uden, Hoofdstraat
12, Hoensbroek. Gelieve
schriftelijk te soll.
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.
FRITUREHULP gevraagd,
liefst met ervaring. Tel. 045-
-443099
Gevraagd jonge MAN voor
bezorgen Volkskrant,
Hoensbroek. 045-222144.
BARMEISJES gevr. voor
privéclub omg. Luik. Tel.
0932-41631353.
Gevr. part-time ORDER-
VERZAMELAARS, voor de
avonduren. BV Kepu Z.B.
Tel. 045-210606, toest. 205

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 ’l5,- per uur
mogelijk. Soll. na telef. af-
spraak. Hoofdstr. 33,
Schimmert, tel. 04404-1253
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
MEISJES gevr. voor privé
en escort. Intern mog. Tel.
046-580624, na 18.00 uur.
TIP des Tages! Dauerhafte
Nebentatigkeit in AC oder
von Zuhause. DM 400,- wö-
chentl. (kein Aussendienst).
Alter 23-40 jahr. Tel. 045-
-352816 zw. 20.00-21.00 uur
Diamonds Escort Service
tevens privé, MEISJES
gevr. Tel. 043-639433.
FRITUREHULP gevraagd
v.d. weekends. Tel. 045-
-274337/324800.
Full-time RIJINSTRUC-
TEUR , cat. B en part-time
Rijinstructeur cat. B en AB
gevraagd voor kring Heerlen
Inl. Verkeersschool van
Bentum. Tel. 045-217487.
Gevr. POMPBEDIENDE m/v
35 uur p. week. Automobiel-
bedrijf Frings, Landgraaf.
Tel. 045-313744.
Gevraagd METSELAAR,
hoog loon zonder vakkennis
s.v.p. niet reageren. Bouw-
bedrijf v.d. Werf. Tel. 045-
-210990.

Te huur gevraagd
Te k. of te h. gevr. GARA-
GEBOX omg. Bekkerveld-
Heerlen, 045-713642
Te h. gevr. voor langere ter-
mijn: hahvrijst. woonhuis
met gar. en tuin, omgev.
Heerlen-Sittard. Tel. na 18
uur: 04492-3265.
Te huur gevr. voor leraar en
lerares 40 jr, zonder kinde-
ren ruim WOONHUIS. Tel.
04450-1288, na 18.00 uur of
schrift. J. Schuurman, Rijks-
weg 10, 6286 AG Wittem.
Bedrijf zoekt met spoed
KANTOORRUIMTE woning/
combinatie in regio (15Km)
Beek. Huurpr. tot ’2.500,-
-per mnd. Reakties; 046-
-524087 of Postbus 632
6130 AB Sittard.
Gevr. 1-GEZINSWONING,
particulier, huur pim. ’650,-
-exl. of te ruil tegen beneden-
flat in Kerkrade 045-462771

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

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

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

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

Te koop

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

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Vochtige
muren

DOE ER WAT AAN!

gHHg lm^« I

Gratis informatieblad
door NICO U.RDENOIJE
Beëd. vochtdeskundige
Maastricht, 043-436162.

Spoed!
Wegens de grote vraag en
onze snelle verkoop vragen

wij ter bemiddeling
woningen en landhuizen in

de Oostelijke Mijnstreek.
Maak vrijblijvend een

afspraak.

. Ni
ciquinci ms
Ruys de Beerenbrouckln. 28

Heerlen. Tel. 045-715566.

Gevraagd
woonhuizen/bungalows tot

’ 250.000,-. Direkte
aankoop is mogelijk. Geen

verkoop, geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
Tel. 045-728671

15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te k. gevr. Op- i
knappen geen bezwaar. Tel. |
045-228487.

HUIZEN te koop gevraagd
tot / 150.000,-. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Direkte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed, Heerlen. 045-728671.
Te k. halfvrijst. HUIS te
Landgraaf met tuin en 3
slpks. Tel. 045-321691 b.g. 'g. 04404-1335.
HOENSBROEK, Oranjest.
7, goed gelsol. eengezinsw.
met o.a. 3 slpkmrs. en vaste
trap naar ruime zolder,

’ 120.000,- k.k. Wyman &
Partners. 045-728671.
HEERLEN, Koraalerf 99,
goed geTsol. eengezinsw.
luxe keuken met compl. app.
3 slpkmrs. ’125.000,- k.k.
Wyman & Partners. 045-
-728671.
Te ruil gr. FLAT Europalaan
huur ’600,-. Subs. mog.
teg. eengezinswoning met
tuin te Brunssum noord en
omg. Tel. 045-250236.

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)

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal

Uniek systeem
voor isolatie en
ventilatie van
"platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046- '523306/06-52127603
bouwmal./machines

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
OPRUIMING, vloertegels,
Iste keus, nu met ’ 10,- p.
m2. korting. Tegelhandel
Jan van Dorst, De Hut 7,
Gulpen. Tel. 04450-1970.
Rode en blauwe Mulder
DAKPANNEN, rode verbe-
terde Hollanders en blauwe
Tullendener. Rode golfpla-
ten L 1.24 mtr.; rode nokde-
len en wondveren. Boxmeer
Tel. 08855-71528.

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 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.
ALUMINIUM rasterrraam,
1.75x1.75 draai/kiep; olijf-
groene poedercoat mcl.
dubbel glas, 4 st. ’3.500,-;
p.St. ’ 950,-. 04492-3372.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Bedrijfsruimte
Groot WINKELPAND te
huur met groot magazijn en
luxe appartement. Geschikt
voor alle doeleinden, gel. in
druk centrum, Dorpstr.,
Houthalen, Limburg, België.
Te bevr. R. Jackmaer, Grote
Baan 116, 3530 Houthalen.
Tel. 09-3211522073. Fax
09.3211522854
BEDRIJFSRUIMTE met
kantoren te huur. Rijksweg-
Geleen. Inl. 046-747166.
Bellen na 18 uur.

Woningruil
DEN HAAG aangeb. 3 ka-
merwoning met cv., vrij uit-
zicht, 10 min. v. strand, huur

’ 335,-excl. Gevr. Heerlen-
Brunssum e.o. 3 è 4 kamer-
flat m. cv. huur tot ong.

’ 600,-. Tel. 070-3256396.

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,

morgen al klaar,
prijsopgave en garantie.

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

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.

Winkel&Kantoor
Te koop

Vriescel
Demontabele vriescel 7x7m.

vr.pr. ’ 9.000,-. Vrij. va.
25-04-92, tel. 06-52774884
of na 20.00 uur 045-455757.
Nieuw in Nederland: digitale
TELEFOONVERKLIKKER.
Bekend van crime-time.
Eenvoudige aansluiting

’ 149,-. American Products.
Inl. 046-527879.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Vlieg met het
postkantoor.

SüDCET/jiR **-
VlltGTlC.tT-

retour vanaf retour vanaf

Europa Verre Oosten 1

Lissabon f 365,- Bangkok f 1.295,-
Dalaman f 465,- Delhi f 1.425,-
Madrid f 515,- Beijing f 1.865,-
Samos -f 545,- Hongkong f 1.925,-
TelAviv f 595,- Sydney f2.465-

,- Afrika I
Toronto(B) f 695,- Tanger f 499,-
NewYork f 735,- Kenia f 1.065,-
LosAngeles f 1.351,- Dakar f 1.320,-
Barbados f 1.495,-
Mexico City f 1.545,-
Rio deJaneiro f 1.824,-
BuenosAires (B) f 1.939,- (B) = vertrek vanaf Brussel

/

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

Bedrijven/Transacties
Gevraagd

Partners en Compagnonschap
voor 2.000 m2overdekte snuffelmarkt, langs de grote baan
Maastricht/Tongeren 3 verd. in antiek, 2e hands en curiosa.
04450-1770 of Maastrichtersteenweg 140, Vroenhoven (B)

Landbouw en Veeteelt
BEREGENING Bauer en
Majar haspels, aftakas- en
onderwaterpompen, bere-
geningsbuis all. 3", bochten,
T-stukken en 10 soorten
sproeiers uit voorraad lever-
baar. Collé, Prinsenbaan
155, Koningsbosch. Tel.
04743-1205.
Te koop zeer mooie PONY-
WAGEN met tuig, als nieuw.
Tel. 045-720788.

ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Gevr. FERGUSON-TEF
smalspoor tractor. Tel.
04760-72036.
Te huur PAARDENSTAL-
LEN met weidegang te
Heerlen, tel. 045-751241
Te k. V/2 paards TRAILER,
v/d Sluis, 1 jaar oud. Te
bevr. 046-510681

Autoverhuur

Avis Autoverhuur
* Speciale vakantietarieven mcl. km's

* Meer dan 1200 steunpunten in Europa
Heerlen, Nobelstraat 12. Tel. 045-740559

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

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Auto's

anno
Paasshow

van 16 april t/m 22 april
2e paasdag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Onze aanbiedingen zijn de beste!
Flat Creusen Heerlen

Parallelweg 34, 045-742121.
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

WK Wz^BëlT _gy -j^arHHül

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
3x Kadett 1.6GT wit, GSi rood, 1.3LS rood 1985/1988
2x Kadett Caravan benzine en diesel 1983/1986
Opel Kadett diesel 5-drs. wit 1986
VW Golf diesel, 2x benzine 1981 1983/1988
VW Jetta diesel wit 1985
VWPassat variant diesel wit 1986
VWPassat CL groenmet. i.st.v.nw 1984
Mercedes 190Eautom. div. extra's blauwmet 1984
Mercedes 200Dblauw 1983
Ford Siërra 2.0 GL 5-drs wit LPG 1985
Siërra combi 1.6 5-drs beige 1983
2x Ford Escort KR 3 zilvermet., 1.3blauwmet 1984/1986
3x Fiësta 1.0,1.1,diesel blauwmet 1983 1984/1986
Suzuki Swift 1.3GL rood 1985
Mitsubishi Galant GLX antraciet 1985
Mitsubishi Colt GLX 5-drs blauwmet 1985iVolvo 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 GTXblauwmet 1984
Peugeot 205 accent zeer mooi rood 1986
Citroen Axel 1.2TRS spec. striping rood 1986
Citroen BK 1.4wit 1983
Citroen BK 1.6TRS groenmet 1984
Nissan Sunny diesel4-drs zilvermet 1988

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

Locht 38, Kerkrade.
Tel. 045-420209.

Demo-auto
Opel Calibra 2.0i,

bwj. jan'92, zwartmet., km.st. 3.000, schuifdak, cd-instat
ABS, alarm, boardcomp., sportvelgen.

Nw.pr. ’ 65.300,- nu ’ 56.800,-.

/ OF=t=l_e

MUislliat/
Haefland 2, Brunssum, tel. 045-257700.

Autobedrijf Eussen
@SUBARU

Ransdalerstraat 43 " 6311 AW Ransd»»1
Telefoon 04459-1677

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

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

1 van 11.00 - 17.00 uur. .; .
Paasshow
van 16 april t/m 23 april 1992
Speciale aktie met
Citroen AX-BX-ZX

2e paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

Van Leeuwen Citroen. Strijthagenweg 129, Kerkrade,
_

PAASSHOW
2e paasdag geopend van 11.00 -16.00 uur

IfI I /A/T/ auto klankstadß.V.
Kaalheidersteenweg 185,Kerkrade - Tel.: 045-413916

■&__■______

Autoparck Kerkrade
EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD

Peugeot 405 GR donkerrood, el. ramen, enz 1989
Peugeot 205 XE, kl. wit, super zuinig 1989
Lada2lo4, stationwagen, 21.000 km, nieuwst 1989
Lada 2105,kl. rood, 35.000 km, 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 2.0 Lzilvermetal. 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. 65.000km nw.st 1987
Subaru Justy 1000LS 9 groenmet. super mooi 1987
VW Polo shopper goudmet 1986
Subaru Mini Jumbo 1e eig. 29.000 km zilver 1986
Merc. 200ELE nw. mod. div. extra's, bord.rood 1985
Ford Escort Luxe, kl. blauw, 1e eig. 65.000 km 1985
Ford Escort 1600 diesel stationwagon 1985
Cherry 1700Luxe Dzilvergroenm. 1e eig 1985
Opel Kadett 1600 S 4-drs. signaalrood 1985
Renault 11 3-drs. super mooi 80.000 km 1985
BMW 318 inj. goudmet. div. ace 1984
Ford Escort 1300 Luxe, div. sport, extra's, wit 1984
Renault 9 aut. 1e eig. goudmet 1984
VW Golf CL aut. 1e eig. LET OP 51.000 km
unieke conditie 1984
BMW 323iveel ace, nieuwmodel, gr.met 1983
Porsche9ll Targa modificatie SL 1973
Mercedes 230 Coupé voor liefheber 1979
Mercedes 230 T stationwagon i.z.g.st 1979

LOCHT 44, KERKRADE. Tel. 045-426424.

Primeur alleen bij Alcarsü
Nu in onze showroom:

de nieuwe. Suzuki Swift Cabrio
Beperkte oplage.

$ SUZUKI
✓///

alcars alcars alcars
Haefland 15, Brunssum. Tel. 045-252244.

MENGELERS OIRSBEEK
i Provincialeweg 91, Oirsbeek
I Tel.; 04492-1814 |

Stationcars
Volvo 740 GL 1e eig. 78.000 km dcc 1987. Volvo 245 GLD met extra bank airco 1982
Volvo 240 GLE 106.000km. gasonderbouw 1989
Peugeot 405 GLi 1.6beigemet., 70.000km 1990
Omega turbo D, CD intercooler 97.000 km 1989
Omega 1.8 beigemet., 84.000km 1989
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet., 102.000km 1987
Opel Kaden 1.6D 3-drs. rood 126.000 km 1987
Opel kadett 1.3 5-drs. 84.000km 1989. Opel kadett 2.0iClub 25.000km 1989
Mitsubishi Lancer 1.5GL gas, wit, 114.000 km 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.

Te koop: let
BMW 324TD ]*% tt*
8MW3251 JSSIH \BMW 524 D *£ .r,
OpelKadett 1.3 metLPG ]»£k t]
Renault R 5GTL I=3
VWGoIfD *, v
vwPoio ]»S ,
Volvo 340 IjS 'Porsche 944 la^

Motor-aanhangwagen voor 3 motoren.
Auto Cüppers V.O.F.

Diergaarderstr. Z sa, 6105 CA Maria- Hoop. 04743-lsf6>
Daihatsu Quadflieg J

Terreinauto
Daihaitsu Feroza black-top 16.000km 19jL 3Daihatsu Feroza Resin-top 66.000km wit 19-J )
Daihatsu Rocky Wagon HR 19* JMitsubishi Pajero turbo diesel 19°; e
Daihatsu Wagon stuurbekrachtiging 19JS .Toyota landcruiser turbo diesel 19°; 'Ford Siërra 2.3Diesel Combi 19*5 c
Nissan Prairie 1.5GL I*s *Mitsubishi Galant 23 TD I^S s
Nissan Sunny combi 1.7D19°^ c

Occasions [
A.N.W.B. gekeurd

Daihatsu Charade 13i sport, kleur rood 19-*; 1
Daihatsu Cuore TX 3-drs 19°?
Daihatsu Charade Van diesel 19°.
Suzuki Alto GL sportieve uitvoering 19°.
Opel Veetra 1.6istuurb. ace 16.000km 19»] ]
Mercedes 190E verlaagd veel ace 19°:
VW Golf Manhaften 1.6rood 19^ iPeugeot 205 accent kl. wit 19°: i
Honda Civic 1.4GL 3-drs kl. wit 19°5
VWPassatGLlB, grijsmet. 41.000km 198»
BMW 320i90.000km. M-uitv 19°?
BMW 316 black line 101.000km 19°!,
Mitsubishi Colt 1200GL sport.uitv 19°°,
Ford Siërra 1.6 CL Sedan 44.000 km I9g-
Ford Orion 1.6automaat 52.000 km 19°:
Nissan Sunny Twincam coupé rood 19°,
Opel Kadett 16i Club 19^Volvo 340 5-drs. GL red line 19^VW Golf GTi spec. uitvoering 19°:
Hyundai Pony 1.5GL 5-drs kl. wit 19°!
BMW 316 4-drs. sportvelgen 19°:
Opel Kadett 12 LS kl. beige I9°i -Ford Escort 1.3CLkl. bruin 57.000km 19°1
Opel Kadett 1.2 LS Sedankl. zilver 19°'
Volvo 340 DL LPG kl. rood I9°i v
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 19°,
Daihatsu Charade TS Special 19°: i
Daihatsu Charade diesel 19^ \Mitsubishi Cordia I.6SR .. 19^
Toyota Cressida turbo diesel 19°?
Citroen BK 1.4RE, 98.000km, rood I9f?Fiat Panda White 34 19°? «'
Opel GT speciale uitv. 2.2i19°] 6
Skoda 120LS Sedan 58.000km 19°* <!

Diverse inruilersv.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Paas-Showü!
BMWS2Oi 1989 ’ 39.950
Ladal2ooS 1987/ 4.950.'
Peugeot 309 GL Profil LPG 1989 ’ 18.950' d
VW Golf 1.3Avance 1987 ’ 14.950.'
Volvo 345 DL Special 1986 ’ 8.95°/ JVolvo 360 2.0 GL 1987 ’ 12.950. .Fiat Panda 750CL 1989 ’ 9.750.' ■Fiat Panda I.OL 1991 ’ 12.500.' «
Fiat Panda 1.1 CL AUTOMAAT 1991 ’ 14.950.' >-
Fiat Uno 45 Carrara 1987 ’ 8.950;' «
Fiat Uno 45 Super 1986 ’ 7.950. ■Fiat Uno 45 Super 1988 ’ 11.95°/ «
Fiat Uno 45Lido 1989 ’ 12.950.' y
Fiat Uno 45 Super IE KAT 1989 ’ 13.500. 1
Fiat Uno 1.0 IE KAT 1990 ’ 14.950.
Fiat Uno Super 1.0 IE KAT 1990 ’ 15.950/ <Fiat Uno 60 S silver 1987 ’ 10.950/ je
Fiat Uno 1.4 IE KAT 1990 ’ 16.500. \
Fiat Uno 75 SX IE KAT 1988 ’ 13.50°/ }
Fiat Uno 75 SX IE KAT 1990 ’ 19950.' r
Fiat Uno 60 S DIESEL 1986 ’ 7.500. x
Fiat Tipo 1.4 DGT 1989 ’ 19.250. f
FiatTipoI.4DGTIEKAT 1990 ’ 23.950',
Fiat Tipo 1.6 DGT IE KAT 1991 ’ 27.950.
Fiat Croma 2500 diesel 1987 ’ 14.950.
FiatCroma2.OSXIEKAT 1990 ’ 34.950.
Fiat Ducato 2.5 DIESEL 1991/ 28.95°.

1 JAAR 100% GARANTIE
Persoonlijke lening, financial, lease en/of

WA/Casco verzekering vlot geregeld!
! RIJ NU, BETAAL IN 1993!*)
i geldt alleen op
i Fiat Uno 1.1 SUPER IE , zwart *l Fiat Tipo 1.4 lE, wit
i KENTEKENKLAAR, 0 KILOMETER!

’ 3.000,- EXTRA inruilpremie*)
i geldt alleen op
l " Fiat Tipo 1.4 S lE, wit/grijs metallic 1
1 Fiat Tipo 1.4 SX IE "Skyline" zwart

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

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

Voor Piccolo's zie verder pagina 10
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Onderhandelingen met Bank Brussel naderen afronding

Goedetijden voor ING
Van onze redactie economie

- De nettowinst van de Internatio-
Jf Nederlanden Groep (Nationale Nederlanden/

is vorig jaar met 4,2 procent toege-ven tot f 1.574 miljoen. De groep boekt goede
met de fusie. De eerste positieve effecten|^an waren vorig jaar reeds goed merkbaar. De

! °£delen overtroffen reeds de fusiekosten. Dit
.eft de Raad van Bestuur gisteren bekendge-

fo 'nst per aandeel steeg met 5,4n^nt tot f 6,79. Deze cijfers moe-
)„j orden vergeleken met de af-
iS j er'yke uitkomsten van de tweeePartners over 1990.

dend wordt berekend op
3 n» fractioneel verhoogd van
'et r .0t f 3-10- Het balanstotaal is
% ri

procent gestegen tot f 298
let 7 V,
foep- are eigen vermogen be-
ll j^g eind vorig jaar f 13,9 miljard.
t„

®' buitenland was sprake van
«r[ van risico's. In Ne-

nd viel dat mee. De toevoeging

aan de stroppenpot bedraagt f 825
miljoen of f 50 miljoen meer dan in
1990.

Voor 1992 wordt een redelijke groei
van de bedrijfsomvang verwacht,
alsmede een ten minste gelijke net-
towinst.

Werkloosheid
flink gedaald

w^ HAAG - De gemiddelde
bed sheid volSens het CBS
nu r?e8 in de maanden ja-
32oa"maart 31400°- Dat is

minder dan in de aver-
ee t^nistige periode een jaar

de °ede voorgaande jaren was
in het eerste

ste^Ttaa^ h°6er dan in net laat"
,j e .^Wartaal van het voorgaan-
iï.eJaar' terwÜl nu geen toena-
daa ls opgetreden. Oorzaak
W e FVan zou bet zachte winter-er kunnen zijn.

c) ü °nderliggende tendens kan
*ijn s?** steeds een toename
is ' Een aanwijzing daarvoor

volgens het CBS dat het nu
rr,e ,r£er»omen peil hoger is dan
de *~ 10 vorig jaar, terwijl in bei-
lte °orgaande jaren geen spra-pu^Y3B van een stijging. Het
genri eau houdt dit en vo1"
stii<? aar rekening met een
°Ve u van de werkloosheid
te gp

net gehele jaar, door de
eenvallende conjunctuur.

op "lyeaus zouden uitkomen
37-, -J 350.000, respectievelyk
Jaar ' tegen 32000° vorig

Prijs
De besprekingen tussen ING en de
op een na grootste bank in België,
de Bank Brussel Lambert (BBL),
beginnen steeds concreter te wor-
den. Nadat vorige maand de (toe-
komstige) verzekeringsactiviteiten
van BBL min of meer verdeeld wer-
den tussen ING en de andere groot-
aandeelhouder, het Franse UAP,
koersen de Nederlanders nu recht-
streeks aan op het onderbrengen
van de bank in de eigen gelederen.
„De (Franse) verzekeraars zijn min-
der geïnteresseerd in bancaire za-
ken", aldus ING-topman Scherpen-
huijsen Rom gisteren in Amster-
dam.

De Nederlandse bank- en verzeke-
ringsgigant heeft inmiddels een be-
lang van byna 10 procent opge-
bouwd in de Belgische bank. Na de
toelichting op de jaarcijfers zei
Scherpenhuysen Rom dat belang
tot minstens 20 a 25 procent te wil-
len verhogen. Inmiddels wordt
voornamelijk over de prijs van de
aandelen onderhandeld met de ove-
rige betrokken aandeelhouders en
de vorm waarin een en ander gego-
ten moet worden.

De voormalige topman van de
NMB-bank en aanstaand voorzitter
van de ING Holding - wanneer J.
van Rijn dit jaar met pensioen gaat
- wil de bancaire activiteiten van
BBL in België niet met andere aan-
deelhouders delen. „De bancaire
zaken moeten wel exclusief zyn.
Anders wordt het wat ondoorzich-
tig", aldus Scherpenhuijsen Rom.

Van Rijn vult aan: „We willen in
België eigenlijk een tweede thuis-
markt en wel in ING-verband. Op
de een of andere manier". Behalve
over de prijs gaan ook daarover de
onderhandelingen.

Philips wint geding
over Super Club

DEN BOSCH - De participatie-
maatschapij Euroventures heeft een
gevoelige nederlaag geleden. De eis
dat Philips de holding van de nood-
lijdende videoketen Super Club
niet overhaast mag ontbinden, vond
bij de Bossche rechter G. André de
la Porte gisteren tijdens een kort
geding geen genade.

Volgens de rechter was de opstel-
ling van Philips 'redelijk' gezien de
'rampzalige' situatie waarin Super
Club zich bevindt. Door deze uit-
spraak kan Philips volgende week
woensdag op de buitengewone aan-
deelhoudersvergadering van Super

Club voorstellen de houdstermaat-
schappij te ontbinden. Daar het
elektronicaconcern 51 procent van
de aandelen in handen heeft, is het
nu vrijwel zeker dat de holding zal
verdwijnen.

De Nederlandse participatiemaat-
schappij Euroventures, die 15 pro-
cent van Super Club in handen
heeft, spande gisteren een kort ge-
ding aan tegen de meerderheids-
aandeelhouder. Philips zou over-
haast te werk gaan, zo verklaarde
Euroventures. Philips wil de houd-
stermaatschappij opheffen en de
minderheidsaandeelhouders uitko-
pen.

De rechter was niet gevoelig voor
de argumenten van de Nederlandse
participatiemaatschappij. „De situa-
tie van de videoverhuurder is zeer
slecht, zodat op zeer korte termijn
zware maatregelen onontkoombaar
zijn."
Philips, zo bleek op de zitting, heeft
ondertussen meer dan f 900 miljoen
in Super Club gestoken. Volgens
Philips-advocaat mr P. Wakkie zijn
de banken bereid tot 31 mei te
wachten met het innen van hun vor-
deringen. Bij een verder uitstel zou
Super Club failliet gaan waardoor
4.000 werknemers hun baan verlie-
zen.
Prof. dr Wisse Dekker heeft beslo-
ten om zijn functie van voorzitter en
lid van de Raad van Commissaris-
sen van Euroventures voorlopig
neer te leggen. Dit besluit is ingege-
ven door de aanhoudende menings-
verschillen tussen Philips en Euro-
ventures als aandeelhouders var.
Superclub, zo deelt Euroventures
mee.

beurs
Hoofdfondsen v.k. s.k
ABN Amro 46,10 46,10
ABNAmroAinF. 79,90 80,10
ABN AmroObl.Gr.f. 177,60 177,70
AEGON 129,60 130,30
Ahold 88,70 86,30
Akzo 150,70 150,30
Alrenta ■, 194,50 194,60
Amevcert. 55,90 54,70
Bols eert. 47,30 47,80
Bührm.Tet. c. 46,10 47,30
CSM eert. 97,30 97,30
DAF 22,40 22,90
DordtschePetr. 138,10 139,80
DSM 111,00 106,50 d
Elseviercert 116,80 116,70
Fokker eert. 34,30 34,00
Gist-Broc. eert. 35,90 35,90
Heineken 192,30 192,70
Hoogovensnrc 53,50 53,60
HunterDouglas 71,00 71,40
Int.Müller 60,50 60,60
Int.Ned.Gr.c. 51,90 51,60
KLM 37,20 37,30
Kon.Ned.Papier 47,00 47,00
Kon. Olie 149,10 150,80
Nedlloyd 55,30 54,90
Océ-v.d.Gr. 73,50 d 73,30
Pakhoed eert. 41,70 42,00
Philips 36,50 36,20 e
Polygram 47,30 47,70
Robeco 99,40 100,30
Rodamco 50,30 50,30
Rolinco 97,00 97,80
Rorento 72,60 72,80
StorkVMF 43,90 43,70
Unilever eert. 188,60 190,50
Ver.BezitVNU 80,00 82,50
VOCnrc 42,50 42,30
Wessanencert. 96,80 96,60 d
Wolters-Kluwer 74,00 75,00

Avondkoersen Amsterdam
Ahold 86,70-86,90(86,30)
KLM 37,10-37,40(37,30)
Kon.Olie 150,80-151,70(150,80)
Unilever 190,80-192,00(190,50)
Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 56,00 56,00
ABN AmroHld.prf. 6,13 6,13
ABNAmroHld.div. 44,40 44,70
ACF-Holdingc. 34,50 33,80
Aegon div.92
Ahrend Groep c. 132,00 132,50
AsdOptionsTr. 11,40 11,40
Asd. Rubber 3,75 e 3,65
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold.eert 123,00 123,00
Athlon Groep 49,80 49,60
Athlon Groepnrc 47,00 47,00
AuUnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 91,20 91,30
Batenburg 139,50 139,50
Beers 127,10 127,10
Begemann Groep 114,00 113,50
Belindo 301,20 301,80
BerkelsPatent 1,02 1,03

Blydenst.-Will. 41,00 3.,50 d
Boer De, Kon. 246,00 246,00
BoerDeWinkelb. 69,80 70,00
BorsumyWehry 64,20 62,80
Boskalis Westm. 24,70 24,80
Boskalispref. 26,00 25,90
Braat Beheer 33,50 33,50
Breevast 10,30 10,20
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calvé-Delftpref 805,00
Calvé-Delftcert 1205,00 1210,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290,00 e 292,50
ContentBeheer 23,60 23,30
Credit LBN 29,00 29,40
Crown v.G. eert. 120,00 122,00
CSM 97,00 96,50
DAF eert. 18,10 18,00
Delft Instrum. 24,60 24,60
Desseaux 41,80 41,60
Dorp-Groep 45,00 44,00 dDraka Holding 24,50 24,50
Econosto 29,10 28,80
EMBA 225,00 b
Enks Holding 81,30 81,00
Flexovit Int. 53,50 53,00
Frans Maas eert. 81,10 80,60
FugroMcClelland 38.90 38,80
Gamma Holding 104,50 107,00
Gammapref. 5,80 5,80
Getronics 33,60 33,10
Geveke 38,50 38,70
Gevekediv'92 37,00 37,00
Giessen-deN. 96,00 96,00
Goudsmit 38,50 38,50
Grolsch 197,00 197,50
GTI-Holding 227,00 230,00
Hagemeyer 145,50 145,60
idemdiv'9l 141,00 141,00
HAL TrustB 15,00 15,00
HAL TrustUnit 15,30 15,00
HBG 202,00 202,00
HCSTechnology 0,85 e 0,85 bHeineken Hold. 177,00 176,50
Hoek'sMach. 246,50 247,00
Holl.SeaS. 0,46 0,45
Holl.Kloos 450,00 450,00
HoopEff.bank 7,30 7,30
HunterD.pref. 2,40
IHCCaland 66,60 66,70
Kas-Associatie 34,00 34,00
Kempen & Co 9,20 9,20.
Kiene's Suikerw 1020,00 1020,00
KondorWessels 32,00 32,00
KBB 75,50 76,50
KNP div. 44,50 45,10
Kon.Sphinx 54,80 55,00
Koppelpoort 345,00 a 310,00
Krasnapolsky 250,00 250,00
Landré&Gl. 49,00 49,00
Macintosh 40,10 39,90
Maxwell Petr. 117,50 119,50
Moeara Enim 1198,00 1210,00
M.EnimOß-cert. 15950,00 16000,00
Moolen Holding 34,80 33,50
Mulder Boskoop 54,00
Multihouse 4,90 4,80
Naeff 525,00 f
NAGRON 56,80 56,80

NIB 598,00 600,00
NBM-Amstelland 9,00 8,90
NEDAP 346,00 346,80
NKF Holding 198,00 198.00
Ned.Part.Mij 55,20 55,10
Ned.Springst. 7200,00
Norit 20,60 20,20
NutriciaGß 148,00 148.00
Nutricia VB 156,00 156,70
N_triciaVßdiv92 160,00
Nyv.-TenCate 104,40 104,50
OmniumEurope 8,05
Orco Bank eert. 71,00 71,00
OTRA 343,50 344,00
Palthe 61,00 60,00
Philips div.'92 36,40 36,10
PirelliTyre 24,20 24,30
Polynorm 160,00 161,00
Porcel. Fles 135,00
Randstad 45,50 45,50
Ravast 26,20 26,20
Reesink " 76,50 77,00
Samas Groep 37,00 37,00
Sarakreek 15,70 15,50
Schuitema 1680,00 1680,00
Schuttersveld 47,50 47,50

"Smit Intern. 41,10 41,80
St.Bankiersc. 15,30 15,30
Stad Rotterdam e 40,60 40,50
TelegraafDe 84,70 84,30
Textielgr.Twente 92,70 91,00
Tulip Computers 22,00 22,00
Tw.Kabel Holding 124,20 124,00
Übbink 67,00 68,00
Union 75,10 75,00
Un.Dutch Group 2,00 1,70
VereenigdeGlas 506,00 512,00
Vertocert. 32,30 31,80
VolkerStevin 63,50 f 63,40
Volmac 28,10 28,30
Vredestein 16,00 16,60
VRG-Groep 44,00 43,90
Wegener 64,20 65,20 e
WestlnvestF. 16,00 16,00
Westlnv.F.wb 114,00 114,00
WoltersKluwer 289,00 294,00
Wyers 29,60 29,60

Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 83,50 83,50
ABN Amro Albefo 48,70" 48,90
ABN AmroAmer.F. 72,50 73,00
ABN AmroEur.F. 74,90 75,00
ABN AmroFar EF. 51,10 51,40
ABN AmroLiq.Gf. 163,30 163,40
ABN Amro Neth.F. 88,40 88,00
Aegon Aandelenf. 34,90 35,30
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Belegfonds 63,90 64,30
AldollarßFS 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 234,00 234,00
AUianceFund 10,30 10,30
Amro NorthAm.F. 71,10 71,60
Amvabel 82,40 82,90
AsianTigersF. 64,50 65,20
Asian Select.F. 61,50 61,80
Austro Hung. F. 4,50 4,65
Bemco RentSel. 55,60 55,60

BeverBelegg. 2,80 2,80
CLN Obl. Div. F. 111,20 111,30
CLN Obl.Waardef. 114,90 114,90
Delta Lloyd Inv. 29,50 30,00
DP America Gr.F. 34,90 34,80
DpEnergy.Res. 41,00
EGFlnvestm. 128,80 128,80
EMFRentefonds 69,50 69,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10.40 10,40
Envir.GrowthF. 48,20 48.50
Esmeraida part. 34,30 34,50
Eur.Ass. Trust 6,60 6,60
EMS Growth Fund 105,50 106,00
EMS IneomeFund 108,00 108,20
EMS Offsh. Fund 105,50 105,70
EOE Index Fnd 326,00 330,00
Euro Grtrwth Fund 50,00 50,00
Euro SpainFund 6,90 7,00
FarEastSeLF. 54,80 54,80
GimGlobal 51,90 52,30
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 73,50 73,80
Holl. Eur. Fund 49,50 50,20
HoU Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl.Pac.Fund 91,50 93,30
Holl. Sel.Fonds 85,20 85,20
Innovest 62,50 61,50 a
Interbonds 508,00 508,00
InterefTektsoo 28,50 29,40
Intereffektwt 72,50 72,70
Investa part. 73,90 74,40
ISHimal.FundJ 9,50 9,50
JadeFonds 144,00 144,60
JapanFund 19,40 19,70
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 7,70
MeesObl.Div.F. 112,70 112,70
Mexico Ineome F. 22,00
MX Int.Ventures 10,50 10,50
Mondibel 77,70 77,80
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 115,00 115.00
Nedufoß 117,00 117,00
NMB Dutch Fund 44,50 44,70
NMBGeldmarkt F. 54,77 54,79
NMBGlobalFund 46,50 46,50
NMBOblig.F. 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,19 103,21
NMBRentegr.F. 118,80 118,90
NMBVast GoedF. 37,50 37,70
NewAsia Fund 5,40
NomuraWarr.F. 0,58 0,67
Obam, Belegg. 253,50 256,00
OAMFRentefonds 11,95 12,05
OrangeFund 21,70 21,70
PacDimensions 88,40 90,20
Pac.Prop.Sec.F. 28,80 28,80
Pierson Rente 114,20 114,20
Postb.Aand.f. 50,50 50,60
Postb.Belegg.f. 56,20 56,40
Postb.Verm.gr.f. 54,30 54,40
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 151,90 152,00
RentotaalNV 35,70 35,80
RG AmericaF. 108,20 109,30
RG Divirent F. 49,60 49,60
RG EuropeF. 99,80 101,00

RGFlorente 114,40 114,40
RGPacificF. 92,00 93,00
RG SP Groen 54,60 54,60
RG SPBlauw 51,50 51,60
RG SP Geel 48,30 48,60
Rodin Prop.J 90,00 90,00
Rolincocum.p 80,50 80,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
Sc_Techs 12,50 12,50
SuezLiqGrf. 182,20 182,20
Technology Fund 19,20 19,40
Tokyo PacHold. 180,00 183.00
Trans Eur.Fund 84.50 85,20
TranspacF.Yen 271.00 274,00
Uni-Invest 18,00 18,00
Unicolnv.Fund 79,00 79,20
UnifondsDM 32,00 32,20
Vaste Waard.Ned 65,80 65,80
VastNed 112,60 112,60
VIB NV 54,80 54,90
VSB MixFund 53,00 53,20
VSB Rente Fonds 110,20 110,30
WBO Intern. 66,80 67,50
WereidhaveNV 113,00 112,30
Yen Value Fund 75,20 76,10
ZOM Florida F.s 33,60 33,70
Parallelmarfct
Alanheri 29,50 29,50
ABF 112,30 112,30
Berghuizer Papier 44,30 44,90
Besouw Van eert. 53,10 53,10
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 99,40
Comm.Obl.F_. 99,40
Comm.Obl.F.3 99,50
DeDneElectr. 13,60 13,60
Delta U.Dollarf. 65,20 d 65,70
DeltaLloyd ECU 60,00 d 60,00
Delta Lloyd Mix 60,30 d 60,60
Delta Lloyd Rent 54,50 d 54,70
Delta Lloyd Vast 56,20 56,20
DicoIntern. 85,50 86,00
DOCdata 6,10 6,10
Dutch TakeOv.T. 44,90 45,00
Ehco-KLMKleding 40,10 40,10
E&LBelegg.l 69,90 70,30
E&LBelegg.2 72,20 72,50
E&LBelegg.3 106,60 106,60
E&LBelegg.4 74,10 74,30
E&LKap.RenteF. 105,60 105,60
FreeRecord Shop 31,00 31,00
GaiaHedgel 104,90
Geld. Papier c. 69,50 70,00
German City Est 37,50 37,50
GoudaVuurvast 72,20 72.50Groenendijk 45,40 45,50
Grontmij 53,00 53.00HCA Holding 46,60 46,90
Heivoet Holding 39,00 39,00
HesBeheer 46,00 46,20
Homburg eert. 0,65 0,70 f
lnter/ViewEur. 3,60 3,70
Kühne+Heitz 45,00 45,00
LCI Comput.Gr. 4,40 4,40
Melle,van nrc 47,70 47,00
Nedcon Groep 60,50 60,00
Nedschroef 81,70 81.9(1
NewaysElec. 6,40 6,50

NewEur.HtlsDM 18.00a 18,00a
NewtronHold. 1,85 1,90a
Pan Pac. Winkel 10,50 1050
PieMedical 5,70 5,70
Simac Techniek 13,70 13,50
Shgro Beheer 55,30 54,50
SuezGr.Fund 53,00 53,30
VHS Onr Goed 1,15 1.20
Vilenzolnt. 34,20 34^0
Welna I"85.00 285.00
Wereldhave 4,10
Weweler 42,80 43,20

Wall Street 1.5/04 16/04
alliedsignal 55/2 57Va
amer.brands 46% 46%
amer.tel.tel 43 43
amoco corp 45' A 45%
asarcoinc. 26% 27%
bethl. steel 14% 14%
boemgco 47 Vs (P/t
can.pacific 14% 14%
chevTon 66% 67%
chiquita 23% 23%
chrysler 18% 18%
citicorp 16% 16%
eons.edison 27% 27%
digit.equipm. 44% 46%
dupont nemours 49% 50%
eastman kodak 39% «P/a
exxon corp 59 58%
ford motor 40% 42
gen. electnc 78 79
gen. motors 40 42%
goodyear 75% 73%
hewlett-pack. . 82% 81%
int. bus.mach. 88% 88%
im.tel.tel. 65% 65%
kim airlines 20 19%
mcdonnell 62% 61%
merckco. 151% 148%
mobiloil 63% 63%
penn central 21% 21V*
Philips 19% 19%
pnmenca 38% 39%
royal dutch 80% 80%
sears roebuck 47% 46%
sfe-south.pac. 12% 12%
texaco mc. 60 60%
united techn. 53% 56
westinghouse 18% 18
whitmancorp 14% 14%
woolworth 27% 28%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,800 1,920
austr.dollar 1,35 1,47
belg.frank(lOO) 5,32 5,62
canaddollar 1,510 1,630
deensekroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,14 3,39
fmse mark(100) 39,75 42,25
franse frank (100) 31,75 34,50
griel.se dr.(100) 0,86 1,06
iersepond 2,85 3,10
ital.lire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 136,00 142,00
joeg.din.t'm 100

Noorse kroon (100) 27,15 29,65
oostschill.(lOO) 15,75 163
portescudoUOO) UI 1,39
spaanse pes. (100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0250 0,0350
zweedse kr. (100) 2950 32,00
zwits.fr. (100) 119,25 123,75

Wisselmarkt
amenk.doilar 1,86575-1,86825
antill gulden 1,0285-1,0585
austr.dollar 1,4251-1,4351 "belg.frank(loo) 5,4700-5,4750
canad.dollar 1,58125-1,58375
deense kroon (100) 29,035-29,085
duitse mark(100) 112,5450-112,5950
engelse pond 3,2770-3,2820
fransefrank (100) 33,260-33,310
gneksedr.UOO) 0,9140-1.0140
hongk.dollar(lOO) 23,7750-24,0250
iersepond 2,9985-3,0085
ital.hre(10.000) 14,945-14,995
jap.ven(10.000) 140,010-140.110
nwzeel.dollarllOO) 1,0082-1.0182
noorsekroon (100) 28,735-28,785
oostenr.sch.(lOO) 15,9920-16.0020
port escudos (100) 1320-1,3320
spaanse pes. (100) 1,7905-1,8005
surin.gulden 1,0265-1.0665
zweedse kr.( 100) 31,140-31,190
zwits.frankUOOl 121,760-121,810
ecu. 2,3060-2,3110
Index Amsterdam
CBS-koersindexl 1983= 100)-
-algemeen 209,40 2103
idexcl.kon.ohe 204,90 204,90
internationals 211,40 2133
lokale ondemem. 209,10 208.90
id financieel 146.90 1463
id niet-financ. 2693 269,10
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 298,50 299.90
idexcl.kon.ohe 275,90 276,30
internationals 313,30 316,40
lokaleondemem. 281,20 281,40
idfinancieel 216,80 216,20
id niet-financ. 342,50 343,40

CBS-stemmmgsindex (1990=100)
algemeen 126,40 127,70
internation 142,50 144,20
lokaal 123,40 124,20
fin.instell 129,40 129,60
niet-financ 122,30 123,20
industrie 133,00 134,20
transp/ops) 128,20 129.30
Goud en zilver

AMSTERDAM - Prijzen van 14.00 uur:
Goud onbewerkt 19,940-20.540, vorige
20,030-20,630,bewerkt 22,140laten,vorige
22,230 laten,zilver onbewerkt 205-275, vo-
rige 205-275, bewerkt 320 laten,vorige 320
laten.

Dow Jones

Industrie 3.366,51
+12,75

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn amro c apr 40,00 905 6,20 6,40
abnamrocapr 45,00 862 1,20 1,40
aegn c apr 130,00 1241 0,30 030
akzo c apr 150,00 954 1,00 1,70
dm e apr 190,00 614 0,05 0,10
d/fl c mei 190,00 1305 1,20 1,80
dsm c okt 115,00 1301 1,60 2,00
dsm pjul 105,00 509 2,30 2.00
coc capr 270,00 844 4050 43,00
coc capr 280,00 3568 3050 33,00
coc c apr 290,00 2880 2050 23,00
coc capr 295,00 678 15.60 18,00
coc e apr 300,00 2933 10.60 13,00
coc c apr 305,00 2767 5,60 8,00
coc c apr 310,00 2003 1,40 3,00
coc c mei 285,00 654 2150 21,00
coc c mei 300,00 1793 8,50 7,70
coc c mei 305,00 1346 5,10 4,70
coc cmei 310,00 1395 2,70 2,10
coc c mei 315,00 696 1,30 1,10
coc cjun 305,00 927 7,50 7,00
coc pmei 305,00 636 3,10 3,00
coc pmei 310,00 981 5,50 5,80
gist capr 35,00 1404 1,10 1,10
hoog c apr 55.00 1705 03 0,10
hoog papr 55,00 638 150 0,60
ing c apr 50,00 1479 1,90 1,70
ing cjul 50,00 611 2,50 2,30
ing cokt 55,00 647 1,00 1,00
kim e apr 3750 687 0,40 0,10
knp c apr 4750 1087 0,20 0,30
phil e apr 30,00 728 6,70 6,60phil c apr 32,50 1767 4,00 4,10
phil e apr 35.00 4785 1,60 1,40
phil c mei 37,50 686 0,60 0,50
phü cjul 35,00 1021 2,70 2,60
phil cjul 37,50 1556 1,30 1,20
Phil papr 37,50 811 0,80 1,00
Phil pjul 37,50 664 1,30 1,50
olie c apr 135,00 1636 14,00 1550 bolie e apr 140,00 893 9,10 10,70 a
olie c apr 145,00 2346 4.20 5,70 aolie c apr 150,00 4201 050 050
oüe pjul 145,00 773 2,90 2,20
tops c apr 580.00 721 11,60 b 18.00 b
tops c mei 580.00 808 750 8,30
unil c apr 140,00 755 48.40 b 51,00
unil c apr 170,00 1372 19,00 21,60
unü c apr 185,00 1475 4,00 6,50
unil c apr 190,00 1505 0,40 1,50

a laten g bieden . ei-dtw.
b bieden h laten - ei-di».
c ei-claim k-gedaan, h .
d e«-dividend l gedaan " g
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
I gedaan t laten sk slotkoers gisteren

opleving
avQndERDAM - Aan de voor-
k»asw__ \an net lange vierdaagse
%se fflnde heeft de Amster-
°udem e. fectenbeurs gisteren een
u^delX drukke dag beleefd. De
n cc?l0"12611611 kwamen voor

_°n ep Slnds lange üJd ruim bo"
°ersvn milJard gulden uit. De

orrning was uiterst grillig.

..'"u n°ger begin van de dag
Betlvan beurs door winstnemin-
ferie s _n de optiebeurs waar april-

nin H e?ren' Een laaS handelste-
iie^elrii S zorgde later voor een
Utfeet h °Pleving, maar toen Wall
Ve haa^1" met Positief op reageer-
keiligTp. ♦men zich om de winsten, derhai S len- Van een winst van
P°r dp ♦

Punt in de middag bleef
rk 011 stemmingsindex uiteinde-I 'l Punt over op 126,5.

|ega
S
aSn ni Was er wel het nodige om-

_?e(lra_.
~"

aandelen werd voor een
CSdelH _~ljna f I>s mihard ver-
r UJoen; obllgaties namen f 871Fatale oIOor hunrekening zodat deNard T . chtkwam op f 23
io^ een mnkliJke °"e was goed
k1157.98n Tzet van f 174 miljoen offöer twL Uks" Unilever was num-_Nsß,,/net f 157 miljoen of
« * met f

k oln DSM was nummer
.Hs pu-,93 miljoen of 872.528
r.97-389 «.ÜI,PS bracht het tot85 "Uyoln WSt neerkwam °P

PfSchor.r.
sten" Q

van de aanvankelijkeL6el meer n? Slot niet zo heelïC oTbleef'konden enkeletgang bogen°P **" 3ardlge voor-

% d
inetleen

0
sPe!fnbtUrS Jïferste «isterenn°PendP ï~ geweldige drukte. De>! handPfPSl"lenes zorSden "or

hX °P lSw?6 totale omzet kwam
k,e omzi '. 9 CTtracten> de hoog-l989 mzet sinds de 'mini-krach' van

economie

ABN Amro wacht met
invoeringen tarieven

- In navolging**n de Rabobank ziet ook ABN
voorlopig af van aparte ta-, even voor het particuliere beta-

lingsverkeer. Volgens de bank
woet ereerst nog 'langdurig on-,erzoek' worden gedaan en is
£' nodig dat al haar cliënten

worden ingelicht.

?f komende tijd gaat ABN Am-
° de klanten bestoken met fol-ers en bijsluiters over haar

goedkope betalingsverkeer. Op
die manier hoopt de bank te
voorkomen dat klanten naar een
andere bank overstappen, zodra
er bij ABN Amro voor sommige

handelingen extra tarieven gaan
gelden. „Het is ons gebleken dat
de tariefsinvoering een gevoelige
materie is", aldus ABN Amro.
Die extra tarieven worden dit

jaar nog niet ingevoerd.

ABN Amro zal straks niet beslui-
ten tot invoering van een abon-
nementstarief voor een betaalre-
kening. Wel wil zij de klant nu al
duidelijk maken dat geldopname
bij de eigen geldautomaatbedui-
dend goedkoper is dan een ka-
sopname aan de balie. Om tot
een 'doelmatig betaalgedrag' te
komen, breidt ABN Amro het
aantal geldautomaten uit van 650
nu naar ongeveer 1.000.

Grote aantrekkingskracht stijgende beurzen

Particuliere beleggers
terug van weggeweest
DEN HAAG - Nu de beurzen vrij-
wel wereldwijd fors stijgen, zetten
steeds meerkleine beleggers de eer-
ste schreden terug op het beleg-
gingspad. Zowel bij de ABN Amro
als bij de Postbank noteert men de
laatste tijd een terugkerende be-
langstelling bij particulieren voor
beleggingen in aandelenfondsen.
Ook de aandelenfondsen van de Ro-
beco Groep zitten sinds begin van
dit jaarweer in de lift.

De beleggers voelen de wind in de
rug van de beurzen in New Vork,
Londen en Amsterdam. Nadat Wall
Street dinsdagavond een nieuw ab-

sol uut hoogtepunt bereikte, steeg
oo k de beurs van Londen woensdag
tot vlak onder het oude record. Op
het Damrak bereikten de koersen
wc .ensdag het hoogste punt in twee-
ëneenhalf jaar.
De nieuwe mijlpaal in New Vork
wordt allerwege toegeschreven aan
de opkrabbelende Amerikaanse
economie. Omdat bovendien de
kwartaalwinsten van enkele grote
Amerikaanse bedrijven meevielen,
ra.ikte Wall Street sterk op dreef.
Dilt leidde automatisch tot hogere
koiersen in Londen en Amsterdam.
Zestig procent van de fondsen die
in Amsterdam zijn genoteerd, staan
ook op de New Yorkse beurs. Als
hu n waarde op Wall Street stijgt,
gaat de notering op het Damrak au-
tomatisch mee omhoog.
Ee n vuistregel in beleggingsland
lui dt dat wanneer particulieren zich
op de markt begeven, het hoogte-
pu nt alweer voorbij is. Beleggingsa-
na list F. van Schaik geeft beleggers
di.: hun geld in Nederlandse aande-
len willen stoppen echter een rede-
lijkekans op winst. „Ik denk dat de
Nederlandse beurs in de komende
ze_> tot twaalf maanden nog zon
tic n procent in waarde kan stijgen."

Robert Bosch
koopt Radson
in Parmingen
I 'ANNINGEN - Het Duitse con-
cern Robert Bosch (auto-indus-
trie, telecommunicatie, duurza-
me verbruiksgoederen) koopt de
Worcester Group (verwarmings-
ketels) waartoe ook Radson BV
in Parmingen behoort. Dit heeft
Fladson gisteren meegedeeld. De
overname-som bedraagt 71,8 mil-
joen pond (f235 miljoen).
De overneming moet de concur-
rentiepositie op de Europese ver-
v /armingsmarkt van beide on-
cllernemingen versterken. Wor-
cestor zal onder meer gebruik
g;aan maken van het distributie-
s ysteem van Bosch-divisie Jun-
k:ers. Bosch boekte in 1990 een
winst voor belastingen van 1,9
miljard mark bij een omzet van
_.1,8 miljard mark. Bosch heeft
180.000 mensen in dienst. Bij
Radson in Parmingen zijn 38
\ verknemers in dienst.

Cao Vereenigde
Glasfabrieken

M_\ASTRICHT - De vakbonden
he bben gisteren met de Vereenigde
GI asfabrieken (2.000 werknemers in
Leerdam, Maastricht, Schiedam)
cc n principe-akkoord bereikt over
een tweejarige cao.
Dc; werknemers hoeven bij ziekte
ge en geld of vrije tijd in te leveren.
W«2_ is een bestaande afspraak over
de aanpak van ziekteverzuim aan-
gevuld met een regeling voor her-,
om- en bijscholing. Er zijn loonsver-
hogingen overeengekomen van 4,5
procent per 1 april 1992 en van 5
procent op 1 april 1993. De bestaan-
de:: vut-regeling wordt verlengdtot 1
ju li 1996. Het bedrijf betaalt met te-
rugwerkende kracht tot 1 januari
ze stig in plaats van veertig procent
v_ in de ziektekostenpremie van par-
tit .ulier verzekerde werknemers.

uit munt
Paspoorten

De Utrechtse drukker Boekho-
ven-Bosch is een joint-venture
aangegaan met het Zweedse
bedrijf I.D. Kort, producent
van identiteitskaarten en credit
cards. Het Zweedse bedrijfis in
Scandinavië marktleider op het
gebied van rijbewijzen en an-
dere identiteitsbewijzen. De
nieuwe joint-venture loert in
Nederland op de 'paspoortor-
der' die er aanzit te komen, al-
dus een woordvoerder.

Celstraf
Carlo de Benedetti, topman
van het Italiaanse computer-
concern Olivetti, heeft gisteren
een gevangenisstraf van zes
jaaren vier maanden opgelegd
gekregen. De rechtbank van
Milaan achtte hem en 32 ande-
ren schuldig aan fraude in sa-
menhang met de ondergang
van de Italiaanse bank Banco
Ambrosiano in 1982.

Handdruk
Norit is ex-directeur ir M. Ver-
min zeer erkentelijk voor de
bewezen diensten, zo schrijft
de Raad van Commissarissen
in het jaarverslag over 1991.
Hoe erkentelijk blijkt uit de cij-
fers waaruit is af te leiden dat
Vermin bijna f 1 miljoen mee
naar huis heeft gekregen toen
hij per 1 februari 1992 'om per-
soonlijke redenen' het bedrijf
verliet.

Luchthaven
Het eerste kwartaal van 1992
heeft een gunstig verloop ge-
had voor Eindhoven Airport.
Bijna 45.000 passagiers maak-
ten gebruik van dit regionale
vliegveld. Dat betekent ten op-
zichte van 1991 een stijging van
ruim 37 procent. Het vliegveld
wijst er echter op dat het eerste
kwartaal van 1991 in verband
met de Golfoorlog niet repre-
sentatief. Daarom is ook geke-
ken naar het aantal passagiers
in het eerste kwartaal van 1990.
Ten opzichte daarvan doet zich
een groei voor van 1,4 procent.

Avon
Het Amerikaanse cosmetica-
concern Avon gaat reorganise-
ren en wil in verband daarmee
in de periode tot 1994 duizend
mensen kwijt. Avon, met op
het ogenblik 30.500 mensen in
dienst, denkt met de maatrege-
len jaarlijks minstens veertig
miljoen dollar te kunnen be-
sparen.

Peugeot
De sterke vermindering van de
personenautoverkoop in met
name Frankrijk, Groot-Brittan-
nië en Spanje heeft bij de Fran-
se autoproducent PSA (Peu-
geot-Citroën) een winstdaling
van veertig procent veroor-
zaakt. PSA, na Volkswagen en
Fiat het grootste autoconcern
van Europa, boekte vorig jaar
een nettowinst van 5,53 miljard
frank (f 1,82 miljard) tegenover
een winst van 9,26 miljard
frank (f 3,05 miljard) in 1990.
PSA verkocht vorig jaar 2,06
miljoen auto's, 6,2 procent min-
der dan in 1990.

Vrijdag 17 april 1992 "7

" Honderden Parijzenaren wachtten gis-
terochtend tevergeefs op de metro, nadat
zeven vakbonden een 24-uursstaking had-
den uitgeroepen. De bonden protesteren
daarmee tegen het voornemen om het Parij-

se openbaar vervoerbedrijfop te splitsen in
zeven afzonderlijke ondernemingen. Ge-
vreesd wordt dat de decentralisatiefuneste
gevolgen zal hebben voor de arbeidsom-
standigheden. Foto: AP

Protest tegen opsplitsing

Limburgs dagblad j
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s* -SÉ-JffIOOTSE PAASSHOW
__r m ;_M. W._.^Ld|\ BIJ AUTOBEDRIJF

IfrOP/ Paasmaandag geopend van W.00 tot 16.30 uur
Keuze uit ± 80 gebruikte en ± 50 nieuwe automobielen

alle keurig voor u opgesteld in onze ruim 2.000 m 2
verwarmde showroom.

Dit alles alleen bij uw off. Peugeot dealer.

MIRAKELSE 106 raa «jeA
voor J "iiulawj"

\\. stereo radio-cassette

\ \ // \ t /_iii^É____K^É_li______________________B^. achterwissery\l. 1124 CC in), motor Jf^^^sJ^^'W ____^^^^^, _^"

Ar\ I>' ▼J ..^^^^▼Jk_______^^^ __r \^Ak^Jr
l '' lichtmetalen velgen XSI-look set

* Speciale aanbiedingen op nieuwe 106-205-309 en 405 voorraadmodellen.
* Paasmaandag geopend van 10.00 tot 16.30.
* Koffie met gebak staat klaar.
* Bij aankoop van gebruikte auto boven ’ 7.500-minimaal ’ 2.000-voor

uw inruilauto.
* Extra hoge inruilprijzen.
* Donderdag koopavond.

VenD-cheque t.w.v. ’ 500,- voor iedere koper va n een nieuwe auto.

AUTOBEDRIJF JASPER B.V.
Enige off. Peugeot dealervoor Sittard - M'Geleen - Heleen - Bom e.o.

WINDRAAK 29, gem. SITTARD, TEL. 046-1Ü21944

LET OP PAASMAANDAG GEOPEND VAN 10.00 tot 16.30 uur
■^^^"^"^^^^^"^^^^^^^^^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^"^^^^^^^^^■■^^^«■-■■■--■___________H______________ * "Hl__Mlin__l-<_______.nß-M>MH--------«J

Bankers bedrijfswagens I * alu : complettrader ** » Go«;Kadett Escort 6x14 m 185,60H14 275,. DM
Het luiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met Audi/Omega/scorpio 7x15 m. 205/60R15 285,-dm
rilbewilsSEl Mercedes 190bis3000 7x15 m. 205,601.15 338,-DM

.^SsC Rijksweg Noord 19, Echt lr"*"e*S*"«ï«V£>-^ tel. 04754-82453 # RUND|rRNEUERTE reifen ★
._«rf% ■ |. 2 Jahre Garantie SR= 180 km H. HR= 210 km/H ünd viele andere Groflen am Lager

Kfl Jf\J f[i CTIIIfC \/r_f_rraHin 1555R13 59,. 1.5 70HR14 BS,- 18565HR1S 9-,--3 UIV-»l I\J OlUr\o VUUIIdUIU 175,70.1113 65,. 1.5 70MR14 .2,- 19550HR15 M,-
-1755R14 70,- 1 35 60HR14 88,- 190 6SHR39O .___.■

GEOPEND: i»s/mhri4 93,-
-_____ a___> __>!__- o _./. .on/. .. A-tobahn Aachan. darm Autobann nach Lütticli. In Aachen-Bran. raus. Rechts nachma. t/m VriJO. B.UU-19.UU U. Brand _lsz.rAflA_-Stalion. HinterAßAl links in die NordstraOe, nach 500m links.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.) SCHMIDT REIFEN... . _»...*».. . _-_———___— Aachen-Brand, Nordstraße 78 Tel 09-49241522041Niet de ENIGE, wel de BETERE l mo-h . 00-.700.5. » 30-1300 uu,

OFFICIAL DEALER

PAASSHOW
■k VAN 10 T/M 18 APRIL

Tijdens deze 8 dagen presenteren wij een ruime
keuze van zorgvuldig geselecteerde

OCCASIONS
o.a. diverse COMPANY CARS:

" Sierra 1600 Azur + stationcars

" Escort 1300 i cl + 1400 i cl
" Escort clipper stationcar
" Fiësta 1100clCheers
Deze auto's zijn ongeveer 6 maanden ouden hebben
een lage kilometerstand. Company Cars vallen
derhalve nog onder de fabrieksgarantie.
Alleen tijdens de Paasshow nog 2 jaarExtra
Garantie na de fabrieksgarantie.
Bovendien een ruime keuze van TOP OCCASIONS

BEEK KERKRADE MAASTRICHT
Ford Escort 1.6, automaat 88 Ford Fiësta 1.1 Cl, automaat...9o Ford Escort CLX uitgeb...nieuw!!
Volvo 340, automaat 86 Peugot 405 GRD.diesel 90 Ford Orion CLX uitgeb....nieuw!!
Ford Escort Combi 1.8 D 89 Ford Orion 1800D 90 Ford Escort 1.4, 3drs 91
Ford Orion 1.8, diesel 90 Mitsubischi 1500iCLX 89 Ford Escort 1.6GT 90
Citroen AX 1.1 GTE 89 Ford Escort 1600K 6Ford Escort 1.8 Diesel
Ford Fiësta 1.1 88,89,90 RS pakket 90 RS uitvoering 90
Ford Fiësta 1.4i Sport 89,90 Ford Escortl3oo S6combi.... 89 Ford Fiësta 1.1 iCLX 91
Opel Corsa 1.3 i 89 Ford Orion 1600iCLX 90 Ford Escort Clipper rood 92
Opel Ascona 1.6S 86 Fiat Uno45 Si 90 Subaru Justy 1.0 90
Peugeot 309 XL 88 ALLE AUTO'S VAN EERSTE Opel Omega 2.0 i nov. 89
VWGolf l.3CLMemphis 89 EIGENAAR FordScorp»2.oisedan 91

rOpal deze occasions geldt vanzelf de
SPREEKWOORDELIJKE JOS BOGMAN

garantie en service.
Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom op onze
Paasshow in onze showroom met — ( ,
de nieuwste Ford modellen. W^^IffXSSSSkM
" Beek, Weth. Sangersstr. 7, (bij Makado) >■
Tel, 046-375353, Fax 046-377547

" Kerkrade-West, Hamstraat 70,
Tel. 045-423030, Fax 045-416868

" Maastricht, Korvetweg 20-22, (Charles Feijts)
Tel. 043-632555, Fax 043-633321

..

RADREMA is eindelijkzover, deverbouwing is voltooid. Kom, kijk ef
vergelijk onszéér uitgebreid en zéér scherp geprijsd assortiment

van occasions.
Alle auto's boven ’ 7.500,- 6 maanden garantie met de zéér bekende
Radrema-service. Directe financiering tegen zéér gunstige tarieven.

ANWB-keuring mogelijk.

Citroen BK Leader 1987 13.900,-
Ford Fiësta 1984 6.750.-
Ford Escort 1600diesel 1988 15900,-
Honda Intregra 1986 12.900,-
Mazda323Hß 1300LX 1985 7.750,-
Mazda 323 HB 1500GLX 1987 12.900.-
Mazda 323sedan 1300LX 1986 11.900,-
Mazda 323 sedan 1500GLX 1988 15.500,-
Mazda 323 sedan 1500 Ensign 1989 17.900,-
Mazda 323 F coupé 1800 16VGT 1990 33.900,-
Mazda 626 sedan 1600LX 1985 8.900.-
Mazda 626 sedan 2 0 12V GLX 1987 17.900.-
Mazda 626 sedan 2 012VGLX 1988 18.900,-
Mazda 626 sedan 2.0 LX diesel 1988 18.900,-
Mazda 626 sedan 2.0 GLX diesel 1990 32.900,-
Mazda 626 sedan 22i 12V GLX automaat 1990 29.900.-
Mazda 626 sedan I.Bi 12VGLX 1991 28.900,-
Mazda 626 HB 2.0GLX 1987 15.900.-
Mazda626Hß2 012VGLX 1987 16.900.-
Mazda 626 HB 2 0 12V GLX veel extra's 1989 25.900,-
Mazda 626 coupé 1600LX 1987 14.900.-
Mazda 626 coupé 2.012VGLX 1989 24.900,-
Mazda 626 coupé 2 0 12VGLX + extra's 1989 25.900.-
Mazda 626 coupé 2.012VGLX 1990 22.900,-
Mazda RX-7 coupé 1988 39.900.-
Mercedes 190Evele extras 1984 21.900,-
Mercedes 190diesel 1987 29.900,-
Mercedes230Eautomatic 1988 39.900.-
Nissan Micra 1989 13.900,-
Nissan 300 ZX TwinTurbo 1990 99.900.-
Opel Corsa 1200S1985 8.750,-
Opel Kaden 1200S1986 11.900.-
Opel Kadett 1300 1985 8.900.-
Opel Kadett 1300S1987 12.900,-
OpelManta 1800SGT 1986 12.900,-
Opel Omega 1800LS 1987 15.900,-
Peugeot2osGE 1986 9.900,-
Peugeot 205 XRDveel extra's 1986 12.400.-
Peugeol 205 Accent 1988 12.900,-
Peugeot3o9Gß 1989 17.900,-
Seatlbiza 1500GL 1989 13.900.-
Volkswagen Golf 1800veel extra's 1986 12.900.-
Volkswagen Golf 1300injection 1989 18.900.-
Volvo 340diesel 1985 5.750,-

Voor een optimaal verzorgde occasion, metoptimale service
moet u dus zijn bij:

Radrema Maastricht
Galjoenweg 73 (Beatrixhaven), tel. 043-632250

1 :■
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Wie niet wenst op te goon in de massa, het geavanceerde motormanagement- achterbank. Afwe i king en kwaliteit zijn
herkent zichzelf in de bijzondere klasse systeem een hoog prestatieniveau met uiteraardvon hetzelfde hoge niveau als de
van de Alfa 33 die, zoals elke Alfo een plezierig laag verbruik. Maar de techniek.Kom bij ems uitgebreid kennis-
Romeo, karakter en een eigen gezicht nieuwe Alfa 33 1.4 IE is niet alleen roy- maken en ontdek dat het kiezen van eendurftre tonen. De opmerkelijke aal met prestaties, ruimte en techniek. auto eenvoudiger i s dan ooit:
Aifa 33 1.4 IE bevestigt dat opnieuw en Ook zijn uitrustingsniveau is ongekend de nieuwe Alfo 3.1 1.4 lE.
laat door zijn teptechniek, comfortabele hoog. Dat geldt in nog ruimere mote
uitrusting en verrassend gunstige prijs de voor deAlfo 33 1.4 IE L met zijn stuur- Alfo 33 1.4 IE vu. FI. 27.390,- -tfr*^*-gevestigde orde ver achter zich. De leni- bekrachtiging, centrale deurvergrende- Alfa 33 1.4 IELv. u. FI. 29.160,- ajL»&
ge 1.4 boxermotor combineert dank zij ling en een in twee delen neerklapbare Prijzen mcl. BTW uf importeur "^1 >

jjjjjjALLE RECHTEN VOOR WIE ALFA ROMEO KIEST maa^^ tUHyty,**^*/

AIITfIPCIÜTDII ffV/1 CAIinCDC Q II Aanbieding alleen tijdens de paasweek vanMü I UU-LU I nUlffl OHfIUCnO D. V ■ '8 '" 25 april op alle Alfa 33-modellen. Zie

Brunssum, Akerstraat 128, tel. 045-251 (544 ÏÏZ^SZT"-

fj| P AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V.
Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

U Suzuki Swift bwj.'B4
Suzuki Swift GLX aut bwj.'B9
Suzuki Alto GL aut bwj.'9o
Suzuki Alto bwj.'B9
Suzuki Samurai commercial bwj.'9o

ZMiniCooper gerestaur bwj.'7B
Ford Escort bwj.'B2
Opel Corsa bwj.'Bs
Opel Corsa 1.3 bwj. 88
VWPolo bwj.'BB

UVWJetta 4-drs bwj.'B7
Mazda 3231500 bwj.'Bs
Citroen AXII RE bwj.'B9
Fiat Uno 45 bwj.'B7

OM-

K Speciale auto's
Suzuki Samurai metal (op .... 10 mnd.
Renault 19 TF, uitgebouwd... bwj. '89

■

Mazda 626 1.8LX stationcar type 89 ’ 20.500,-
Mazda 626 1.8LX, 5-drs. 90 ’ 20.900,-
Mazda 323 F 1.6iGLX 90 / 25.750,-
Toyota Corolla 1.3Xü '90 ’ 19.900,-
Nissan Micra Trend '89/12.750,-
Opel Corsa Swing 1.31, uitgeb. en sportv. '90 ’ 15.900,-
OpelKadett 1.3 S automatic '85 ’ 10.500,-
Opel Ascona 16 S, 4-drs. '87 / 11.900,-
Ford Escort 1.4CL '87 ’ 12.250,-
Ford escort 1.6i '87/13.900,-
Ford Fiësta Cl '89 ’ 12.900,-
VW Golt 1.3 Memphis '88 ’ 15.900,-
VW Polo Pointer '87 ’ 9.900,-
VW Jetta Elan '86 ’ 9.750,-
Ford Sierraspeciaal, 4-drs. '89/19.900,-
Ford SierraLaser, 3-drs. '85 ’ 8.900,-
Fiat Panda 1000iCL '90/10.900,-
BMW 315 met sportv. '83 ’ 5.900,-
SuzukiAltoGL '87 ’ 8.900,-

-05922

NissanVanerteva.’ 18092-ex,BTW NissanCabstarv.a. ’21.738,-ex BTW

SCHOENMAKERS
Uw bedrijfswagendealer

Geerweg 14, Sittard 046-512814

Vrijdag
Zaterdag
Maandag (2e paasdag)^^^Jj^^^W PK]

Il_______l_É_P^^^^ vrijdag 17 april 9.00-18.00 uur
P |fi |fCv \\\\\\W^^^^ zaterdag 18 april 10.00-17.00 uur
iWA*^Aj^^^^ maandag 20 april 10.00-17.00 uur
I (2e paasdag)

" alle auto's met APK-keuring

" alle auto's met nationale autopas H
" garantie tot zelfs 2 jaar
» of ’ 10.000,- uitstel van betaling 9%

AUTOBEDRIJF SONDAGhB|_3
De Koumen 34-36, Hoensbroek, tel. 045-223300

ii£i
DRAAG EENSTEENT^

een school in ».
hetkinderdorp
JOAOPESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen va* .
Kinderdorpen zal in Joa" .'
de bestaande kleuter- «n
schooluitbreiden.
In de toekomst is de sd"*
bestemd voor dekindere11

sloppenwijken in de bu^
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verano*
deleefsituatievan deze *" ''tebrengenisveel geldn<>*'
comité Heerlen van SOS-^ idorpen vraagt daarom ut*

i
DOOR ’20.00 OV&.

MAKEN, KOOPT*,"
SYMBOLISCH EEN$T'

| VOOR DE SCHO&

■ I~[ '^-'-

Ukur.t ditbedrag overm**^ \
Rabobank Heerlen,
11.99.11.191 t.a.v. SOS-ly
dorpen,schoolactie(girors^j
Rabobank: 10.30.856). I"*Jgen: Mevr. I. Philips-L* 1!
Comité Heerlen SOS-K'
dorpen.Tel.: 045-412736^

Uw huis op dit forfli'
de kram kost me's
minder daneen ma

hypotheekrente e'
verkoopt sneller.*"Je huis

in dekrant
brengt mens*
over de v\oy

U.*l|qj|
_____________________________■ Ww



Gewild model
De Renault 19, die in 1988 op de
markt kwam, heeft in vier jaar
tijd en goede reputatie opge-
bouwd. De auto heeft met succes
een plaats veroverd in midden-

klasse-segment en kan wedijeve-
ren met modellen als Opel Astra,
Ford Escort en Volkswagen
Golf. In die klasse wordt bijna 40
procent van de auto's in Neder-
land verkocht.
De Rl 9is een gewild model en
zeker de Chamade die als
4-deurs sedan bijzonder goed is
aangeslagen. Het woord Chama-
de vervalt overigens als typering,
omdat die naam bij Daihatsu die
een Charade voert voor onrust
zorgde, zo meldt Renault.
Bijna eenderde van het totale
verkoopcijfer van Renault Ne-
derland wordt bepaald door 'ne-
gentiens'. Vorig jaar werden er
10.627 stuks van verkocht, zijnde
2,2 procent van de totale Neder-
landse markt.
ter vergelijking de cijfers van bo-
vengenoemde concurrenten:
Kadett/Astra 26.012, Escort
19995 en Golf 14.813 eenheden.

" De vernieuwde Renault 19 wordt geproduceerd in driedeurs, vierdeurs en vijfdeurs
carrosserievarianten.

Oordeel
De Renault 19 is echt een door-
snee-auto die weinig problemen
kent en waar je comfortabel mee

op pad kunt. Dat is het gemid-
delde waarde-oordeel van de
Rl9. Met de nieuwe neus en ach-
terkant heeft de wagen een mar-
kanter uiterlijk, zonder dat dit
ten koste gaat van de robuuste
uitstraling, kenmerk van het vo-
rige model. De motorkap is kor-
ter, de grill is vernieuwd met
ernaasat ovaal gevormde kop-
lampen. Opvallend aan de ach-
terkant zijn de fraaie achterlich-
tunit en de nieuwe schildbum-
per. Daarnast heeft de wagen
nieuwe beschermstrips op de
flanken, nieuwe wieldeksels op
de RL- en RN-uitvoeringen en
niew ontworpen lichtmetalen
wielen op de typen 16V en Ca-
briolet 16V.
Er is keus uit een 3-, 4-en
5-deursmodel, vijf benzinemoto-
ren van 1,4 - 1,7 - 1,8 - en twee
dieselmotoren van 1,9 ltr en er
zijn vier uitrustingniveaus. De
twee nieuwe 1.8 ltr-motoren heb-
ben 95 pk of 113 pk vermogen,
daarmee vervalt de 1.7 ltr/95 pk,
terwijl de sterkste 1.8 ltr motor
bestemd is voor de Renault 19
RT 1.8 i.

De eenvoudigste van de elf ty-
pen kost nu nog fl 25.375,- en de
duurste is het 16V-type van
fl 44.650,-, die heeft een 137 pk
sterke motor van 1,8 ltr. Stan-
daard zijn de Renaults 19 iets
ruimer uitgerust, zo heeft laatst-
genoemd model lichtmetalen
wielen, heeft de RL een wis/was-
ser achterop en deRN 1.8 getint
glas, stuurbekrachtiging en ge-
deeld neerklapbare bank.
Genoemde prijzen moeten onge-
veer met 2 procent verhoogd
worden om een indicatie van de
nieuwe Rl 9te krijgen. Vanaf 15
mei zijn de auto's leverbaar en
uiteraard de definitieve prijzen
bekend.

Ford Europa en Renault moeten inleveren
Autoverkopen eerste kwartaal gestegen

de Neif V 2g met de eerste drie maanden van 1991 zijn
dit iaar " ♦ u-e aut°verkopen in het eerste kwartaal van
stuks Una twee Procent aan getrokken tot 170.203

rekprf zakelijke rijders nemen meer auto's voor hun
37 n ls de bedri.fssector verantwoordelijk voor
cont,OCf nt van de verkochte wagens tegenover 28 pro-
w-iarH Ja?r feleden- °oor de invoering van deWet Oort,
bela«t°°r kllometervergoeding fiscaal zwaarder wordt
wa_£r. Z^uS uf meer bedrijven overgestapt op lease-ssns ot hebben een eigen wagenpark in beheer geno-

men. Dit blijkt uit door de Rai gepubliceerde cijfers.

Opel bleef in het eerste kwartaal van dit jaarmarktleider
met 28.127 vierwielers tegenover 24.440 in dezelfdeperio-
de van 1991. Opel kon enorm profiteren van de onlangs
geïntroduceerdeAstra.
Ook Volkswagen/Audi zag door de nieuwe Golf de ver-
kopen omhoog gaan met 661 auto's tot 16.582.
Renault verloor terrein en zakte terug van 10.819 naar
10.172 auto's.
Ford Europa verkocht in de eerste drie maanden 5.701
wagens minder. Volgens een woordvoerder is dat te wij-

ten aan de presentatie van nieuwe modellen door Volks-
wagen en Opel. En zijn potentiële Ford-kopers afwach-
tend door de geplande modellenveranderingbij Sierra en
Scorpio.
PSA (Peugeot enCitroën) behaalde winst met 20.959
auto's tegenover 20.269 wagens in dezelfde periode van
1991.
Het voormalige Oostblok was uit de gratie. Yugo werd
zwaar 'getroffen' door de burgeroorlog in Joegoslavië.
Slechts vier kopers kochten een Yugo tegenover 28 een-
heden in het eerste kwartaal van 1991.
De Poolse FSO zag de afzet met bijna vijftig procent da-
len tot 23 auto's.
Lada daarentegen kon toch nog 784 wagens wegzetten
(859 in 1991).

Skoda ging achteruit met 148 wagens naar 234 auto's.
De nieuwkomer uit Taiwan Yue Loong noteerde een ver-
koop van vijftien vierwielers. In 1991 was het Taiwanese
merk nog niet verkrijgbaar in Nederland.

Renault 19 vernieuwd
met behoud van goede

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

Met een vernieuwde vormgeving
die zeker aanslaat omdat hij niet
al te opzichtig is en het model
herkenbaar laat, is de Renault 19
zijn tweede lustrum ingegaan.
Weer geen opvallende Franse
vormgeving, omdat er op zeker
wordt gespeeld. De Rl9is op een
groot aantal punten gewijzigd.

De meest in het oog springende
veranderingen zijn de aangepas-
te voor- en achterzijdeen het nog
moderner gestyleerde dash-
board. Daarnaast werd het moto-
rengamma uitgebreid met twee
krachtige 1.8 liter benzinemoto-
ren en werd overgegaan op de
nieuwe typevoering: RL, RN,
RT.

auto

Panda vierwiel-drive herboren als 'Country Club'

Veel Hi-Tech in
Fiat Tempra 4x4

DOOR NOL VAN BENNEKOM
Met de nieuwste Fiat Tempra Station Wagon met perma-
mente vierwielaandrijving bewijst de Italiaanse fabrikant
zijn imago een grote dienst. De les, die de wereld moet
trekken uit deze prestigieuze nieuwkomer is vooral dat
Fiat tot mooie Hi-Tech-oplossingen in staat is. Zo noemt
Fiat zijn in deze Tempra standaard gemonteerde intelli-
gente ABS-systeem 'uniek. Met behulp van zes sensoren
verdeelt het systeem de remkracht over de vier wielen aan
de hand van de per wiel aanwezige grip. Bovendien wordt
de remkracht aangepast aan allerlei verschillende omstan-
digheden, zoals bij remmen in de bocht en remmen bij
afdaling op een gladde helling.

De ABS functioneert in samen-bang met het vierwielaandrijf-
niechanisme, dat de aandrijf-
kracht verdeelt met 56 procent
°P de voorwielen en 44 procent
op de achterwielen. De viscose-koppeling in het centrale diffe-
rentieel is van het veelgebruikte
Ferguson-type. Voorts bevat de
aandrijving een conventioneel
voordifferentieel en een achter-
differentieel met een elektrisch
"nschakelbare sper.
Fiat heeft meegedeeld dat men
overweegt ook de Tempra sedan-
versie te voorzien van vierwiel-
aandrijving. De Tipo komt er
zeker niet als 4x4.
Tijdenseen rij-impressie ontpop-
te de Tempra Station Wagon 4x4
zich vooral als een hoogst com-fortabele auto. De vierwielaan-
drijving biedt extra veiligheid inde bochten, welke snel kunnen
Worden genomen. Dat is eigen-lijk het enige wat op de asfaltwe-
gen direct merkbaar is. De op-
brengst zit in het algehele gedrag
van de wagen. In feite is die er-
varing gelijk aan die met deABS-gestuurde remmen. Achter-
afkan worden vastgesteld dat bij
stevig remmen, met name in de
bocht, de achterwielen nooit de
neiging hebben vertoond om uit
te breken. Dit soort extra's werkt
jh ieder geval grensverleggend.
Met zyn 1.400 kilo kaal gewicht
!s de auto aan de zware kant,
Waar dat is met al die extra diffe-
rentieels tamelijk logisch. Echterde 1995 cc motor heeft er in de
oergen een hele hijs aan. Op de
vlakke weg is het 115 pk vermo-
gen meer dan genoeg en brengt
bet een topsnelheidvan ruim 180
kilometer per uur op de teller.
Uiteraard is de auto voorzien van
stuurbekrachtiging. Andere ex-
tra's zijn een automatisch wer-
kende airconditioning, lichtme-
talen wielen, getint glas, deelba-re achterbank, elektrisch bedien-
de en verwarmde buitenspiegels
enzovoorts.Een opmerkelijke styling heb-ben de koplampsproeiers. Deze
2yn achter afdekplaatjes 'ver-
stopt' in de voorbumper enschuiven eerst naar buiten alvo-rens de koplampglazen schoon
te spuiten. De plek is overigenswel kwetsbaar.Apart bijbesteld kunnen nog
worden de afstandbediende cen-
trale deurvergrendeling, elektri-sche ramen achter en een elek-
trisch zonnedak.
De 4x4 stationwagen komt in het
najaar naar Nederland. Over de
PrUs valt nog niets te zeggen.. nu gepresenteerde Tempra is
niet de enige 4x4 van Fiat. In het
Moederland is de Panda 4x4sinds zijn lancering in 1983 zeersuccesvol. Alleen al in eigen land
neeft Fiat er 70.000 aan de mangebracht.
tn Nederland wil het niet erg
Met dit model. Hij staat dan ookniet in de prijslijst van Fiat Ne-
n ?nc*- Overigens kan hij wel°P bestelling worden geleverd,volgens Fiat Nederland wordt

t marktaandeel hier bepaaldaoor 'een verdwaalde veearts.
~at het model door de fabriek
jnettemin belangrijk wordt ge-
vonden blijkt uit de lanceringvan de Panda 4x4 Country Club.

1 1 pT
agent_e is voorzien van een

" j FIRE motor met driewegka-■ ysator. Door zijn vaste impe-
laal, vierspaaks stuurwiel en

sportieve body met de brede zy-
oeschermstukken heeft hetwagentjeeen soort ,Sahara-look'.~P de derde deur is de aandui-
"lr>g .Panda 4x4' in groot for-naat letters ingestanst. Binnen»a een nieuwe console op de cen-rale tunnel geplaatst.

De vierwielaandrijving wordt
met een aparte pook ingescha-
keld. Op het dashboard is zicht-
baar gemaakt of de achterwielen
meedoen of niet. Bovenop het
dashboard is een hellingmeter
gemonteerd.
In een Spartaans terreintraject in
de bergen hebben we de Panda
Country Club kunnen beproe-
ven. Het wagentje bleek zich
opmerkelijk kordaat door zui-
gende moddersporen te werken.
Het gebrek aan de keuzemoge-
lijkheid tussen hoge en lage gea-
ring deed zich wel voelen tijdens
de klims. Te veel kracht in een
lage en te weinig in de eerstvol-
gende versnelling is onprettig.
Een met pingelen protesterende
motor wijst de chauffeur dan on-
miskenbaar terecht.
Ook de Country Club zal niet
prijken op de Nederlandse prij-
slijst. Te koop is hij wel, maar de
prijs is nog niet vastgesteld.

" De nieuwe Fiat
Tempra Station
Wagon is in de verse
sneeuw rond
Sestriere in zijn
element.

Foto: GPD

Open asfaltbeton
is te glad

Een pas gelegde laag zeer open
asfaltbeton (ZOAB), het nieuwe
soort asfalt, is minder stroef dan
de oude soort en zorgt bij een
paniekstop voor een langere
remweg. Rijkswaterstaat moet
op zoek naar mogelijkheden om
de stroefheid te verbeteren. Dit
staat in een onderzoeksrapport
van TNO dat minister Maij-Weg-
gen van Verkeer en Waterstaat
maandag naar de TweedeKamer
heeft gestuurd.
Gebleken is dat een bitumen-
laagje op het pasgelegde asfalt
zorgt voor minder stroefheid.
Het duurt volgens het rapport
'enkele maanden' voordat deze
laag door weersinvloeden en
door gebruik door het verkeer is
afgesleten en de stroefheid is
toegenomen.
Volgens het onderzoek, datwerd
uitgevoerd door TNO, de Dienst
Weg- en Waterbouwkunde
(DWW) en het Gerechtelijk La-
boratorium, is de stroefheid van
het pas gelegde ZOAB wel bin-
nen de normen van Rijkswater-
staat. Maar een paniekstop op
droog asfalt met geblokkeerde
wielen leidde tot een 'onver-
wacht lange remweg.
De DWW gaat naar aanleiding
van het rapport met betrokken
bedrijven op zoek naar manieren
om de pas gelegde asfaltlagen
'op te ruwen. Gedacht wordt
aan het afbranden van de bitu-
menlaag of het strooien van
kalk.
Het ministerie van Verkeer en
Waterstaat ziet geen aanleiding
om te stoppen met het leggen
van zoab. In het TNO-onderzoek
wordt verder aanbevolen om
automobilisten attent te maken
op de geringere stroefheid van
het ZOAB, zolang nog geen ade-
quate maatregelen zijn genomen.

uitlaatjes
KWIK PARK, een transparant
kunststof venster, maakt het par-
keren in file een stuk eenvoudi-
ger. De 'lens' van 14 bij 11 cm, is
opgebouwd uit ringen met in het
midden een parabolisch vlak. De
ophanging is scharnierend waar-
door de Kwik Park altijd verti-
caal hangt, ongeacht de hoek
waaronder de achterruit in de
carrosserie is geplaatst. De be-
vestiging vindt plaats door mid-
delvan een zelfklevende plakrug
aan de bovenzijde. De meest ge-
schikte plaats is ongeveer 25 cm
vanuit de rechterhoek (passa-
gierszijde).
De prijs bedraagt slechts 16,95
gulden en de verkoop vindt
plaats via de vakhandel en wa-
renhuizen. Voor informatie:
DEFA Europe bv in Amsterdam,
tel. 020-6846226.

DE KEMPENRIJDERS uit Bu-
del organiseren morgen en over-
morgen een behendigheidswed-
strijd voor vierwiel aangedreven
auto's. Het evenement vindt
plaats op het crosscircuit van de
'Legerplaats' te Budel, een ter-
rein van puur zand en met na-
tuurlijke hindernissen.

Het programma voor zaterdag
omvat van 13.00-17.00 uur een re-
creatietrail voor licentiehouders
en niet licentiehouders, een zo-
genaamde circuitverkenning.
Zondag starten tussen 09.00 en
14.30 uur licentiehouders voor
een rit met 8 a 10 hindernissen.
De niet licentiehouders en re-
creantenrijden een route met 2 a
5 hindernissen.
De toegang is gratis met de mo-
gelijkheid voor bezoekers tot in-
stappen om onder begeleiding
van ervaren traü-instructeurs
hun praktische vaardigheden en
theoretische kennis te testen.
Voor inlichtingen: De Kempen-
rijder in Budel, tel. 04958-92548.
REINASTELLA is een bijzonder
futuristische auto, een ontwerp
van Renault, bedacht voor het
jaar 2328. De auto, die overigens
meer op een ruimteschip lijkt, is
te vinden in het Visionarium van
Eurodisneyland bij Parijs. Na
een indruk te hebben gekregen
van de uitvindingen die het le-
ven op aarde ingrijpend veran-
derden - zoals de 'auto - zet de
bezoeker aan boord van de Rei-
nastella een stap in het jaar 2328.
Exact vier eeuwen na de lance-
ring van de eerste Renault Rei-
nastella, die op de autotentoon-
stelling van 1928 zijn primeur
beleefde.
Het luxe 'ruimteschip' waarin
ruim 15 miljard ECU is geïnves-
teerd, wordt bestuurd door een
systeem dat is gebaseerd op een
wereldwijd net van routebestu-
ring en bereikt de dan geldende
maximumsnelheid van 300
km/h. Het voertuig zal op lange
afstanden op een hoogte van 150
meter boven het aardoppervlak
'zweven' en in de steden met een
snelheid van 50 km/h 15 cm bo-
ven het wegdek.

" Reinastella, de 'luxe ruimteauto' voor het jaar 2328, het
resultaat van de ongebreideldefantasie van de ontwerpers
van Renault Design.

Gelimiteerde
serie Peugeot

106 Dixie
Peugeot brengt deze maand,
naast een aantal bestaande spe-
ciale modellen van de 205, 309 en
405, de 106 in Dixie-uitvoering
op de markt. Van dit type wor-
den slechts 700 stuks geprodu-
ceerd.

Als basis voor de Dixie werd de
106 XN gekozen. De auto heeft
een 1.1 liter benzine-injektie mo-
tor van 60 DIN pk met drieweg

katalysator en Lambda-sonde,
naar keuze te koppelen aan een
4- of 5-versnéllingsbak.

Verder wordt de Dixie standaard
uitgerust met een radiocassette-
speler met KeyCard beveiliging
en luidsprekers. De wagen is
uiterlijk voorzien van brede
stootstrips op de flank, luxe
vloermatten en het logo Dixie op
portieren en achterklep.

De Dixie kost evenveel als de
XN; fl 21.150,- voor de 4-bak en
fl 21.650,- voor het type met vijf
versnellingen.

" Peugeot Dixie 106, een
auto met een vrolijke noot.

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
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Auto Veneken BV.
"Occasioncentrum" i ■ ■ "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 IT. % 1 Leyenbroekerweg 27
6191 EE Beek ftl,|Tt„J e" 2CA Sittard

tel. 046-372882 M.WWJ.ÉI tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
Audi 100 cc 2.3 E, grijsmet 1988 Audi 80 CE, 1600 cc, 4-drs.
Audi 100 cc 2.3 E, blauwmet 1987 grijsmet 1986Audi 100 cc 2.0 E, groenmet 1988 Audi 80,1.8 S, 90 pk, grijsmet 1989Golf Madison 1.8 i9O pk, zwart 1990 Audi 80,1.8 S, 90 pk, zilvermet 1988Golf Madison 1.8 i9O pk, wit 1991 VW Golf Madison, 1.8 i,
Golf 1300 roodmet 1988 3-deurs, zwartmet 1990Audi 80 2.0 E, automaat, VW Golf Madison, 1.8 i,
veel extra's, beigemet 1989 3-deurs, zwartmet 1990Audi 80 1.9 diesel, groenmet 1990 VW Golf Memphis, 1300 cc,
VWJetta 1600, 4-drs., tornadorood 1988sportief, rood 1987 VW Golf 1600 cc, 3-deurs, wit 1984BMW 316 i 4-drs. zwart 1988 VW Golf 1300 cc, 3-deurs, rood 1985Ford Sierra 2.3 diesel sedan, VW Golf 1300 cc, 3-deurs, blauw ... 19869"jsmet 1989 VW Golf 1600 cc, 4-drs, blauwmet. .1989Ford Sierra 1600 5-drs. bruinmet. ...1986 VWGolf 1600 cc, 3-drs antr met 1986Fiat Uno 45, wit 1987 VW Golf GTI, zilvermet 1982Golf CL 1600, beigemet 1986 VW Passat CL, 1800cc 90 pk
Golf 1600, wit 1987 blauwmet 1991Golf CL 1600, 4-drs., wit 1987 VW Jetta 1300 cc, blauwmet 1987Audi 100 cc turbo diesel, zilver 1987 VW Jetta 1300 cc, rood 1987Kadett 1.6i zwartmet 1990 VW Jetta 1300 cc, wit 1987Passat CL 1600, 4-drs., sedan, wit .. 1990 VW Polo, 1300 cc, 3-drs., zilvermet. 1989Polo, 3-drs., Fox, wit 1990 VW Polo, 1050 cc, 3-drs., wit 1988
Honda Civic 3-drs. 1.5 i, wit 1990 VW Polo, 1050 cc, 3-drs., wit 1983Suzuki Swift GA aut. beigemet 1988 VW Polo, Coupe, 1300 cc,
Golf GTI, groenmet 1989 tornadorood .' 1989Peugeot 205 Kr zwartmet 1990 DEMO'SPassat CL 1800, 90 pk, 4-drs. Audi 80 1.8 S, 90 pk,
tornadorood en zwartmetallic 1990 tornadorood 1-5-91Renault SSL wit 1989 VW Passat CL 18Ö6 'cci'èÖ'pk.""Toyota MR2rood 1985 blauwmet 24-6-91

04480

Toyota Corolla HB 1.6 XL 02-'B9
Toyota Corolla liftback 1.6 06-'BB
Toyota Corolla sedan 1.8 diesel 05-'B9
Toyota Carina 1.6 XL sedan 08-'BB
Toyota Starlet 1.3AUTOMAAT 03-'B9
Mitsubishi Lancer 1.5 EXE 09-'BB
Nissan Sunny Surf 1.6 01-'9O
Opel Corsa 1.3 TR 10-'B7
Peugeot 205 Accent 11-'B7
Suzuki SL 413 grijs kent 06-'B7

Speciale aanbieding
Ford Escort 1.4 CL, 17.000km 09-'B9

Mengelers BV
Rijksweg Zuid 212, Sittard - Tel. 046-521000

r- ,
OFFICIAL DEALER

De Service is spreekwoordelijk !
Tevens uw adres voor autoverhuur en

carrosseriewerkzaamheden!

AUTOMATEN Ford Sierra 1.6azur 91
Ford Escort 1.6 88 Ford Sierra 1.6 CL 87 88
Honda Accord 2.0 L 87 Ford Sierra 2.0 L 86 87

Ford Sierra 2.0 i CL 90
DIESELS Ford Sierra Sedan 2.0 i CL 88

Ford Escort Combi 1.8 D 89 Ford Sierra 2.0Ghia 87
Ford Sierra Combi 2.3 88 Ford Sierra Cosworth 89
Ford Orion 1.8 90 Fiat Panda 1000S 89
Ford Transit bestel 100 D 90 Fiat Uno 45 86
Renault 19D 90 Fiat Uno 60 89

Nissan Micra 87
BENZINE Nissan Sunny 1.6SLX 88

Ford Fiësta 1.1 88 89 90 Mitsubishi Colt 1.5GLX 88
Ford Fièsta 1.4 i Sport 90 90 Mitsubishi Tredia 1.4 81
Ford Escort 1.4 i CL 91 Opel Kadert 1.3 Club 88
Ford Escort 1.3CL 86 87 OpelKadett 1.6 i 89
Ford Escort 1.3 i CL 91 Opel Corsa 1.3 i 89
Ford Escort 1.4CL 87 88 89 Opel Ascona 1.6S 86
Ford Escort 1.6CL,_ 87 88 Peugeot 309 XL 88
Ford Escort KR 3 i 88 VW Golf 1.3CL Memphis 89
Ford Orion 1.6CL 90 VW Golf 1.8 i 89

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

\. Verenigde autodealers

o APRIL = AUTO LEYMBORGH BV AKTIEMAAND g
z I ■ 1 z
.f * Bij aankoop van een Mazda Kroon-occasion <.E boven ’ 10.000,- digitale radio-cassette met slede S
p merk Grundig t.w.v. ’ 600,- gratis ingebouwd.

* * Bij inruil op een Mazda kroon occasion, brengt uw *< oude auto nog minimaal ’ 1500,- op, mits **kenteken 3 maanden op naam
x * Keuze uit ±25 gebruikte Mazda's en ±20 andere x
O merken O
9E * Koopt u bij ons in april een nieuwe Mazda 323, §
m dan ontvangt u ’ 1250,-korting op de m___ katalogusprijs. S
w Aktie geldig van 9 t/m 30 april w

—-^^^^^^^„^ Uw MAZDA DEALER £'1 Auto Leymborgh b.v.
d __»_.---■-■■■■■■■■■■ Limbricht d
C 046-515838 £< APRIL = AUTO LEYMBORGH BV AKTIEMAAND <f

I DRIESSEN B^V)<f]U;. driessen «PI occassions

MAZDA:
626 HB, 2-d., D GLX '87 Ford Fiësta Ghia '85
626 coupé 1.6 LX '87 VW Golf 1.6 '89
626 HB 2-d. GLX PS '88 Seat Ibiza '89
,626 coupé 2.2iGLXPS '91 Ford Escort 1.4 '88
323 HB 1.3 automaat '90 Mitsubishi Lancer '88
323 sedan 18i GLX PS '92 Fiat Uno I.E '89

.323H81.3LX '90

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

Jjjföj; mazoa mazoa
mm Hensgens B.V.

Kruisweide 3 Nieuwstadt Tel. 04498-53055
Een greep uit onze voorraad

Mazda 626 HB 2.2iAres, grijs '90 Ford Escort 1.4,3-drs., rood '89
Mazda 626 HB 2-I. LX, wit '89 Ford Sierra 1.8,4-drs., blauw '87
Mazda 626 HB 1800 GLX, wit '89 Fiat Uno SX, 3-drs., beige '88
Mazda 626 Coupé 2-1., rood '89 VWPassat 1.6HB, wit '88
Mazda 626 1600, 4-drs., grijs '87 Honda Civic 1.4GLX, autom., wit '89
Mazda 323 F 1.6 GLX, wit '91 Toyota Corolla dieselXL, blauw '88
Mazda 323 F 1.6iGLX, wit '90 Mitsubishi Galant 2-I. GLS inj., wit '88

INRUILEN - FINANCIERING ■ GARANTIE

frutzen Auto's
NissanPrimera 2.0GT demo Citroen BK 1990
Nissan Sunny 1.6Wagon demo VW Golf 1.6 Memphis 1988
NissanBleubird 2.0SLX, antraciet 1987 OpelKadert 1.6i1989
Nissan Sunny 1.6i 1989-1987 OpelKadett 1.3 S 1985-1983
NissanSunny Florida 1.6i 1990 OpelKadett 1.6 S 1984
Nissan Sunny Trend 1989 Opel Ascona 1.6 S 1982
Nissan Sunny, div.types 1989-1988-1987 SuzukiAlto 1985
Nissan Cherry diesel 1984 Ford Sierra 2.0Laser, 5-drs 1985
NissanMicra „ 1989 Mazda 323 F automaat 12 mnd.

Diverse goedkope inruilen.

<_■__>^^^^^^^^^^r^^^^B Stationsstraat 1 15,
______ ,

&ÜS3 I k"1 K-Jh—T k ik" I 6191 JC Beek L_TB__Ï______J k©3_------—-M-*-ta__k__M_hÉ_h_l Tel. 046-371727 i__*__k__kè_J l_=_

BOESO DEALER

VAASSEN & Zn
Houterend 52, Stem, tel. 046-334683
Fiat Uno 60 5,3-drs. 1987
Fiat Uno 60 S, 5-drs. 1989
Fiat Panda 34 1984
Fiat Tipo 1.4 1989
Lada2los 1990
Vw Golf Madison 1.6 1991
Mitsubishi Lancer 1.3 1989
Peugeot4os GL 1989
Daihatsu Charade 1.3 1991

UW APK-KEURINGSSTATION
TEVENS HET ADRES VOOR ELKE REPARATIE

EN ALLE ONDERHOUDSBEURTEN

Autobedrijf
COUMANS tP

Geleen &&*®eme*'
Alfa 33 1.7GV grijsmet. LPG julï '87
Alfa 33 1 5 GV rood en grijsmet. '86
Alfa 33 1 3 Junior wit maart 88
Alfa 33 1.3 Junior rood januari '89
BMW 315 wit maart 84

» Citroen BK blauw maart '86
Ford Escort 1.6diesel grijs mei '88

* Ford Escort 1.4 CL blauw aug. '86
* Honda Accord 1.8EX beige jan. '85

Honda Civic 1.5GL grijs juni '87
* Lancia Thema TD grijs diesel mei "88
* Mazda 121 1.1 rood juni '88
* Mazda 323 HB blauw jan. '88

MitsubishiLancer 1.4 GL grijs mei '80
Peugeot 505 GTD bruin diesel aut maart 85
Peugeot 205 GR jan. '86
Seat Ibiza L wit okt. '86

« Subaru 1.6 GL rood jan. '89
* Volvo340 DL rood maart '88
« Volvo340 DL grijs automatic april '86
* Volkswagen Golf grijs april '88

BMWTouring rood (part.) '71
* = 1e eigenaar
Rijksweg Zuid 310, tel 046-756222

RUUD TlEMS
Zaanstraat 18 - Geleen, nabijBorrekuil. Tel. 046-753010

Seat Ibiza GL, diesel 7-'B7
Daihatsu Charade, diesel '84-'B3
VW Jetta CL, diesel 1-'89
Mitsubishi Lancer 1.3 EL 2-'B9
Opel Corsa 1.2TRS 8-'B5
OpelKadett 1983
Suzuki Alto GL, 5-drs. 1-'88
Daihatsu Cuore '87-'B9-'9O
Ford Escort 1600L 10-'B2
Citroen AX, wit 7-'B7
Peugeot 309 GL Profil 6-'B6
JeepWrangier 4x4 8-'B9
Honda Prelude, autom. 9-'B3
Suzuki Jeep SJ 410, hardtop '82-'B3
Suzuki bus, pers.uitv. 10-'B4
Daihatsu Rocky 4x4, zeer veel extra's 1986
Daihatsu Feroza 4x4 9-'B9
Daihatsu Charade 1.0 '90
Daihatsu Charade 1.3 TXi '89
Daihatsu Charade automaat 8-'Bl
Ford FiëstaKR II zwart '87
Nissan Sunny 1.4SLX 6-'B9
Nissan Cherry 1.3Trend 3-'B6
VW Passat 5-drs. 5-'B7
Hyundai Pony 1.5GL 1-'9O

E3DAIHATSU

v/th De beste keuze

OOK VOOR:

Uw onderhoudsbeurten

APK-keuringen
(gratis bij grote beurt)

Originele gegarandeerde
onderdelen

Schadetaxaties en
vakkundige
ondersteuning bij
afwikkeling

A autobedrijf
W. KEES

MtSUMM
Dorpsstr. 64, Schinnen, tel. 04493-1721

Mitsubishi Lancer Wagon 1.8 diesel 1991
Mitsubishi Lancer 1.5GLi 1989 ;
Mitsubishi Colt 1.3GI 1988
Mitsubishi Colt 1500 GLX 1988
Mitsubishi Galant 1.8GI 1988
Hyundai Pony 1.5GL 3-drs. 1989
Toyota Starlet 1.3 XLi 1990
Opel Corsa 1.4H.B. 1990
OpelKadett 1.6sedan 1987 ,
Peugeot 205 1.3GR 1986
Ford Sierra 2.0 S Ghia 1988
Renault 11Tl 1986
VW Golf CL 40Kw 1986
BMW 316+ 320 1981

■ AUTOMOBIELBEDRIJF
Fa. Moorthaemer
Oude Rijksweg Noord 16uwRovERDEAU* susteren - Tel 04499-1549
■

Ford Escort 1100 L rood 1982
Austin Metro Surf rood 1986
Renault 25 TS wit 1988
Mercedes Benz 280 S grijs 1983
Mazda 626 Hatchback 2.0 aut.LI 1986
Austin Metro Special rood 1983
Citroen BK rood 1989BMW 520 I aut beigemetallic 1985
Rover 111 L wit 1990
Rover 2200 TC bruin 1977
Ford Granada 2.0 rood 1980
Austin Metro 1.3 Special blauw 1989
Austin Maestro 1.6 HLS beige 1984
Austin Maestro Special wit 1987
Rover 213 S donkerblauw 1987
MG Midget rood 1971
BMW 320/6 silver 1981

_■______. !_____■ _____ ___r a^_t 11______ ï _^B r^__i____ _L ____S sH-_l 1 L J ____ I __P 1
940 Turbo, aut .A B S, airco, alarm 1991
740 GL Turbo-diesel, zilver-met , 56 000 km 1991
740 GL 2 3 Wagon. LPG-onderb . gr kenteken 1987
740 GL 23, LPG. antr met , lichtm velgen ,a spoiler 1987
740 GLE TD, automaat, electr schuifdak 1987
740 GL Sedan, gnismetallic 1985
240 GL Estate 2 3, aut , LPG, blauw-metallic 1990
240 GL Estate 2 3, aut . donkerbl metallic 1988
240 DL Sedan, LPG. wit : 1985
480 ES. rood. roofimperial 1988
480 ES, zwart ol blauw-gri|s metallic 1987
460 GLE. LPG, brum-metallic 1990
440 Turbo, smoke-silver-metallic 1989
440DL. div kleuren 04-1991
440 DL. wit, 30 000 km 1990
440 GL inj .wit, get glas, 9 000 km 1991
360 2 0 Sedan, smokesilver-met , lichtm velg 1988
360 2 om| 5 drs, LPG, rood 1987
340 GL Special aut , 5-drs, smoke-silver metallic 1991
3401 4 3-drs, LPG, rood 1988
340 DL 1.7 Sedan 1987
340 DL 1 7 5-drs. zilver-metallic 1987
340 1.4 3-drs, groen ot donkergrijs 1986
340 14 5-drs. wit 1985
DEMONSTRATIE-AUTO'S:
440 DL 1.8 inj . smaragd-groen met, get glas 01-1992
440 1 8 inj . rood, audio 01-1992
440 1.8 in|.. wit. audio 01-1992

" 3 tot 12 mnd. Volvo Bovaggarantie
" ANWB-gekeurd

" Paspoort voor zekerheid!

VOLVO
Dealer Veders BV

Industriestraat 3, Sittard
Tel. 046-510342

Autobedrijf
m ED KNOPS b/v

Sittarderweg 10 - Bom
Tel. 04498-53434

Honda Legend '89
Honda Civic 1.51 '91
Honda Accord 2.0EX '88
Honda Integra '88,89
Honda Civic 1.3 '84
Honda Civic 1.4 GL '88
Honda Prelude 1.8EX '87
Volvo 440 GLT '90
Ford Escort 1.4 '87,88
Ford Sierra 1.6 '85
Ford Fiësta 1.6, diesel '88
Mazda 323 1.6 '89
Opel Kadett 1.8 '87
Opel Kadett aut. 1.3 '84
Peugeot 205 " '86
Daihatsu Applaus aut '90

Auto's
: 1 :::r:::T:■■

Autobedrijf Rosenbaum
CABRIO'S EN JEEPS:

/litsubishi Pajero 2.5 turbo diesel 11-1987'W-Golf Cabriolet i.st.v.nw. m. taxatierapp 1979STATIONCARS:
)pel Kadett E Caravan 1.6 diesel 5-drs. wit 11-1987_adett E Caravan 1.6 diesel 5-drs. antr.met 1988)pel Kadett E Caravan 1.6 5-drs. wit 1989kadett stationwagen 2.0iClub GT uitv schuifd 1989)pel Kadett Caravan 1200 GL 3-drs. wit 1985)pel kadett stationcar 1.2S3-drs. rood 1e eig 1984'eugeot 405 Combi 1.9GLD 1e eig. blauw mei 1990'otvo 740 GLT 16Vcombi 1e eig. tuil option 1989ajdi 80 I.BS i.st.v.nw. 1e eig. 74.000 wit 1989
.udi 80 I.BNnw.mod. champagnemet. 1e eig 1987:itroënßX 1.9GT 5-drs. 1e eig. wit i.pr.st 1986ord Fiësta 1.1 CL 5-versn. 1e eig. 31.000 wit . 11-1987ord Fiësta I.IL i.z.g.st. wit 1986ord Siërra 1.6 CL kat. 4-drs. 1e eig 43.000km 1988ord Escort 1.4CLBravo 3-drs. grijsm. 1e eig 1988ord Escort XR3i zeer mooi 3- drs. antr.met 1984ord Siërra 1.6Laser wit 3-drs. perf.auto 1985londa Civic GLautom. 3-drs. zilver 1e eig 1984lazda 626 2.0 12V GLX uitv. 4-drs. 1e eig 1988lissan Sunny 1.7diesel HB 5-drs. grijsmet 1987)pel Corsa 1.2STR met koffer groenmet 1984Opel Kadett 1.2LS 4-drs. met koffer sportv 1986)pel kadett autom. 1.3 Hb. 5-drs. 76.000km 1983)pel Veetra 1.8S GL-uitv. 4-drs. 1e eig 1989'eugeot 205XE 1.1 Accent 3-drs. rood 12-1986ëat Ibiza Playa 900 L 3-drs. 1e eig. wit 1986; W-Golf GTi org. 16 klepper verl. sportvlg. wit 1986.W-Golf 1.3CL 3-drs. antraciet met sportvlgn 1987

a-BM—-—_i>■ l lilir-w..»._'Ki;r«-
Locht 73, kerkrade, 045-413477

■ __■----—.. ■ I I M II I I I [" 17,
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
Opel Omega 1.8LS stuurbekr. d. blauw 1990Opel Kadett 1.6iGL Sedan donkerrood 1990Opel Kadett GSi 2.0 16V wit 1989Opel Kadett 1.3LS Sedan v. ace. wit 1988Renault 25 TX inj. groenmet. zeer mooi 1989Renault 5 TL wit 1987Renault 11 GTX 5-drs wit 1985
Audi 80 1.8 wit 1988
Lancia Thema turbo I.E. grijsmet 1988Peugeot 205 Soleil rood 1988
VW Golf CL 1.3 goudmet 1988
Honda Accord Luxe blauwmet. nw.st 1987Volvo 340DL grijsmet 1987
Mercedes 190 E AMG uitv. rood 1986

JEEP
Isuzu Trooper turbo D. geelkent. wit 1989

DIESELS
Ford Escort 1.8 D Bravo grijsm 1989
Toyota Carina 2 dieselwit 1988
BMW 524 D leer int. nw.st. wit 1987
Renault 21 GTD goudmet 1987Volvo 240GL diesel grijsmet 1984
Mercedes 200 D bruinmet 1983Tevens keuze uit 10 tal inruilauto's tot ’ 7.500,-.

* 12 maanden volledige garantiea boven ’ 7.500,-;
* 100% FINANCIERING MOG.

* INRUIL AUTO/MOTOR MOGELIJK
Autobedrijf John Koullen

Het adres voor de betere gebruikte auto.Te), verkoop: 045-426995. Tel. werkplaats: 045-424268
LOCHT 17. KERKRADE.

VOI__VÖ
A. KLIJN

HOENSBROEK - HEERLEN 045 -2200 55
De Koumen 7

Volvo 940 GL div. extra'sDemo blauwmet 1990
Volvo 440 GL Demo blauw 1991Volvo 440 Sunray rood 1991
Volvo 460 GL div. extra's smokemet 1990Volvo 440 GL l.blauwmet 1989Volvo 340DL 3-drs. automaat wit 1989Opel Kadett 1.3LS 3-drs. blauwmet 1989
Volvo 740 GL blackline antraciet 1988
Volvo 340 DL 5-drs. 2x d.grijs 1988
Volvo 340L 5-drs. I.blauw 1987
Saab 900 Turbo 4-drs. d.blauw 1987
Opel Kadett 18 S 3-drs. beigemet 1987
VW PassatAvance 5-drs. grijsmet 1987
Volvo 340 3-drs. automaat 2x wit 1986
Votvo 340 DL LPG 3-drs. wit 1986
Volvo 340 DL 1.74-drs. d.rood 1986
Opel Kadett 1.3 stationcar 3-drs. LPG wit 1985
Volvo 240 DL LPG blauw 1985
Renault 11 TL 3-drs. rood 1984
Volvo 240 T stationcar d.blauwmet 1984Volvo 340 DL 4-drs. d.blauw 1984
Volvo 340 Winner 5-drs. rood 1983
Volvo 360 GLT 5-drs. grijsmet 1982

Tweede Paasdag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Wij geven het meeste

voor uw auto!
U belt, wij komen!

045-422610 ook 's avonds.
Te koop 50 tot 100 AUTO'S
vanaf ’5OO,- tot ’7.500,-.
Alles APK. Inruil, financie-
ring mog. Handelsweg 12,
Susteren. 04499-3398.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Wilt u uw auto vakkundig
gereingd hebben. Bel voor
een afspraak na 17 uur:
045-313096.

Autobedrijf
Loek

Schaepkens
biedt te koop aan:

Ford Siërra combi CLXi '90

’ 27.500,-
Peugeot 205 GTi '88» ’ 16.900,-

Ford Siërra Ghia 2.0 '85

’ 7.250,-
-1 Opel Manta GT 1.884
1 ’ 9.250,-
-1 Fiat Uno '87 30.000 km.
1 ’ 9.250,-

Ford Escort 1.2 '82

’ 4.250,-
Opel Kadett '82’ 2.750,-

Opel Ascona automaat '80
/ 1.500,-

Volvo 343 automaat '83

’ 4.900,-
VW Golf 2x v.a. ’ 3.250,-

Diesels
VW Passat '86 ’ 8.750,-

Opel Corsa '89 ’ 11.250,-
Ford Escort '86 ’ 10.500,-

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

’ 9.250,-
Keuze uit pim 100 occasions

Klimmenderstraat 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.

Te k. GOLF GTi, type 80,
goede motor, veel extra's.,
vr.pr. ’ 2.900,-. 046-338284
Ford ESCORT XR3i, cabrio.
'87, veel extra's, bl. m. witte
kap, pr.n.o.Lk. 04454-5441.
Tek. Opel CORSA 1,2 STR
luxe, bwj. '84, 65.000 km,
’6.450,-. Tel. 045-231286
na 17.00 uur.

Te k. MERCEDES 240 D
bwj. '84, in nieuw staat. Tel
04498-52371.
Te k. HYUNDAI Pony 120(
TL, kleur rood, bwj. '82
APK. Tel. 04498-52371.
SAAB 99 '83; 90 '86/'B7; 90C
coupé EMS '80; 900 4-dr.'86 2x; 900i4-drs '87; 900
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; Fial
Uno 60S '86; Golf Tour 1600
'88; Mazda 323 GLX 16V '89
Chrysler 2.2 GTS turbo '88;
Golf GTi 16V '90. Kompiei
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 1.3i
Sedan, 4-drs., bwj. 2-'9O
Inl. 045-724938-724138.
Te k. NISSAN BLue Bird
diesel station, 7-'B5, APK 3-
93, metal.groen, i.z.g.st.,
mobiel v./h. Aral Nuth 045-

-' 242775 b.g.g. 242474.
Wij geven het meeste voor

" uw AUTO, U belt, Wij kopen!
045-427671, ook 's avonds.
Suzuki SWIFT 1.0 GA, bwj.
8-'B4, groenmetallic,

’ 6.500,-. Tel. 045-352846.
Te k. ALFA Romeo Giulietta
1.6, bwj. '84, kleur wit, tech-
nisch 100%, lak Lz.g.st.,
APK, pr.n.o.t.k. Tel. 045--| 321498 na 10.00 uur.

K Auto KALDENBORN wij be-
I. talen de hoogste prijs voor_ uw auto!!! Tel. 045-411572.
D Opel KADETT 1.25,
!, Bwj.'B3. Groen Metallic

’ 5.500,-. Tel. 045-352846.
D MERCEDES 200D, bwj. '83,
s wit, APK '93. Touwslager 6,
li Brunssum, 045-257753.
5 Te k. Datsun BLUEBIRD 2.0
"GL diesel, bwj. '82,
1 ’2.000,-. Spekhouwerstr.
j 27, Voerendaal.
jFORD Scorpio 2.5 CL diesel
i '87, div. extra's, ’ 12.500,-.

" Tel. 045-226433.
f Te k. TR 7 CABRIOLET bwj.- '80, 1 jr. APK, nw. gespoten,- moet opgebouwd worden, pr

’ 9.950,-. Tel. 04750-30834

" Mooie Ford FIËSTA 1100

" Ghia, model '81, APK, vr.pr.. ’ 1.850,-. Tel. 045-422610
i Te k. PEUGEOT 504, bwj.

dcc. '79, mech. in orde, 1e
eig. Pr. ’950,-. Tel. 045-

-i 323310, na 18.00 u.
Te koop gevr. AUTO'S v.a.

’ 500,-. Tel. 045-423199.
Inkoop AUTO'S wij betalen
de hoogste prijs! Ook tour-
carav. 045-416239 tot 21uur
Opel KADETT City, i.z.g.st.,

’ 1.250,-. Tel. 046-370088.
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,
150.000 km. tel 045-441505

-r- -A■ Mercedes 280 SE aut. M '"Jr /10.750,-; Opel CORSfI1.0 S '84 ’4.900,-; Kad<*]
1.3 S '85 ’7.500,-; MdA

" 244 D aut. '81 ’ 3.500,-; Aftcona C '82 ’2.500,-. Inrü*|■ garantie mogelijk. Tel. O#J■ 211071. Overbroekerstr. &\' Hoensbroek. 1
■ Te k. BMW 525i, bwj. 'Sft

' Ford Fiësta I.IL, bwj. '8fVW Golf 1.6, bwj., '84; F<n
Escort 1.6D, bwj. '85; Fc«. Escort 1.3 GL 4-drs, bwj. '<>1
Mazda 626 1.6 GLX coüPj
n.m. bwj. '83; Mini 25 lövj
cc bwj. '84; Citroen 1.1 AXJbwj. '85; Mitsubishi 1.3 C\bwj. '84; Renault 5 GTL im
'84; Audi 80 1.6 GLS b*.L
'81; VWCaddy 1.6 Golf bvM
'83; Toyota Camry 1.8 DJ1bwj. '83; BMW 318 bwj. 'T*'
Mazda 626 1.6 coupé, bv*l
'81. Autohandel VERSPUI
GET, Locht 85, Kerkrat i
Tel. 045-425858. II
SUZUKI Jeep met open da*
t'Bl ’3.750,- J.de Witpin"
Landgraaf Kakert i
OPGELEET, gevr. voor &
port, pers. en bedrijfsauto'
in alle prijsklasses v.*.’5OO,- . Schade of defej!
geen bezw. Contant g^
045-727742 b.g.g. 723076^.*
Te k. ALFA 33 1.3, bwj.'öf lvr.pr. ’10.500,-. Tel. 0&'
753913. 1
Te koop AUDI 100, i.z.g.st;J
bwj. '83, op LPG, vr.Pf' I’5.100,-. Tel. 045-461757^■ "^\ IVoor Piccolo's

zie verder pagina 11 '
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Igarage meijers
llubaru I.6DL 1989 '■Na 2104 stationcar 1986,1987,1990f Na 2105 1.3 1987f Na 21071.6 1987■ gda 2107 1.6 1987igjrd Fiësta 1981|NTaunus2.o 1982iWsu Charade 1.0 CS 1985
J*«Rondal.2 1985

jl_^ Occasions met 2 jaar garantie
IJI KOOLWEG 75, ELSLOO
l!S TEL. 046-371088 W^&

■U-lAWU

RENÉ
LEMMENS
28 - Urmond - Tel. 046-331510

M^d Scorpio 2000 GL blauw 1985
fjrd-Scorpio 2000 GL blauw 1986

*°rd Scorpio 2000 CL bruin 1987fjfd Fiësta 1100 Sport wit 1987
fjrt Escort 1600 BR 5-drs. wit 1984IN Escort 1600 BR 5-drs. blauw 1984
jpdEscort 1300 L 3-drs. rood 1985
JN Orion 1600 L 4-drs. grijs 1985[Pel Kadett GS 3-drs. rood 1990Ipivo 740 GLE 16V 4-drs. wit 1990
rord Escort VAN diesel wit 1984

I JAGUAÏT
v^ Regionaal Jaguar Centrum

l'-W. Demandt-Wagemans b.v.
ja9uarSov. 4.0 Gumetal '90
ja9uar Sov. 2.9 Dorchester '88
ja9uar Sov. 3.6 Westminster '88ia9uar Sov. 4.2 Satin Beige '83
|!a9uar Sov. 5.3 Claret '851 Uairr»ler 3.6 Dorchester '87

Rijksweg Zuid 216, Sittard, tel. 046-520840

<— autobedrijf
PRIMAIR

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

I^atrnarbellaGL Sport '89
j^atIbiza 1.5GLX, 5-drs. rood '90

|S*at Ibiza 1.2iGLX, 3-drs '91■^at Ibiza 1.2Sabatini, schuifdak '90
I?*at Ibiza 1.2GL '86-88,1.5 GLX '86,1.2 XL '89l^atMalaga 1.7GL diesel '89|s*at Ibiza 1.7GL diesel '89
IJ/Golf diesel CL, met zonnedak, 1eeig '87
jPW Jetta CL Pacific, 1e eig '90

F°rd Orion diesel 1.8 CL, met zonnedak '89t?rd Scorpio 2.0 CL, met LPG '86

'a* Uno 45 S Lido, 1e eig '89

sE_n_T " Seat Terra 1.4 D '91
« Seat Ronda 1.2 '87

s^Seat-dealer " Lada 1200 S '89

Ir l DCMTQnnn *■ ■■■■■■■ \aaaa \
I&ITTYCAR B.V.
L. es- Kennedysingel 8 - Sittard. Tel. 046-517544
|p!at Tempra 1.6S 1991
fl-i 'Tipo 1.4DGT 1989-1990-1991
lp 9' Panda 1000 CL iE 1990
|pat Panda 1000 LDanceiE 1990U*tRegata 85 S 1987||t£Unol-SSX 1990

N atUno6oS 1989
R'Ssan Micra Trend 1988d^aults I.4TR 1989

iTO.hU.MJ.M.l.lJil.liM.lLl.l.&lrfiïifflfll
Diverse aanabiedingen

Volop keuze uit ± 50 occassions

RENAULT TOP
OCCASION

Daihatsu Charade TS wit 1990
Fiat Uno SX iE grijs 1988
Fiat Tipo wit 1989
Ford Escort 1.4wit 1987
Ford Escort RS turbo, rood 1989
Lada Samara 1.3 wit 1988
Mazda 626 diesel Sedan grijs 1986
Mitsubishi Colt I.SGL grijs 1987
Nissan Bluebird LPG grijs 1988
Nissan Micra 1.2blauw 1990
Opel Omega wit 1988
Peugeot 309 XL wit 1989
Renault Clio 1.2 RL groen 1991
Renault 5 GTL blauw 1986
Renault 5 Roxanne grijs 1990
Renault 11 GTL autom. wit 1987
Renault 19 GTX grijs, Ipg 1989
Renault 21 Monaco bruin 1988
Renault 25 GTX grijs 1987
Renault 25 Monaco bruin 1987

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

UW GELUK ■■
KIEUW ====== m m worteel ■

I
NISSAN Sunny 1.4LX 3-drs. /»■«[■. ". ', tW M ■NISSANS UnnyI.6.S-drs.,uitbouw »" ■ I*-^. ■
NISSANS.nnyI.6,SLX,co.pe W"- jam J

f39cr,,l I
NISSAN Pim» 20.SGX, 5-drs. ’«.». /«.O» ■ ■
NISSAN Primera 1.6LX, 4-drs. /35 907, f 33.163, ,l' 1 I

ML-tectylbc^ianiteting" kenteM-US-M
I

GEBRUIKT i..,rt_ 826 2 0 diesel WUin 1985
Ope.Kade« 13AUTOMAAT 198 «* .
Volvo 66 AUTOMAAT ia»' d|v -r-e Nissans Micra
BMW 316i, zwart lsm voordeel ■ I

M5750 "f 14 750 - fian'" |
HondaAccord 2.0EX, ots 1986 J ■-„-" /26900;. ’ 1000,- ■
ford Sierra 2.0GL. beige.1989 1 15900.- J 13,900.- '*&'" 1Opel Corsa 1.2City, *iU9M '1S8500. ’ 46.750.- J "»'" IMtral2.BßDt-.boVAN.I9M «";. 22900. ,2000,-1

I Sunny 1.6SLX coupe, vut, 1989 'nB9oo- ’16.900,- '2ïï!''lI Nissan Bluebird 2.0LX, wit, 987 '»". 82M. ’ 12».-■I Cherry I.7diesel.zilver 1984 ' sm. jHM. \ 400.- ■I Musubisb, Colt 1.2GL 1987 I-m. ,18 250, ’ 1250,- ■I Volvo 360 2.0.GL.4-d.s.. 1938 l\ m ’ 18.900.- M"* ■I Peugeot 1.4Accent, U99fi|S 1989 'f2 090- f 19.900.- '_!"." 1I OpelKadett 1.31,10-1989 '<,, 750. 'f 29.900.- I^'M■ Nissan Silvia. 1989 (38.450,- ’ 35.750,- 'ÏX" ■■ Suzuki Vita.aCab.io, 1991 ’l5 900.- ’ 14.500.- ' li".'■■ Nissan Flotida 1.6.1987 fl9 500.- ’18,250.- *«*■ I■ volvo 360 2.0. GL, 4-drs, 'jjjj8 0Jcollectie van 75 occasions.

G-en--gl4(acMo,he,s

Eigen financiering en inruil. j^^I Do»oero39 koopav^^^'* J

\^ Verenigde autodealers

2e Paasdag
Occasionshow

VOLVO 940 GL, wiinroodmet . Volvo Sound System 07-1991
VOLVO 440GLT. wit. 11 000 km. mcl. executive pakket 1991
VOLVO 440DL. wit, rood end.gri|S , zeer weinig km's 1991
VOLVO 440GL. wit, 32 000 km, nieuwstaat 1990
VOLVO 440 GL, donkergri|S, LPG 1989
VOLVO 440GL. blauwmetalhc 1988+ 1989
VOLVO 340GL 5-drs BLUELINE uitv . 40 000 km 1989
VOLVO34OGL 1 7SEDAN nieuwstaat 1988
BMW 520i. AUTOMAAT, div extra's. 43 000km .... 1989
OPEL KADETT 1 3 inj . sedan, grijsmetallic 10-1989
FORD ESCORT STATIONCAR 1.8 CL, diesel 1989
MITSUBISHI LANCER GL SEDAN, blauwmet 06-1988
NISSAN SUNNY FLORIDA diesel, smoke-zilver 06-1988
FORD ESCORT 1 6 in| , blauwmet , 44 000km 06-1987
MAZDA 3231 5 sedan, grijsmetallic 1986
FIAT RITMO 60 CL. wit, 68 000 km 1986
Diverse OCCASIONS in prijsklasse ’ 5000,- tot ’ 10 000.-
Alle occasions mcl. atlevenngsbeurt, APK, Paspoort voor Zekerheid, Bovag Garantie
(voor auto's vanal ’ 7500.-). Inruil mogelijk.

Rijksweg Zuid 320 #*—^^^^M^^^^MI* I
GELEEN JVyr--^-^' ■|| Te,. 046-742" >^VOLVO J

Autobedrijf p^jpgj
~~<^Ë^ Jasper B-V. g^S

WINDRAAK 29, 6153 AC MUNSTERGELEEN
046-521944

AudiBo2.oE '90 Peugeot2osAccent '87-'BB
Daihatsu Charade KT '90 Peugeot 205 XL '90
Fiat Panda 1000 S '89 Peugeot 205 1.4KR '89
Ford Sierra 1.6 Laser '87 Peugeot 205 1.4XS '87-88
Ma_da323LXl 3 '88 Peugeot2os 1 9XLD '86-'9l
Ma_da626LX2.o '87 Peugeot 305 GRD Break '86
Opel Kadett 1 8E '88 Peugeot 309 1.4XL prof '89
Opel Kadett 1.6 combi '88 Peugeot 309 1,3 GR '87
Opel Omega combi autom '89 Peugeot 405 1.6 GL '88-'B9
RenaultsTC '85 Peugeot4os I.6GRi '90
Renault 21 GT diesel '88 Peugeot 405 1 9Gr Break '89
VWGoIII.BC '87 Peugeot 405 1,9 SRi '89-'9O

Let op: Paasmaandag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.

De beste keuze
OOK VOOR: Originele gegarandeerde

onderdelen
Uw onderhoudsbeurten Schadetaxaties en

vakkundige
APK-keuringen ondersteuning bij
(gratis bij grote beurt) afwikkeling
1 ....

BETAALBAAR en BETER
OPEL ANDERE MERKEN

Corsa 12 1 4 3-4-drs ’ 12950,-t/m’ 18950,- Fiat Uno 3-drs ’ 14950,-
Kadett 3-4-drs 1.21 6. ..’8950,- t/m ’ 21950,- Ford Escort sst " ...f 7450,- t/m ’ 18950,-
Kadett diesel 1 7 3-drs ’ 11950,- Ford Sierra 1.6 20iv.a ’ 21950.-
Ascona 4-drs LPG ’ 15950,- Ford Scorpio 2.4 GL ’ 17900,-
Vectra4-drs ’ 25950,- LadaSamara 1 3 ’ 5950,-
Omega 20i 4-drs 6 mnd ’39950,- Mazda 626 4-drs ’ 16950,-
Omega2.oi 5-drs. station. 12 mnd ’39950,- Ma_da 323 1.5 LX ’ 16950,-

Diverse goedkope inruilers Mitsubishi Galant 4-drs ’ 10950,--maon^a3«iinisopen: SZZZ~=~=i SK_
ma.-do. 8. 5- 7.30 uur Renau|tßsTß ’.6450,w- 8.15-17.00 uur vwgoiigt, ’ 13950,
za. 10.00-12.00 uur vwpoio 3-drs ’15950,
HuUraUlO'S V.a. 49,- ex. O.d. Citroen AX GTi ’19750,

200 km vrij "w ’13950,
' AudiBo ’22950,

4 Peugeot 205 2-drs EX ’13950,
Weth. Sangersstraat 1 (bij Makado) Beek, 046-375858

Inruil en fin. mogelijk, evt. 2 jaar garantie dsm.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^mmmma^m.__»____p_M-__M__m_H_-m^^----_-----**»-----________-____-_B-----__H-_--.

ALLE ONDERSTAANDEAUTO'S 6 MAANDEN GARANTIE

Citroen BK GTi grijsm. 1990
Citroen BXl4i wit 1990
Citroen BK 16 TGi rood 1990
Citroen BK TRD turbo rood 1989
Citroen BXl4i rood 1989
Citroen BK 16 TRi grijsm. 1988
Citroen BK 16RE rood 1988
Citroen AX 14 TRS wit 1988
Citroen AX 11 RE 5-d. rood 1989
Citroen 2CV6 wit 1985
Citroen ZX Volcane zwart 1991

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

AL MEER DAN 45 JAAR CITROEN-DEALER'

LOOP EENS BIJ ONS BINNEN
SELEKTIE GEBRUIKT ZEKERHEID VOORALLES
AlfaRomeo 33 wit 1987
Audi 801.8 s goud 1988 " Leasing op maat.
Opel Kadett GSi zwart 1990 . Huurauto's va f4- n dFord Sierra 2.0 iCLSedan wit 1990 , S", o", '"■ P
Peugeot 309 blauw 1991 excl. BTW, 200 km vnj.
y.olv_. 4"Turbo rood 1989 " Onderdelen + accessoires,

-„31990 00k °p2at-van 10-00-12-30
Fiat Ritmo 60 CL grijs 1987 uur-
Honda Civic wit 1988 " Service betaalbaar beter.Suzuki Swift wit 1989 _.

I- " Direct service voor dringende
reparaties.

" Ruime keus in nieuw en
gebruikt.

" Inruil en financiering mogelijk.

GÖTTGEIMS ~il OPEL^
CITT/V 13^1 i^L^Lf^s^JuËLn*-_»■ I l_F^t^_L___P Wttt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Tel 046-516565

I^ÜT P ""«"*Afié ir' '\r ' JÈOÊÊÊÊÊÊÊÊÉ

* EViiJ___PiK__^ll^l____________ftE____________l

Ford Escort 1300Bravo, 3-drs 1989
Ford Escort 1.6i3-drs. 5-drs 1987
Ford Escort 1.6 GT 1990
Ford Orion 1400CL 1986
Ford Sierra 2.0 L Special, 4-drs 1989
Ford Sierra dieselGL 1987
Ford Sierra 2.0 i stationcarCLX 1990
Ford Scorpio 2.0Cl 1989 <Volvo 440,1700 i GLT, 5-drs 1989
NissanBluebird 2.0 D, combi (grijs kenteken) 1987
Ford Scorpio 2.0L, GL, 5-drs 1986
Renault R5, 3-drs 1987
FSO Prima 1500SLX, 5-drs 1990
Fiat Panda 1986-1987

Diverse auto's met LPG-installatie of dieselmotor

Rijksweg Zuid 90-100 - Sittard - 046-515200

flfiJDl Coupé GT, bwj.
I- Te.' '-e-a.b. Inr. combifc<!^o44o6-12690.L S2Oi 6 cyl., t. '84, div.tëy.5.750,-. Te bevr.

K* BMW 318imet vele

f BMW 316, bwj. '87,
■^49'r _£&_*" Prn°-'k-Sg°j4294/57162.
"_eMTROËN BK 1.9 GTi,
"Oo' n.0d.'87, km.
&*■ extra's, tel.

*ir,6 CrrROËN CX 2.0,
300' '^g.st., bwj. '84, pr

: f* GSA '83, i.z.g.st.,
■W* '1-950,-, Oude
SD-LaL 101- N'euwen-

-slitP,aihatsu BUS Cab
V Ar-9root laadverm.,

%tr A£K 2"'93- t.e.a.b.
L Oirsbeek.

!' Joril0606 auto's' con*-takten, Scharnerweg"!. Bw B. 'Prst.. nw.
„So Wj' 85. 5-drs., vr.pr.
S^- Tel. 043-476417/

DunP-, Fiat RITMO bwj.lH^gg_J>4s-353396.

'83Piat RITMO, i.z.g.st.
'^5307et trekhaak. Tel.

Fiat PANDA wit, bwj. '87,
70.000 km, in zeer goede st.
’6.700,- Bel. 04455-1382.
jFiat RITMO 60 CL bwj. '86,
65.000 km, ’5.000,-. Tel.- 045-724637.
Te koop Ford ESCORT
1300, i.g.st. ’3.500,-. Ach-

" ter de Heggen 51, Hulsberg.,Ford SIËRRA 2.0 laser bwj.
'85 met sunroof pr.n.o.t.k. na- 18.00 uur. Tel. 045-424569.

; Ford FIËSTA 1100 Sport
bwj. '86, radiantred, pr.

■ ’B.OOO,- mcl. radio. Telefnr.
overdag 045-231848
's avonds 045-314273.
SIËRRA CL diesel station-

■ car, '88. Garage Kusters,;Roosteren, 04499-1071
Te k. ESCORT XR3, type■ '83, i.z.g.st., pr. ’5.000,-.
Tel. 045-274561.
ESCORT 1.3 GL, '84,
ANWB mog. ’4.950,-, zeer
mooi. Tel. 045-424128.
Automaat ESCORT 16L, '84
als nw. sportw. div. extra's.
Tel. 045-424128.
JAGUAR XJ 6 S-3 '82, APK
dcc. '92, i.g.st., ’12.000,-.
Tel. 043-641023.
MANTA 1.65, ook losse on-
derd., rood inter.; BMW 520,
te.a.b., 04407-2756 na 19u.
MAZDA 626 2.0 GLX Sedan
bwj. '86, z.g.a.nw., vr.pr.
’9.250,-. Tel. 045-315996.

MERCEDES Benz 190blauw, veel extra's, i.nw.st
Tel. 045-444841.

Van part. MERCEDES 190E i
1.8 bwj. juli 1990. Veel ex- 'tra's, schuifdak, 5-bak, ]
centr. vergr., w.w. glas,
alum. velgen, alarminstall., (
stereo-inst., veer verla- ;
gingsset, 1e eig., blauw/
zwart metal., km 50.000, vr.
pr. ’46.500,-. Tel. 04498- :
51281/53535. :
Te k. Mitsubishi LANCER,
bwj. '78, APK, radio.cass. Pr '’ 675,-. Tel. 045-232361.
MITSUBISHI Spacewagon
1.8 GLX, '86. Garage Kus-
ters, Roosteren 04499-1071 .
Te k. Nissan SUNNY 1.7 'diesel SLX, bwj. 9-'B7, vr.pr. :
’ 8.000,-. Tel. 045-464578. |
Nissan SUNNY, bwj. '84,
APK 3-93, 4-drs. ’3.600,-. :Tel. 045-427289. ;
Te k. M.G.B. GT. 3-drs, 80% <gerest, spaakwielen, int. als Inw., pr.n.o.t.k. 045-271017 :
Te k. CITROEN D special, Ibwj. '73, wit, i.g.st., t.e.a.b. .Tel. 045-273519. :
Te k. Opel MANTA bwj. '77, 't.e.a.b., i.z.g.st. Tel. 045- .
241632. :
Opel KADETT 1.6 D, bwj
'83. Tel. 045-258080. ;
Te k. Opel ASCONA bwj. '84, 'LPG. Vraagprijs ’4.500,-. 'Lz.g.st. Tel. 046-529123.
Te k. Opel KADETT 12 N, !
bwj. juni '81, vr.pr. ’2.500,-. <Tel. 046-747816 ;
Opel KADETT 1.3 S, blauw, "bwj. '82, i.z.g.st., ’3.100,-.

_
Tel. 045-314287. |(

Opel CORSA 12S, Van, bwj.
'85^/4750,-. 046-512543.
Opel KADETT stat.car m.
'90, 1.6 i autom., i.z.g.st. Tel.
045-427289. Inruil mogelijk.
Te k. Opel CORSA 1.2 S,
bwj. '86, Bln. na 18 uur: 045-
-212827.
Te k. Opel REKORD 2.0
bwj. '79, vr.pr. ’500,-. Tel.
045-324595^
KADETT 1.2 S goudmetallic
Bwj. '85. Tel. 04498-59126.
Te k. Opel REKORD 20S,
statcar, LPG, bwj. '84, APK
en trekh. Tel. 045-270066.
Te k. PEUGEOT 205 XL.
Bwj. '86, kleur wit, ’ 8.250,-.
Tel. 045-453572.
Te k. PEUGEOT 305 Break
SR, bwj. '81, pr. ’1.450,-.
Chr. Quixstr. 41, Hoens-
broek. Tel. 045-222863.
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.
Te k. SKODA 105 L, bwj.
11-'B6, i.z.g.st. Pastorijstr.
12, Nuth.
Te k. SUBARU Jumbo, bwj.
'83, Lz.g.st., pr. ’2.750,-.
Tel. 045-274561.
Suzuki SWIFT 1.3 GL Se-
dan, bwj. 7-'9O, km.st.
30.000. Tel. 045-715112.
TOYOTA Carina, bwj. '80, i.
z.g.st. vr.pr. ’2.500,-. Tel.
345-412920.

Toyota LANDCRUISER 2.4
D, bwj. juli '85, i.st.v.nw.,
145.000 km, 2e eig., grijs
kent., vr.pr. ’19.750,- mcl.
BTW. Tel. 045-230945.
Van dame te k. Toyota
STARLET 1.3 DX, donk.
grijsmet., bwj. 7-'B5, i.z.g.st.

’ 5.500,-. Tel. 045-242164
Te k. VW Golf MANHATTEN
1.6, 4-drs., Lz.g.st. juni '89.
Tel. 045-319896.
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.
VW GOLF 1300 bwj. '81,
APK, pr. ’1.000,-. Tel. 045-
-242917.
VW GOLF S autom., 4 nw.
banden, bwj. 9-11-79, APK
8-12-92, i.z.g.st., ’1.950,-.
Tel. 046-518332.
VW JETTA 1300, bwj. '82,
APK 3-93, i.st.v.nw.

’ 3.250,-. Tel. 045-232321.
GOLF 1600 aut. APK '93,
als nw.! Jurastraat 3, Heer-
len/Zeswegen.
VW GOLF 1.6 GL '86, 5-drs.
APK, z. mooi, keuring mog.,

’ 8.650,-. Tel. 045-454087.
Mitsubishi TREDIA t. '83
’2.750,-; BMW 316 t. '82
’2.750,-; Golf D t. '81

’ 2.750,-. APK. 04499-3398

Ascona 19 aut. '80; Manta
HB 2N '80; Volvo 343L'79
enz. Voordelig in prijs, inruil
mogelijk. Garage P. De LA
ROY & Zn, Hoofdstr. 114,
Hoensbroek. 045-212896.

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

’ 27.500,-; Ford Scorpio
2.0iCL Sedan'9o ’ 31.000,-
Ford Siërra 2.0iCLX Sedan
autom., '91, ’31.500,-;
Ford Siërra 2.0 Sedan Spec.
'89 ’19.750,-; Ford Siërra
2.0 L 5-drs. '84 ’7.500,-;
Ford Siërra 1.6 Sedan Spec.
'90 ’21.750,-; Ford Siërra
1.6 CL Sedan '89 ’ 19.500,-
Ford Escort 1.4 CL '91

’ 22.500,-; Opel Omega
2.0iLS '89 ’25.000,-; Opel
Manta 2.0 i GT 3-drs. '89
’20.750,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’11.000,-; Peugeot
205 XS div. acces. '90
’21.000,-; Mazda 626 LX
HB '90 ’22.500,-; Lancia
VlO Elite '89 ’12.000,-;
Ford Escort XR3 '81
’6.250,-; VW Golf 1.3 C
div. ace. '87 ’12.500,-;
VW-Jetta 1.6 4-drs. '86
’9.750,-; Honda Jazz 1.2
'86 ’8.500,-; Opel Rekord
2.0 '83 ’ 3.750,-; Citroen BK
1.4 '84 ’3.750,-; Renault 9
'83 ’ 2.900,-. Inr., financ. en
Bovag-garantiebewijs. Au-
tobedrijf en APK keurings-
station P. van DIJK & Zn,
Hompertsw. 33 Landgraaf.
Tel. 045-311729
Te koop Toyota COROLLA
Coupé bwj. '79 APK 4-93

’ 1.500,-; Mazda 323 auto-
maat APK 4-93 ’1.350,-.
Tel. 04499-4529.

Ford ESCORT 1.8 D CL die-
sel, bwj. apr. '89. grijsm., s-
drs, i.st.v.nw. ’ 13.750,-.
Tel. 046-750506.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Mazda 323 LX
Sedan '86; Audi 100 CC 5 E
aut. m. '84; Ford Siërra 1.6L
Combi 12-'B2; 2 x Opel Ka-
dett 13S '82-'B3; Ford Siërra
2.0 GL, aut.'B4; Fiat Ritmo
60 L, '86; Volvo 360 5-bak,
'84; Rover 3500 Van der
Plas '83; Renault 11 GTL
'83; Honda Civic '82; VW
Jetta '82; BMW 318 iauto-
maat '81; Ford Capri 2.8 S
i.z.g.st. '80; Mitsubishi Sa-
porro 2.0 GSR '80; Toyota
Carina 4-drs '82; BMW 320-
-6 '79; Datsun Stanza 1.6 GL
'82; Volvo 343 GL 11-'B2;

'Toyota Corolla 1.3 DX lift-
back '81; Daihatsu Cuore
'81; Ford Fiësta 1.1 L '80;
VW Passat '80; Nissan Sun-
ny '83; Fiat 127 Sport '80;
BMW 316 LPG '82; Mini
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N
1e eig. '80 ’ 1.500,-. Inkoop
verkoop financiering diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Prachtige ALFA 90, bwj, '86,
i.nw.st. antraciet pr.n.o.t.k.
Tel. 046-370088
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 k. BMW 315, bwj. 8-'Bl
met LPG, APK 6-2-93, vas-
te pr. ’ 3.000,-. 04459-2361
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200. ,

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;
iHonda 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.

Autobedrijf Van AMELN bv
biedt aan: Mazda 626 1.8
GLX 5-drs. '89; Mazda 626
2.0 GLX coupé '89; Ford Es-
cort 1.6 CL 5-drs. '90; Opel
Kadett 1.3 LS stationcar '88;
Fiat Tempra 1.6 S met LPG
'91; Fiat Tipo 1.4 DGT '89;
Fiat Panda 1000 CL ie '89;
Fiat Uno 45 '89; VW Polo
GT coupé '90; Suzuki Swift
1.3 GL '86; Fiat Regatta 85
S '85; Nissan Sunny 1.6
SLX 4-drs. '89; Lada Sama-
ra 1.1 '89; Lada 2105 GL '86
Lada 2104 stationcar '87;
Lada Samara Special demo
'91. Diverse goedkope inrui-
lers. Bovag-garantie, finan-
ciering inruil. Sibemaweg 1,
Maastricht. Tel. 043-612310

___>____.---------a_--B------_-ai___________i

Te k. Ford FIËSTA 1300
Sport, bwj. '79, i.g.st. vr.pr.
’1.500,-; Toyota Celica,
bwj. '80, i.z.g.st. vr.pr.
’1.650,-; Fiat Ritmo, bwj.
'79, vr.pr. ’750,-. Hoofd-
straat 6, Amstenrade.
Tel. 04492-5833.
Te k. FIAT Ritmo, rood, '83,
’1.750,-; Mitsubishi, '83,
1400 GL, ’3.750,-; Fiat
Uno, '83, ’2.950,-; 2x Golf
1600 diesel en 1300 Zender,
bwj. '82 en '79, ’ 4.750,- en
’3.250,-; Metro t. 1100, 3-
drs. '85, 67.000 km.
’4.250,-. Veel auto's van
’750,- tot ’3.000,-. Alles
met APK tot '93. Tel. 04498-
-54319.
Te k. BMW 318im. 40 met
kat., bwj. '88, km.st. 68.000,
diamantzwartmet., verlaagd,
sportv., cv. alarm op af-
standsbed., stereo, vr.pr.
’22.500,-. 046-753518.
Fiat UNO 60S 5-versn., bwj.
aug. 1986, zuinig en goed
’5.250,-. Tel. 045-751387.
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.
Ford ESCORT KR 3 inj. '84,
div. extra's, ’ 7.800,-, zeer
mooi. Tel. 045-232321.
Opel OMEGA 1800 S, bwj.
apr. '87, kl. wit, 5-gang, 1e
lak, i.z.g.st., ’9.750.-. Tel.
046-740382.

Ford TAUNUS 1.6 GL, bwj.
nov. '81, kl. gr.met., APK '92
4-drs, 1e lak, i.z.g.st.,

’ 2.350,-. 046-527379.
Ford ESCORT 1.1 Laser, 5
speed, APK, bwj., 1985
’4.950,-. 045-727169.
MERCEDES 190 D 2.5, ver-
laagd, sportvelgen en cd-
wisselaar. prijs ’ 42.500,-.
Tel. 045-464800.
Te k. MERCEDES 280S,
bwj. '77, i.nw.st., APK 12-
-92, ’ 3.500,-. 045-253075.
Te k. Mitsubishi LANCER
1400 GL, model '81, vr.pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-423973.
Te k. Opel KADETT GSi,
bwj. '86, kl. wit, sportuitlaat.

’ 16.250,-. Tel. 045-427181
Te k. Opel KADETT 13 LS,
bwj. 10-'BB, blauwmet., LPG

’ 11.500,-. Tel. 045-258080
ASCONA 2.05, bwj. '82, als
nw. APK 11-92, beigemet.,

’ 4.000,-. 045-751287.
Te k. Opel KADETT Sedan
1,6 diesel, bwj. '88, i.z.g.st.,

pr.n.o.t.k. Tel. 045-725099.
Te k. Opel KADETT 12 LS
bwj. '86, rood, km.st. 77.000
Tel. 045-227710.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 12



Vrijdag 17 april 1992 "12
Als schadeherstel ook

totaal herstel moet zijn...

BR& "^* - & Wo_______!

Zoals er garages zijn voor We herstellen perfect. Conform fa-
panne, zo zijn er FOCWA bedrijven brieksspecifikaties. Met originele
voor schadeherstel. Wij zijn zon onderdelen.
FOCWA bedrijf. Met goed opgeleide Dus als uw auto na een schade
vakmensen. Gespecialiseerd in echt weer veilig de weg op moet,
schadeherstel. Ook aan motor, rem- breng hem dan voor herstel altijd
men en andere technische delen als naar een FOCWA bedrijf. Bij voor-
die bij een aanrijding zijn geraakt. keur het onze.

— UOVANOE

J""V%V*f_#_T_^ NEOER-ANOSE VERENIGINGA-'IJ.Lw.EfW^È ,AN ONDERNEMERS IN HET
M 'gß^l^Jr~4b CARHOSSEEUéBEDRijF,

Autoschade Autoschadebedrijf
Jan Francken H. Bartels
Hagelbeek 1 Melchiorstraat 5
Schinnen. Tel. 04493-1832 Kerkrade. Tel. 045-452865
Autoschade Carrosseriebedrijf
Boom A.J.H. Kurvers
Wattstraat 18 Nusterweg 67 b
Landgraaf. Tel. 045-319706 Sittard. Tel. 046-516066

Auto's
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 2.0 GLX HB met stuur-
bekr. '88; Mazda 626 Sedan
2.0 GLX diesel '87; Mazda
626 HB 2.0 GLX diesel '86;
Mazda 626 coupé 2.0 GLX
'87/88; Mazda 929 Sedan
'85; Mazda 323 F coupé '90;
Mazda 323 F '90 met compl.
uitbouwset, sportvelg. en
alarm; Mazda 323 Sedan
1.3 LX 2x '86; Mazda 323
Sedan 1.5 GLX '86; Mazda
323 Sedan 1.3 LX '88; Maz-
da 323 HB 1.3LX autom. '87
Mazda 323 HB 1.3 LX '86/
'88; Mazda 323 HB 1.3 En-
voy '88; Fiat Uno 45 '87;
Lancia VlO touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Mitsubishi Colt HB 1.5 GL
'87; Nissan Cherry HB 1.5
GL '85; Nissan Micra 1.2 '89
Peugeot 405 SRI 9-10-'B7;
Peugeot 309 XE '88; Peu-
geot 205 GR 1.6 autom. met
stuurbekr. en schuifdak 6-
-11-'B7; Renault 5 TR '88;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.6 '87; VW Jetta I.Bi
4-drs. 13-10-89; Volvo 340
L '85; Volvo 340 GL '88;
Ford Fiësta 1.6 diesel '86;
Ford Escort 1.3 '85; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford
Scorpio 2.0i'87; Opel Kadett
1.2 S '86; Opel Kadett 1.3 S
'86; Opel Kadett Sedan au-
tom. 1.6 '88. Diverse goed-
kope inruilauto's: Honda Ci-
vic 1.3 autom. '82 ’ 6.750,-;
Hyundai Pony 1.4 '82
’2.750,-; Mazda 323 HB
autom. '82 ’ 4.950,-; Mazda
626 Sedan 1.6 ;'81; Opel
Kadett Berlma 1.3 N

’ 5.950,- '82; Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.

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

Bedrijfswagens

Bedrijfsauto's
! in alle uitvoeringen
1 Merc. 207 D; Merc. 307 D;

Merc. 407 D; Merc. 508 D;: Merc. 608 D; Merc. 813 D;
i Merc. 1013 D; Merc. 1217. D; Merc. 1417 D; VW LT 35
i D; VW LT 40 D; VW LT 45D

! W. Feyts auto's
Vaesrade 61, Vaesrade

! 045-243317
MERCEDES Benz 307 D,

1 open laadbak, i.z.g.st.
1 Schandelerstr. 39, Heerlen,
1 tel. 045-725332
; Te k. Nissan PATROL 3.3 D

hardtop grijsmetalic, bwj. '86
veel access., licht met. vel-, gen, Bulbar rolbeug, uitgeb.
wielbak, vr.pr. ’ 29.700,-.
Tel. 045-245028 /713654.
Een PICCOLO in het Lim-. burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.
Te k. voorkop OPEL Veetra
en achterkant Opel Kadett E
met bon. Tel. 045-258080.
Sportvelgen: OPEL, BMW,
Honda, Ford, Toyota: bwj.
'75-'B5. Hunnecum 38, Nuth
Te k. DIESELMOTOREN
Mercedes, Golf, Patrol plus
versnellingsbakken en car-
ross.delen, MB 230/260/300
E motoren; Opel 2.0 E motor
BMW 323 IE motor. Tel.
045-423834 b.g.g. 045-
-424180.

Aanhangwagens
Te koop auto AMBULANCE,
enkel as. Prijs ’750,-. Tel.
045-258080.
Te k. auto-aanhangwagen
AMBULANCE merk Henra,
bwj. '89, nw.pr. ’8.500,-.
Locht 95, Kerkrade, tel.
045-425858.

Motoren en scooters

Motorverzekering???
Gratis premievergelijking.

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

Te k. CB 900, bwj.'79, vr.pr.
’3.700,-. Tel. 045-753913
Te koop KAWASAKI type
LTD 450, bwj. '86, ’ 6.950,-.
Tel. 045-461582.
HONDA CBR 1000 F, '89,
nw. model, 16.000 km., vr.
pr. ’ 15.500,-04454-5441.
Te k. Honda BOLDOR 900
met kuip, bwj. '82, mcl. 2
helmen en 2 jassen, vr.pr.
’6.450,-. Tel. 045-216514.
HONDA CB 250 T, bwj.'7B,
perfecte st., veel nwe. on-
derd. ’ 2.400,-. 045-244947
HONDA CR 250 RS '86,
blok '88, veel nwe. onderd.,
kent. Hunnecum 38, Nuth,

Te k. HONDA XL 500 R,
Prolik Off the Road, bwj. '82.
Tel. 045-243638.
Te k. 1981, Honda GOLD-
WING Interstate, i.z.g.st. pr.

’ 10.500,-. 043-211400.
HONDA 750 Fl, i.z.g.st.
30.000 km. bwj. '76,
’3.000,-. Tel. 045-231587.
Harley Davidson SPORT-
STER 1200, bwj. '89. Tel.
045-256651.
Te k. YAMAHA XJ 650, mid-
night Maxim jubil. uitv., bwj.
'81, tel. 045-422948.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Brom)fietsen
Reserveer tijdig uw COM-
MUNIEFIETSJE (financ.
mog.) Rens Janssen, tel.
045-211486.
Te koop VESPA SI en Ves-
pa Citta snorbrommer. Tel.
045-217927, ook zat ber.
Bromfietsverzekering,
GOEDKOOP! v.a. ’61,-.
Meijs. 045-317982-323945
Te k. echte RACEFIETS
Concorde Aquila, maat 57,
’1.100,-. Tel. 04498-52371
Koga-Miyata Roadwinner
RACE, framemt. 60, i.z.g.st.,
’550,-. Tel. 045-741506.

Te k. PUCH Maxi Pearly, 'bwj. '86, Lz.g.st. Tel. 04451- I
1785. i

Te k. Vespa CIAO, blauw- t
met. sterwielen. bwj. '90. 1
045-256494 na 18.00 uur. i
I

Te koop HONDA MTX, bwj. 1
'91, i.nw.st. ’1.750,-. Tel. !
045-315825. ■
Div. gebr. en overj. ATB, .
race- plus tourfietsen. Gebr.
PK 50, 4 versn. plus auto- 'maat. Bert REKÉRS, Wil- J
lemstr. 85, Heerlen. Tel. '045-726840. [

Als schadeherstel ook
totaal herstel moet zijn...

_H^W^
__■ ;t___ ■Vf^l

Zoals er garages zijn voor We herstellen perfect. Conform fa-
panne, zo zijn er FOCWA bedrijven brieksspecifikaties. Met originele
voor schadeherstel. Wij zijn zon onderdelen.
FOCWA bedrijf. Met goed opgeleide Dus als uw auto na een schade
vakmensen. Gespecialiseerd in echt weer veilig de weg op moet,
schadeherstel. Ook aan motor, rem- breng hem dan voor herstel altijd
men en andere technische delenals naar een FOCWA bedrijf. Bij voor-
die bij een aanrijding zijn geraakt. keur het onze

— LIOWANO.

_■ >Vy%-f_o_y_^J NEDERLANDSE VERENIGINGJ—j§i_. Vr__r_M# VAN ONDERNEMERS IN MET
IM IW%gF gi .ARfIOSSERIEBÉOR'-E

P.J. Hecker Autoschadecenter
Autoschade herstelbedrij. Limburg b.V.
Bornerweq 33 Kloosterraderstraat 100
Obbicht. Tel. 04498-55108 Kerkrade. Tel. 045-453837
Autoschade Autoschade
John Dohmen W.E.H. Leers
Schuttersstraat 2 Elsloo Eindstraat 27
Tel. 046-374732 Schinveld. Tel. 045-255443

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Overj. RACE- en ATB fiet-
sen met hoge kortingen.
Gebr. racefietsen met 3 mnd
gar. W. Rekers Tweewielers
Brunssum. Tel. 045-252361
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Sport & Spel

Kennedymars
Compeed pleisters speciaal
voor blaren/schaafwonden

mm
Ernmastraatn 6411KB Heerlen

Telefoon 045-713495

Watersport/Surfen

Pee Jee Surfing
1 e en 2e Paasdag

geopend vanaf 11.00 uur
Groeneweg 28. Ooi-Herten. Tel. 04750-19249.

BOOTSHOW: Motorjachten
nieuw en gebruikt afm. 5 -15 mtr. de Boarnstream,
Waage Naak 9, Wessem.
Tel. 04756-2903, 7 dagen
per week geopend.

' Met een PICCOLO in het

" Limburgs Dagblad raakt u
■ uw oude spulletjes 't snelst

kwijt. Piccolo's doen vaak
1 wonderen... Probeer maar!

Tel. 045-719966.
Vakantie en Rekreatie

ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Pasen, Hemelv.
Pinkst. va. ’298,-; April/mei
’350,- p/wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’425,- p.wk. -2 wkn. ’675,-. Keijman
Reizen 08376-14130/14121

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

’ 675,-. Keijman Reizen,
08376-14130/14121.

ITALIË, Gardameer, te h. 6-
pers. stacarav. op camping
dir. aan meer Juli/Aug vrij
Mei/Juni/Sept. va. ’285,- 3
wkn. huren 2 wkn. betalen.
Keijman Reizen 08376-
-14121/14130. __
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WC/TV, 5 dgn. Pasen,
Hemelv. Pinkst. va. ’275,-;
April/mei ’325,- p.wk. - 2
wkn. ’ 595,-; Juni ’ 345,-
-p.wk. - 2 wkn. 598,-. Keij-
man Reizen, 08376-14121/
14130.
Te h. gemeub. ZOMER-
HUIS 2 a 4 pers. Egmond ad
Hoef. Tel. 02206-3923.

Caravans/Kamperen
Te koop gevr. CARAVANS,
merk Hobby v.a. bwj. '82 t/m
92. Tel. 040-621474.

Excl. KIP caravan Free-Line
65 TLB, vele extra's: voort.,
luifel enz. '88, dubbel-asser.
Hovenweide 12, Geleen.
Te koop TOURCARAVAN
Adria, 3 tot 4-pers., i.g.st.
Tel. 045-323368.
Te k. TABBERT Tourcara-
van, 4-pers. type 530 T, 2
asser, koelkast, kachel,
voortent en vaste plaats. Vr.
pr. ’8.000,-. Inl. Beheerder
Camping de Watertoren,
Übach over Worms, 045-
-321147.
Te k. VOUWWAGEN Erka
4-5 p., Lux, 1e eig., geremd
res. wiel, keuk., pan. 3-pits,
electrolux ijsk., toiletr., m.
port. 19 m2, gew. 260, i.z.g.
st., compl. ’1.700,-. Tel.
045-320534
Tourcaravan TABBERT, 3-4
pers., m. voort., 3.40 m. bwj.
'81, i.z.g.st. 045-720397
ADRIA 310 D Touring m.
koelkast, voort., bwj.'B6, in
nw. st., tel. 045-214341
Te k. 1-assige Caravan
merk HOBBY-deluxe 5.30L
chem.toilet, bwj. 23-06-90
vrpr^ 15.900,- 045-462622
Te k. STACARAVAN (op-
knapper) op vaste staanpl.,
11/2 mtr., vr.pr. ’6.900,-.
Tel. 045-211514.
Te k. TABBERT caravan
5.30mmet excl. Eilers, nieu-
we voortent, luifel en toebeh
Te bezicht. Camping de
Watertoren ml. 045-312054.
Te k. 4-pers. CARAVAN, i.g.
st. plus toebeh. ’ 1.500,-.
Tel. 04499-3341.
PAASSHOW v. 18 t/m 25
april. Van Wilk, Beyerland,
Vitesse, Sprinter, Quartz en
Award Tourcaravans. Te-
vens ruime keuze in ge-
bruikte caravans en vouw-
wagens en een uitgebreide
onderdelen en accessoires-
shop met steeds nieuwe en
voordeel aanbiedingen. Uw
adres De Olde Caravan b.v.
Dr. Nolenslaan 141, md.
park nrd. Sittard. Tel. 046-
-513634, koopavond.

(Huis)
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Van zwarte middenslag
SCHNAUZER, pups met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd, lid Ned. Schnauzer-
Club 04132-73714.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Te k. Afghaanse WIND-
HONDENPUPS, stamb., in-
geënt en ontw. 045-458980.
Te koop zeer mooie YORK-
SHIRE-TERRIËRPUPS.
Tel. 045-222413.
Te koop blonde BOUVIERS
ouders HD-vrij, moeder
Duits kampioen. Antonius-
str. 61, Geleen. Tel. 046-
-757430.
Te koop SHIHTZU met
stamboom. Voor inlichtingen
043-478587.
Dierenartsenpraktijk Nuth.
Steril. POES ’60,-. Cock.
ent, ’ 34,-. 045-244247.
Te k. pracht. Blue MERLE
Colliepups, van uitmuntende
afstam. lets aparts. Tel.
343-641275.
Fe k. ROTTWEILER, 8 wkn.
©efje, ingeënt en ontwormd.
Slemensstr. 5, Hoensbroek.
Fel. 045-231827.

Te k. caravan CHATEAU
3-4 pers., bwj. '76, nw. ge-
stoft, en nwe. luifel. Gewicht
560 kg. Tel. 045-320804.
Te k. mooie TOERCARA-
VAN Chateau 280 Comfort
2-3 pers., voort., bwj. '81, vr.
pr. ’ 3.750,-. 043-625329.
Te k. TOURCARAVAN TE-
Kind Lz.g.st., koelk. 60 ltr.,
get. glas, gasforn., gew. 770
kg, Ixb 492x203, bedden
115x190 en 145 x 190. Bo-
vag 1990 mcl. div. ace. 043-
-641432 Moorveld 15 Geulle.
Te koop HOBBY Prestige
bwj. '82. Tel. 045-225774.
Caravan-Import Feijts
VOUWWAGENS: Alpen-
kreuzer va. ’5.195,- com-
pleet. Tour-caravans Burst-
ner-hobby-knaus. Diverse
aanbiedingen in overjarige
modellen. Voortenten Brand
Burstner, Dorema, Trio,
Gerjak. Diverse aanbiedin-
gen in aktie-modellen.
Hoofdstraat 84, Oirsbeek-
Amstenrade. 04492-1860.
Te koop Adria TOURCARA-
VAN 3-4 pers., i.z.g.st., vr.pr
’3.250,-. Tel. 045-320614
's morgens.

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 ltr. intern, die-
sel motor met turbo's 7 th.
Wheel Space Craft Resi-
dential Suite 41 V. 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.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

dieren
Erkende Duitse Herder-
kennel heeft Duitse HER-
DER-PUPS, Reeweg 100,
Industrieterrein Abdissen-
bosch 045-321988 / 425634
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.
Weg. omst. gratis af te halen
CATHUIZER en straatpoes-
je. Tel. 045-427572.
Te k. Golden RETRIEVERS
pups m. stamboom, ingeënt,
ontwormd, tel. 04254-2709.
VIJVERVISSEN: steur, 'goudkarper, zonnebaars,
shubunkin, grondel, sluier-
staart, koi-karper, goudwin-
de, vijverpompen, planten
en vijverfolie voor ’4,95
p/2m. Dit alles vindt u bij
"Lavome" alles voor uw
huisdieren. Tel. 043-650563
Weerterveld 37 (bedrijven-
terrein) Meerssen.
GRATIS af halen dober-
mann teef Ijr. oud, lief voor
kinderen. Tel. 045-351448.

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. I
Goed gerichte studiebege- j
leiding in Heerlen en Hoens- !
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur, y
verzorgd door een ervaren ]
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H. I
045-741102. I

In en om de tuin

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.

VIJVERFOLIE
1/2 mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Pim. 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.

Geïmpregneerde TUIN-
PLANKEN, palen, vlonder-
planken en damwand.
Houth. Jos Kuijpers, Hol-
straat 43, Margraten. Tel.
04458-1982.
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.

Te koop TAXUS Baccata,
diverse maten. Tel. 04760-
-73656.

;";■:'f'' Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
Limburgs grootste motor-
opl. centrum MOC, presen-
teert U 2e Paasdag haar
traditionele opstapdag, op
de draf- en renbaan. Tevens
grandioze motorshow en div
attracties, gratis entree.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- ali in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 Of 4666535.
RIJBEWIJS en 7 dagen An-
tillen v.a. ’3.550,-. A.T.C.
Tel. 040-447353.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.

Wonen Totaal
Bezoek de grote MEUBELSHOW 2e paasdag bij

Meubelhuis Kleba
Akerstr. Nrd. 230-232 te Hoensbroek.

Kom beslist kijken, zeer grote keuze in allerlei meubels.
Speciale Paasshow Prijzen

Paasmaandag - Koopzondag
van 11.00 tot 18.00 uur.

Speciale paasaanbiedingen, honderden guldens voordeel!
Nieuwe collectie banken en fauteuils is binnen:

Derwent, Baxter, Wade, Grange.
Nieuwe collectie grenen is binnen!

Antiek en Design
Pierre Coumans

Heerstraat Nrd. 144, Industrieweg 15, Stem richting haven.

2.000m2 woonwinkel!
Te k. BAROK meubels, an-
tiek, eik. meubels, enz. Kou-
venderstr 208, Hoensbroek
4 Mass. bl. eiken keukenst.
en TAFEL, ’600,-; noten
kast, ’ 1.200,-. 045-220828
Te k. INRUILMEUBELEN:
kasten v.a. ’ 75,-; bankstel-
len v. ’ 100,-; eethoeken,
slaapkamers enz. Woning-
inrichting Stevens, Bruns-
summerstraat 23, Schinveld
Massief, oud eiken houten
SALONTAFEL, afm. 50x120
pr. ’700,-. Inl. 045-414013
LENTE-AANBIEDING, 1-2
winkel presenteert super-
aanbieding, bewerkte en
onbewerkte houten tuin-
meubels, honderden gul-
dens voordeel dan normaal.
Grasbroekerweg 134, Heer-
len, tel. 045-728084.

- Te koop klassiek lederen- BANKSTEL, ’BOO,-; nieu-
we herenfiets ’200,-. Tel.- 045-740401.

i Te k. eetkamertafel 220x90
cm en 6 stoeln, eiken en: WANDMEUBEL 3.30 mtr.

' Samen ’500,-. Tel. 045-
-722507.

■ In- en verkoop 2e HANDS

' meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.

i 80a, Heerlen.
I

Kapper/Cosm.

' Gezichtsbehandeling door
gedipl. SCHOONHEIDS--1 SPECIALISTE ’29,50. Tel.
045-314598 Landgraaf.
Tijdelijk: benen HARSEN. door gedipl. schoonheids-
spec. ’20,-. 045-314598.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels-Smeets
Sinds 1966 - HET adres in Limburg.

Meerssenerweg 61 D, Maastricht. Tel. 043-621993.

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

Voor verantwoord BRUI-
NEN. Snelbruincentrum
Heerlen. Dagelijks geopend
v.a. 10.00 uur, Kruisstr. 52,
Heerlen Tel. 045-740743.

Te k. ZONNEHEMELS met
snelbruinlampen 14-lamps
1.90 mlang, met verstelbaar
kantelstatief. Vaste pr.
’BOO,-, pim. 10 mnd. oud.
Tel. 045-210535.

Computers
Eenmalig, nw. 386-SX2O
MHZ 1 Mb intern 106 Mb HD
FD 3,5/1,4 SVGA Kl.monitor,

’ 2.299,-. Tel. 04754-87012

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TV's m.
gar. gr. beeld Philips v.a.

’ 125,-. Ook txt TV's. Reeds
25 jr. TV-occ. centr. Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. Tel. 045-724760.

Huish. artikelen
IJSK. gasforn. ’95,- was-
autom. ’ 175,-; wasdr.
f 175,-. 045-725595.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

’ 500,- Verbouwingskorting.
De KACHELSMID Walem
21 Klimmen 04459-1638

Literatuur
De STRIPBOEKENSPE
CIAALZAAK, Stationstr. 19,
Sittard. 046-515074.

Muziek

Gitaristen opgelet:
De Peavey "Van Halen" toren is er!!
Toetsenisten opgelet:

naast de midi-module Roland SC 55 nu ook de SC 155;
een fantastische uitbreiding voor ieder midi-keyboard.

Ook als kaart voor PC-bezittersü!
"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Gespreide betaling reeds va. ’ 30,- p/mnd mcl verzekering!

Donderdag koopavond
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, Rotterdam

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-
enseweg 162, Landgraaf.

Te k. uitst. LESORGEL
GEM Wizard 325, i.z.g.st.,
voor beginners. 045-321989

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.
De hoogste prijs voor oude
metalen IRIK oud papier en
metaalhandel, Papperjans
36, Heerlerheide. Tel. 045-
-212913 na 18.00 u. 253209

Als schadeherstel ooit
totaal herstel moet zijn|
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aZoals er garages zijn voor We herstellen perfect. Conform *>rpanne, zo zijn er FOCWA bedrijven brieksspecifikaties. Met origine j
voor schadeherstel. Wij zijn zon onderdelen. >.
FOCWA bedrijf. Met goed opgeleide Dus' als uw auto na een schad,
vakmensen. Gespecialiseerd in echt weer veilig de weg op moe sschadeherstel.Ook aan motor, rem- breng hem dan voor herstel alt. 5
men en anderetechnische delenals naar een FOCWA bedrijf. Bij vo<*(
die bij een aanrijding zijn geraakt. keur het onze. i;
■ LIOVANDE "*"'_
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Moors Phlippen !Autoschade carrosserie b.v. «
de Valkenberg 2 Baakhoverweg 45 te
Valkenburg. Tel. 04406-12427 Susteren. Tel. 04499-2929 D
Autoschade Bert's Classic Cars lRon Vijgen Schadeherstel voor
Oranjeplein 16 personen- en bedrijfswagen**
Simpelveld. Tel. 045-444221 | Locht 101 Kerkrade. 045-41046j|l

GEVR. Barok meubels, an-
tieke kasten, inboedels, leer
bankstel, 045-725595

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kunst en Antiek
Tin hum ui 1.—.... ii —.— iii-i ii il,, .ii. .in. — ■

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

Nederlands grootste antiekmarkt
Tilburg (west) Stadssporthal

18-19-20 april van 11-18 uur.
Org. van Aerle. Tel. 04920-25483. 160 stands.

GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Ant. BOUWMATERIALEN
Dohmen, Klimmenderstr. 65
Klimmen. Tel. 04405-2337.
Tev. verkoop van klein an-
tiek, tuindecoraties, marme-
ren schouwen en hekwerk.
2e Paasdag geopend tus-
sen 10.00 en 17.00 uur.

Diversen

Nog slechts enkele weken:
speciale verkoop van fabrieksrestanten en partijen confec-
tie- en vrijetijdskleding, met kortingen van 50 tot 80%.
0.a.: colberts, vele kleuren, normaal ’ 139,- tot ’2OO,- nu
voor ’ 49,- en ’ 59,-. Zomerjacks van ’ 89,- nu voor ’ 29,-
-en ’49,-; Spijkerjacks van ’l2O,- nu voor ’49,-; Div.
pantalons van ’B9,- voor ’ 19,- tot ’35,-; Partijen kinder-
kleding o.a. bermuda's, shorts, tulnbroekjes, leren broekjes
normaal ’ 30,- tot ’ 50,- nu uitzoeken: ’ 7,50 en ’ 10,-;

partij Beha's, normaal ’ 25,- nu ’ 7,50.
Tevens groot assortiment sportkleding 0.a.: trainingspak-
ken, jogging- fittnes- en zwemkleding mt. 74 tot XXL.

Alles ver beneden kostprijs.

Hemisport
Oranjenassaustr. 26, Heerlen.
Jan-Deckerstr. 4, Valkenburg.

(Ook op zondag geopend van 13.00-17.30 uur.)
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Te k. Philips wasmachines
voor onderdelen, sta-cara-
van Sprite, houten lOODS
6x4 mtr. Hotel Verborghen
Schat Teuven. Tel. 09-
-3241810359.

Te koop blank eiken BANK-
STEL 3-2-1, breimach.
merk Brothers, wit commu-
niejurkje, mt. 134. Tel. 045-
-312215.

ACCORDEON 5 reg., 120
bas, merk Paolo Soprani m.
koffer, tev. filmcamera Ca-
non zoom 518-2 super-8
met scherm. 045-252872.

—:—: 1 1 :—— —06-llJnen

Griekse Sex
Lisa draait ze om. 50 cpm
06-320.325.55
06 Gay Café

Limburg
De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm
06-320.327.55

Ze geeft
zichzelf, haar adres en haar

telefoonnummer bloot
96.85

06/100 ct.p.m.

Adressen
Ze geven hun adres en

telefoonnummer vertellen
wat over zichzelf en

wachten dat jij ze belt. ,
320.322.23

06/100 ct.p.m.

Als schadeherstel ook
totaal herstel moet zijn..
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Zoals er garages zijn voor We herstellen perfect. Conform f*' s
panne, zo zijn er FOCWA bedrijven brieksspecifikaties. Met origine!*1 v
voor schadeherstel. Wij zijn zon onderdelen. r
FOCWA bedrijf. Met goed opgeleide Dus als uw auto na een schao*r
vakmensen. Gespecialiseerd in echt weer veilig de weg op moe
schadeherstel.Ook aan motor,rem- breng hem dan voor herstel att'J [
men en andere technische delen als naar een FOCWA bedrijf. Bij voo<'
die bij een aanrijding zijn geraakt. keur het onze. I
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Collé Autoschadebedrijf I
Autoschade W. Beckers ,
Langs de Hey 13 Buizerdweg 11
Sittard. Tel. 046-528866 Landgraaf. Tel. 045-311679
Autoschadebedrijf en spuit- Autoschade-herstelbedrijf
inrichting Ekas Auto bv Cremers
Kokelestraat 114 Hofdwarsweg 61
Kerkrade. Tel. 045-454763 Geleen. Tel. 046-746851 vI 1 —

Homosex vdg
Draai eerst 06-320, * J

SM Urnburg ... 3Z £
Jack off privé ... 32

Darkroom ... 324.""
Gay pervers ... 32-

Travestie ... 325_'J»(
Transsexueel ... 32 "i

Bi-sex ... 323.3« la
Jongens-sex ... 2SA*.

Studentensex ... 3« or
’l,-p.m. Pb. 7514tter

|KMeisje 24 j*Wil gratis sex per te* *■
of bij mij thuis. |

06-320.324.96 - 75, ||
SEXMEISJE! 37,5 C P *"

Kom je in bad met .0

06-320.320^
Buurmeisjes en buurt ri

en die elkaar verwef v
met sex! 37,5 c p »£_06-32a320jJ

STREELMASSAGE M *jj
18, zonder slipje. Je*)?1zo strelen! 37,5 cp^

06-320.320j|e
* Straat-grieten * Uit* fmokkel. 37,5 c p * j.
06-320.320^
Een volle donkere'

vrouw. Wat een enof' [.
37,5 c p V. m »j

06-320.323^
Rijpe vrouw, live meti [
bed! sexlesjes 37,5 cf j,

06-320.323^
Grieks met een rijpe * *Haar rijpe lichaamtri %
opwinding als ze voo |,

bukt naar jou! 37,5 c P >(
06-320.327. \

Frans Grieks Russistf l,
en, nr. 69 kussen zi!' lil

sexstandjes. 37,5 c P c
06-320.320>

RUIGE PORNO! Ik v* .
een flat en neem sexj n
echt gebeurt op dat rij g
Ik ben vaak alleen en * n
porno. Ik loop nu in I* fi

37,5 c p Va m |

06-320.320J;
Tele(live) Massa.sP

Lekker live een P
massage $

met Desiree, Carla, J[j /
Joyce door de telef I)

Draai dan: $
06-340!340.11 (75J31

T iVoor Piccolo s .
zie verder pagina '

Limburgs Dagblad



Duitschland 1
___■)iOn SPracne der Vogel, jeugdfilm,k^ Also hat Gott die Welt geliebt,
Priir?S,antse kerkdienst t.g.v. Goeder Klag vanuit de Pfarrkirche in Gü-POty
be *" Es ware gut, dass einto|LScn würde umbracht für dasPa*. De Johannes-Passion van
L^i uitgevoerd door het Bachkoor
k i ach Orkest van München 0.1.v.
I-Oo enter mei solisten.
Eer,}-,088 gestohlene Gesicht, te-
'"3. i->4n ra9«sschau.
H«t +T) Das Lied von Berna-i\rrio' 'Tne son9 0< Bernadette),
Hen aanse sPeelfilm uit 1943 van
rVaJ^ *ing naar deroman van Franz
li el-
'Oo ?aume im w©9» reportage.
"Os la9esschau.Ia9esschau.
Jjt Die Ministranten, Duits tv-spel! 1989 van Wolfram Paulus.
$~? Ein Mensch ein Wort, Dietrich
i.4 qWarzkopf over de Bijbel.
"45 la9esschau.Ia9esschau.
*tih aierisches Bilder- und No"
;trp°"Cn|. muzikaal portret van de
i.1|e*rond Bolzano.
e Wunder der Erde, documentai-
"sB a' AfL: Kangoeroes.
00 Jj°9ramrT»a-overzicht.
1s jT)Tagesschau.
il ' "n ersten Kreis der Holle, tv-
an A,n Sne|don Larry naar deroman
"osk ander SolzJenitsyn. Deel 1.
tenis 19491neen sPeciale gevan-
Pdra Vk°or wetenschappers wordt in
enia van het Minjsterie voor Bin-
eweTdse Veili9heid koortsachtig
w aan de ontwikkeling van een
_een die telefoonstemmen identi-

er \A,Gott und die Wet: Die Rufer in
eu,. Uste' reportage over de vredes-jse9'ng in Israël.
3q ra9esschau.
■deiin ersten Kreis der Hö,le-
hein Frar,s/Canadese tv-film van
l6y,0n Larry naar de roman vanpander SolzJenitsyn. Deel 2.
_er.i7.er Ptlichtverteidiger, Am.
Soe|l!lrn uit 1975 van Boris Sagal.sL a9esschau.
asAr . 2-E-N- °er Passionsaltarie v2.nt,von zwolle in der Nikolaikir--6 v°n Kalkar.

TV FILMS VIDEO
RTL Plus

!^l6UmIhei.Silent Flute (1977-USA).
'I9er h 9 Fu-epos over een

SthnirT 1-6 als Jongeling door de
manO|ogische wereld trekt en als

e^9k°mt. Regie: RichardCoODL Met,L °avid Carradine, Jeffuper en Erica Creer
RTL Plus
!(1987 n°u*e ll: The Second Storyfan mi;? 'l Arye Gross ontdekt
fan ean9.,SCh voorwerp, het begini'^üis pLoop ellende in er> om het
""ath'an 2 Van E,han WileV met Jo-'an Stark en Royal Dano.
Duitsland 1

>0 Th(1943 IKïa. S°ng of Bernadette
ri
Lan9dradige, maar

°ver h~ £e ,llm van HenrY King
6euvvT. nse meisJe uit de 19e
6n do ü ln_een visioen Maria zettevoikir^oede van de Plaatselijke
*"et jin9-.over zich neen krijgt.
n «" Jennifer Jones en William Eyt-

RTL Plus
P/D) 5 vÜÜf^6'6 Str°9off 0970-1/'" verfilming van Jule Vernes

avonturenroman door Epirando
Visconti. Groots aangepakt, maar
mist helaas de spanning. Met 0.a.:
John Phillip Law en Mimsey Far-
mer.

" Clint Eastwood in 'Firefox'. (RTL4- 22.05 uur)

RTL Plus
15.25 Don Camillo (1983-l/USA).
Film van Terence Hill naar de ro-
man van Guareschi over menings-
verschillen tussen een priester en
een burgemeester. Met: Terence
Hill, Colin Blakely en Mimsey Far-
mer.

Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.06 Gala Lirica, galaconcert t.g.v.

de opening van het nieuwe muziek-
theater van Sevilla, met fragmenten
uit opera's uitgevoerd door het Sym-
fonie Orkest van Sevilla met solisten.

17.36 TV dokter.
17.37 Gewoon met vakantie, 6-deli-

ge vakantiewijzer voor lichamelijk
gehandicapten. Afl.s: Spanje.

18.00 "" Journaal.
18.16 De teenage hero turtles, te-

kenfilmserie. Herh.
18.38 Bassie en Adriaan en de ge-

heimzinnige opdracht, kinderserie.
Afl.11: Spanje.

19.08 TROS Hollywood boulevard,
informatie over film, video en televi-
sie. Presentatie: Tineke Verburg.

19.44 (T) Op goed geluk, spelpro-
gramma gepresenteerd door Carry
Tefsen.

20.25 TV dokter.
20.26 De leukste thuis, amateur-

video's gepresenteerd door Linda de
Mol.

20.55 De bijzondere wereld van dik
en dun, informatief programma over
verantwoord afvallen. Miljoenen Ne-
derlanders vinden zichzelf te dik. Te-
recht of ten onrechte? Dat is de eer-
ste vraag die aan de orde komt in
deze special over onze nationale
hartstocht: het aan de lijn doen. Het
is tevens de eerste vraag die mensen
met een drang tot afvallen zich moe-
ten stellen. In deze uitzending wordt
getracht duidelijkheid te scheppen
over hoe men nu werkelijk verant-
woord kan afvallen.

21.56 Sjans, 13-delige comedyserie.
Afl.10: Oude liefde. In Café Cupido
verschijnt een oude liefde van Sjaak,
waardoor Pamela erg jaloers wordt.

22.22 Tricks of the trade, Amerikaan-
se speelfilm uit 1988 van Jack Ben-
der. Catherine's man Donald wordt
vermoord aangetroffen in het huis
van een prostituee. Gedreven door
nieuwsgierigheid gaat zij op zoek
naar die andere vrouw.

23.53-23.58 "" Journaal.

Duitsland 2
08.55 Programma-overzicht.
08.58 Tanzer vom Broadway, (The

Barkleys of Broadway), Amerikaanse
speelfilm uit 1949 van Charles Wal-
ters.

10.40 "" Krieg und Frieden, Wojna i
mir, opera van Prokofjev naar de no-
velle van Tolstoj. Uitgevoerd door het
Koor en Orkest van de Kirov Opera
Leningrad. Deel 1.

12.35 Heute.
12.40 Ansichten: Dorfkirchen in Thü-
ringen, reportage.

13.10 Erzahl mir von Ostern, korte
jeugdfilm van Armin Dahlen.

13.50 "" La traviata, poppenspel van
het Franse Théatre du Fust.

14.15 Ein Kind mit Namen Jesus, tv-
film van Franco Rossi. Deel 3. Maria
en Jezus' vlucht door de woestijn is
vol gevaren, en Sefir achtervolgt hen
nog steeds. De karavaan bereikt Pa-
lestina, maar daar worden Maria en
Jezus gevangen genomen door de
Romeinen.

15.10 Heute.
15.15 Jungbrunnen, tv-spel van Du-

san Rapos.
16.45 Zur Passion: Vertrauen wie

Feuer, reportage over het leven van
de monniken in het klooster in Taizé.

17.30 Martin Held: Der Pfingstaus-
flug, tv-film van Michael Günther.

19.00 Heute.
19.15 Der gekreuzigte Kontinent,

overdenking t.g.v. Goede Vrijdag.
19.30 Felix und zweimal Kuckuck,

serie. Afl.2: Felix raumt auf.
20.15 (T) Der Rosengarten, tv-film

van Fons Rademakers naar de ro-
man van Paul Hengge. Een oudere
man wordt op het vliegveld in Frank-
furt gearresteerd nadat hij schijnbaar
zonder reden een andere man aan-
viel. Het blijkt Aaron Reichenbach te
zijn, die het concentratiekamp over-
leefde en naar Ecuador emigreerde.

22.00 Heute.
22.10 Dem Gulag entkommen, docu-

mentaire over het lot van de Wolga-
duitsers onder Stalin.

22.55-01.25 "" Krieg und Frieden,
Wojna i mir, operavan Prokofjev naar
de novelle van Tolstoj. Uitgevoerd
door het Koor en Orkest van deKirov
Opera Leningrad 0.1.v. Valery Ger-
giev.

Duitsland 1
17.05 Die Ministranten (1989-D).
Vijf misdienaartjes vormen tijdens
de lessen achter het altaar een
bende, die zichzelf 'de Wolven'
noemt. Regie is van Wolfram Pau-
lus en hoofdrollen zijn voor Chris-
toph Schnell en Gerald Bachner.

RTL Plus
19.10 Dirty Dancing (1987-USA).
Kassucces van Emile Ardolino over
vies dansen. Leuk verhaal over
verwend meisje dat tijdens haar va-

kantie dansen leert én levenswijs-
heid opdoet. Met: Jennifer Grey en
Patrick Swayze.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.55 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (T) Jeugdjournaal.
18.40 (T) Het klokhuis.
19.00 Desmnnrl'Q -orio

19.25 Turquoise, magazine Turken.
Vandaag: Peshawar in Pakistan.

19.54 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: de VVD.

20.00 Messiah, oratorium van Handel.
Uitgevoerd doorKoor en Ork. van de
Academy of St. Martin-in-the-Fields
0.1.v. Sir Neville Marriner in het sta-
dion van Dublin. Solisten: Sylvia
McNair, Arme Sofie von Otter, Mi-
chael Chance, e.a.

22.00 "" Journaal.
22.10 Studio Sport journaal.
22.30 NOS Laat, achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen .23.00 Job op Schokland, eenakter
van en gespeeld door Henk van Ul-
sen.

23.49-23.54 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Henk van Ulsen in ee-
nakter 'Job op Schokland'
(Ned. 3 23.00-23.49).

RTL 4
06.55, 07.25, 08.00 en 08.30 RTL4

nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful. Herh.
08.35 M.A.S.H Afl.: Dear uncle Abdul.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin. Spel. Herh.
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Hitbingo. Herh.
11.50 Teletext.
12.20 The making of Hook. In deze

special een kijkje achter de schermen
bij de nieuwste film van Steven Spiel-
berg Hook. In deze Am. film, die ze-
ventig miljoen dollars kostte, speelt
een keur aan Amerikaanse sterren
zoals Dustin Hoffman, Robin Wil-
liams, JuliaRoberts en Bob Hoskins.

12.45 Deadman's curve. Een op wa-
re feiten gebaseerdeAm. film. Jan en
Dean kennen elkaar al vanaf hun tie-
nertijd. Op de middelbare school ra-
ken ze geïnteresseerd in muziek en
hun eerste liedje Jennie Lee nemen
ze op in de garage van Jan. Het lied-
je wordt een enorm succes.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 De draagmoeder. Telenovela.
15.35 The bold and the beautiful.

Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 5 uur show. Gev. magazine

met aandacht voor actualiteit, inter-
views, artiesten, showbizz en een
hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.
20.30 Wie ben ik? Spelprogramma.
21.10 De prins van Bel Air. serie.
21.35 Nurses. Am. comedyserie.
22.05 Firefox. Am. actiefilm uit 1982.

Regie: Clint Eastwood.
00.25 Laatste nieuws.
00.40 Carol & Company. Comedy.
01.05 M.A.S.H. Am. serie. - Herh.
01.30 Oprah Winfrey Show. Herh.
02.15 De draagmoeder. Herh.
02.40 Teletext.

Duitsland 3 West
14.00 Buchhalter über Krieg und Frie-
den, documentaire over de wederzijdse
controle van de grootmachten op de
naleving van de wapenbeheersingsver-
dragen. 14.45 Documentaire over het
leven van een Ital. schilder. 16.15West
3 aktuell. 16.20Kunst-Geschichten: Zi-
geuner-Passion. 16.45 Reportage over
een electronicaverslaafde. 17.30 Re-
portage over verpleegkundige Lisette
Eicher die werkt onder Aidspatiënten.
18.01 Die Herren des Strandes. 18.25
Six-Teen: praatshow met DDR-jonge-
ren. 18.57 Progr.-overz. 19.00 Aktuelle
Stunde met om 19.45 Raamprogr.
20.00 Landesspiegel: Beten und hei-
len. 20.45 Künstler machen Filme: 2.
Selbsterregung. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 Qual der Wahl. 22.45 Reportage
over kustscheepvaart in Noorwegen.
23.30 Documentaire over de nage-
bouwde Sint Pieter in Ivoorkust. 00.15
Laatste nieuws. Aansl. Linie K.

Duitsland 3 SWF
13.50 reportage over de restauratie
van het 150 jaar oude klooster Bronn-
bach nabij Wertheim. 14.35 Johann
Sebastian Bach: Matthauspassion, uit-
gevoerd door het Bach Collegium Mün-
chen. Deel 1. 15.55 Verteidigungsrede
des Judas. 16.25 Johann Sebastian
Bach: Matthauspassion, uitgevoerd
door het Bach Collegium München.
Deel 2. 18.15 Magazine over Eurodi-
sney als concurrent van Duitse pretpar-
ken. 19.00 Documentaire over Trans-
sylvanië in Roemenië. 19.45 Der
Badearzt, tv-film van Roberto Faenza
naar de roman Doktor Grasier, Ba-
dearzt van Arthur Schnitzler. Met: Keith
Carradine e.a. 21.35 Journaal. 21.40
Der Dokumentarfilm: Die Reise der
Kinder von La Guette, documentaire
over 130 joodse kinderen, die in 1939
uit Duitsland werden gered en in een
kasteel van de barones van Rothschild
in de buurt van Parijs werden opge-
voed. 23.10 Vermisst (Missing), Ameri-
kaanse speelfilm uit 1981 van Con-
stantin Costa-Gavras. Met: Jack
Lemmon, Sissy Spaeek, John Shea
e.a. 01.10 Laatste nieuws. 01.12 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL Plus
21.00 Jaws II (1978-USA). Vervolg
op Jaws, deze keer door Jeannot
Szwarc. De Haai zaait weer dood
en verderf. Met: Roy Scheider, die
de film redt en Larraine Gary.

RTL4
22.05 Firefox (1982-USA). Het
Westen komt er achter dat de Rus-
sen een nieuw supersonisch vlieg-
tuig hebben ontwikkeld en dat er
maar één man is die dat zou kun-
nen bemachtigen: Clint Eastwood.
Regie: Clint Eastwood.
RTL Plus
23.10 Rambo: First Blood PartTwo
(1985-USA). Stripachtige actiefilm
van George P. Copsmatos over
een eenmansleger dat naar Cam-
bodja gaat om vermiste soldaten te
zoeken. Dan komt hij er achter dat
hij belazerd is door Uncle Sam.
Met: Sylvester Stallone en Richard
Crenna.

RTL Plus
00.35 uur - II Ragazzo del Kimono
d'Oro - (1987-1) EErste deel van
tweedelige serie van Larry Ludman
over jongen die, op vakantie op de
Filippijnen, karate leert van een ou-
de meester. Met: Kim Rossi Stuart
en Jarred Martin.

RTL Plus
06.00 Tekenfilm.
06.10 Marenen aus aller Welt (The

storybook international), serie
sprookjes. Afl.: Der Zauberstein.

06.35 Nozzles. Am. tekenfilmserie.
07.00 Die biblische Hitparade (Origi-

nal top ten), Am. tekenfilm uit 1990.
07.55 Little David und seine Freun-

de (Little David's adventure),Amer-ikaanse tekenfilm uit 1986.
08.45 Das Geheimnis des blinden

Meisters (The silent flute). Ameri-
kaanse fantasy-film uit 1977 van Ri-
chard Moore. Met: David Carradine
e.a. Herh.

10.20 Ring der Amazonen (Ama-
zons). Am. thriller uit 1984 van Paul
Michael Glaser. Herh.

12.00 Kunst und Botschaft, serie
kunstbeschouwingen. Vandaag:
Kreuzabnahme van Graham Suther-
land.

12.05 House 11. Am. horror-komedie
uit 1986 van Chris Walas. Herh.

13.45 Der Kurier des Zaren (Michel
Strogoff). Frans-Duits-ltal. avontu-
renfilm van Eripranmdo Visconti.

15.25 Keiner haut wie Don Camillo
(Don Camillo), Ital. komedie uit 1983
van Terence Hill. Herh.

17.45 Chefarzt Dr. Westphall - Das
turbulente Krankenhaus (St. Else-
where). Afl.: Der falsche Doktor.

18.45 RTL aktuell.
19.10 Dirty Dancing, Am. dansfilm uit

1987 van Emile Ardolino. Met: Patrick
Swayze, Jennifer Grey e.a. Herh.

21.00 Der weisse Hai II (Jaws II),
Am. horrorfilm uit 1978 van Jeannot
Szwarc. Met; Roy Scheider c.a.

23.10 Rambo II - Der Auftrag (Ram-
bo II), Am. actiefilm uit 1985 van
George P. Cosmatos. Met: Sylvester
Stallone e.a. Herh.

00.55 Karate warrior - Alptraum der
Gewalt, Japanse actiefilm uit 1987
van Jarry Ludman. Herh.

02.25 Rambo II - Der Auftrag (Ram-
bo II). Herh.

03.55 Karate warrior - Alptraum der
Gewalt, Japanse actiefilm uit 1987
van Jarry Ludman. Met: Kim Stuart,
Jarred Martin, Janet Agren, e.a.
Herh.

05.25 Captain Power (Captain Po-
wer and the soldiers of fortune),
Amerikaanse sf-serie.

SAT1
06.00 Quar Beet. Kinderprogramma
met o.a. My Little Pony, Potatoe Head
Kids, Neon Rider, Grisu - Der kleine
Drache, Batman, Zorro - Der schwarze
Rache en Dick und Doof. 11.00Hallo,
Heino! Hits und Humor. 11.50Krakatoa- das gröszte Abentuer des letzten
Jahrhunderts. Amerikaanse speelfilm
uit 1967 van Bernard L.Kowalski. Met
Maximilian Schell, Diane Baker, Barba-
ra Werle, Brian Keith, Rossano Brazzi,
Sal Mineo e.a. 13.50Raumschiff Enter-
prise, Amerikaanse sf-film. Afl. Die
unsichtbare Falie. 14.35 Mannerwirt-
schaft. Amerikaanse comedy-serie uit
1971. Aansl. SAT 1 News. 15.05 Die
zehn Gebote. Amerikaanse monster-
produktie van Cecil B. De Mille. Met
o.a. Charlton Heston. 18.45 Sat 1
News. 19.00 Sag niemals nie. Ameri-
kaanse actiefilm. Met Scan Connery
e.a. 21.00 Der einzige Zeuge. Am. kri-
mi uit '84. 22.50 Die durch die Holle
gehen. Amerikaanse Vietnamdrama uit
'78. Met o.a. Robert De Niro. 01.45
Vorschau/Videotext.

" Karsten Speek. (Duits-
land 2 - 19.20 uur).

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.05 Het Gebouw
met om 7.09 Afdeling nieuws (7.30
Nws.). 8.30 De tafel van NL. 9.30
Het antiquariaat 10.03 Stand-
plaats medisch centrum Dar-Es-
Salaam. 11.03 De documentaire
12.03 Afdeling nieuws. (12.30
Nws.) 12.33 Informatie voor de vis-
sers. 12.55 Mededelingen tb v.
land- en tuinbouw. 13.08 NCRV's
hier en nu, met om 13.45Kerk van-
daag. VARA: 16.03 VARA Radio I
vrijdagaditie (17.30 Nws). Elk heel
uur nws. IKON: 20.02 Kerkdienst
t.g.v. Goede Vrijdag. 20.58 Wilde
ganzen. 21.02 Via Dolorosa. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02-7.00
De top 100 aller tijden het vervolg,
met om 0.02-2.00 De stemband

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.02 KRO'S ont-
bijtshow, met om 8.30 Postbus
900. 8.50 Het levende woord. 9.02
Adres onbekend. 10.02 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900.
12.02 Alleen op vrijdag. 14.02 Der-

tig zilverlingen. 15.30 Binnenland-
se zaken. 16.02 Gerard de Vries
draait op verzoek. 17.02 Neder-
lands hitwerk. Elk heel uur nws.
18.02 Gesprek met de minister-

president. 18.09 Opium radio
20.30 Hersengymnastiek. 21.02*
Met mij valt te praten... 22.00-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Ook goeie-
morgen. 9.02 De top 100 aller tij-
den, met om 11.02 Gijs Staver-
man; 13.02Jeroen van Inkel; 15.02
Erik de Zwart; 16.30 Wessel van
Diepen. Elk heel uur nws. 18.02 De
avondspits. 19 02 De top 40.
22.02-24.00 De top 100 aller tijden
het vervolg (zie Radio 1 0.00-7.00
Vervolg).

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
Jf13.12 Nieuws voor doven en
Jjnthorenden.
* "" Journaal.
* Tekenfilmfestival.
|T (TT) Service salon, gevarieerddagprogramma. Presentatie o.a.
£n de Groot.'2 De roze panter (Pink panther),"fnfilmserie. Afl. Yankee doodle
u Herh-
*| Ereprijs 17, familieprogramma

' Minoesch Jorissen. Bijzondere"Jalen, ontroerende ervaringen van
toeren'ft, Boggie, spelprogramma. Pre-

el-"tatie: Dodi Apeldoorn.
* (TT) Weg van de snelweg Eu-

e^toeristische tips. Afl.: De westelij-
i| in Frankrijk. Herh.
3'_ w oSDyshow, Amerikaanse co-"tyserie. Eindelijk is het zo ver:

lrs eigen kamer is af, compleet

' tapijt, electronisch slot en ant-

J* De Opdracht, een zoektochtar de betekenis van Goede Vrij-
-9 Met zangeres Nadieh, verhalen--"«lier Pete Pronk en kunstenaresa Flokstra die aan het eind van't zoektocht met jongerenbij elkaarr^en om verslag te doen van hunpandingen.iïo (S+T) Journaal-. u (TT) Rondom tien, thematisch

[^'Programma. Presentatie: Violet
.^ Kenburg; zij praat met een aantal

f'sen over hun ervaringen.

' * Ted a tete met, Ted de Braak in
3>rek met cabaretier Paul van

Bach en Tijdgenoten. Passie-.;z,ek uit de baroktijd. Presentatie:
S" van Drimmelen.

Nederland-Japan, vier eeuwenis. documentaire serie. Afl.3: Kie--0"n"n een rivier.
J The commish, Amerikaanserl|eserie. Afl.: De vierde man. Eenauffeur worfjt neergeslagen en zijn._** Wordt gestolen. Via een tip komt
"V Scali op het spoor van de da-

"" Journaal.

België/TV 1
14.10 Programma van de Katholieke
Televisie- en Radio-Omroep.

14.40 Jezus van Nazareth. Ital. Am.
film van Franco Zeffirelli (4). Met: Ro-
bert Powell, Arme Bancroft e.a.

16.25 Samson, Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms.

17.25 Er was eens Amerika, serie.
17.55 Tiktak. Afl. 107.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The
bold and the beautiful), Am. serie.

18.35 TV 1 -Top 30.
19.03 Buren (Neighbours), serie.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Sledge Hammer, comedyserie.

Af 1.28: Vertikaal.
20.25 Baraka, spelprogr. Muzikale

gasten: Sandra Kim; Soul Sister e.a.
21.40 Matlock, Am. serie met Andy
Griffith. Aansl.Paardenkoersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 De vleespotten van Europa
(Gravy train), Engelse serie over
een fictieve Balkanstaat die aanslui-
ting zoekt bij de Europese Gemeen-
schap, (slot).

23.45-23.50 Coda, Marleen de Cree
leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Pierre Alechinsky. De eerste

grote na-oorlogse stroming in de
kunst was Cobra, waarvan Pierre
Alechinsky één van de drijvende
krachten was.

19.30 Het Capitool Af1.386.
19.53 Benny Hill, komische sketches.
20.00 Vlaanderen vakantieland, toe-

ristische portretten uit binnen- (Pajot-
tenland) en buitenland (Martinique).

20.35 Kijk uit! verkeerstip.
20.40 Magische wereld, serie over rol

en invloed van magie en rituelen.
Afl.6: geheimemannengenootschap.

21.30 Journaal en Sport.
22.00-22.50 Affiche, kunstmagazine.
22.20 Concert. Musikalische Exe-

quien, Schütz. Uitgevoerd door het
Kölner Kammerchor.

Radio 4
7.02 Vroeg ochtendconcert 1: de 4
temperamenten. 8.00 Nws. 8.04
Vroeg ochtendconcert 2 9.00 Sta-
bat mater Hob. XX bis van Haydn.
Voc. ensemble en kamerork. van
Lausanne 0.1.v. Michel Corboz met
sol. 10 05 Eeuwfeesten Nederland-
se componisten The Amsterdam
Baroque Orch. 10.40 Het interna-
tionale concertcircuit Muz. voor 2
piano's. 12 30 Jazz op vier-con-
cert. 13.00 Nws. 13.04 Operette.
14.00 Orgelbespeling. 14.35 Via
crucis van Liszl. Voc. ensemble
Audite Nova de Paris 0.1.v. Jean
Sourisse met sol 15 15Kamermu-
ziek. 15.35 Liederen van Hendrik
Andriessen. 16.10 Lamento. 17.00
Bach binnen de vesting. 18.00
Nws. 18.04 Muziekjournaal. 19.00
Uit het muziekarchief: Fragment
Mattheus Passion. 20.02-24.00
Supplement: Donaueschinger Mu-
siktage 1921-1950.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden.
RVU: 9.30 Sporen in het verleden.
10.00 In gesprek. 10.55 Vrijzinnig
vizier. 11.00 Een leven lang. 12.00
Nws RVU: 12.05 Toegift. 12.15
Hobbyvitaminen. 13.00Nws. 13.10
Het Gebouw met om 13.10 Het in-
terview; 14.00 Het onderzoek;
14.30 De ontmoeting; 16.36 Welin-
gelichte kringen. 17.35 Postbus 51
radio-magazine 17.55 Mededelin-

gen en schippersbenchten. 18.00
Nws. 18.10 Paulus de boskabou-
ter. PP.: 18.20 Uitzending van
D'66. 18.30 Homonos 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Turks. 19.30 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 De bijbel open. 21.00-22.00
Goede Vrijdag-kerkdienst.

België/RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta.
Mexic. serie. 12.55 Weerbericht. 13.00
Journaal. 13.35 (ZW) Deux hommes
dans Manhattan, Franse pol.film uit
1959 van Jean-Pierre Melville. 15.00
Plein cadre, actueel magazine. 16.00
Autant savoir, magazine. 16.20 Clips è
la une. 16.45 Nouba nouba. 17.40 Be-
verly Hills 90210. 18.30 Full house,
serie. 19.00 Ce soir. 19.30 Nws. 20.05
Jeunes solistes, kwartfinale. 21.20
Contacts. 21.25 Des gens comme les
autres (Ordinary people), Am. psycho-
logisch drama uit 1980 van Robert
Redford. Met: Donald Sutherland e.a.
23.30 Vidéothèque. 00.30 Laatste nws.
00.50-00.55 Bourse.

België/Télé 21
16.45 Documentaire over Indianen-
stam in Amazone-gebied. Herh. 17.40
Nouba nouba. 18.30 Correspondance
amoureuse (Pen pal), misdaadverhaal.
19.00 Radio 21. 19.30 Journaal. 20.00
Portrait deKirk Douglas. 21.15 Chemin
de croix. 22.30 Weer-/beursberichten.
22.35-24.00 WK Gymnastiek.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion, spel-
progr. 18.30 Nws. 18.50 Affiches, cul-
turele agenda. 18.55 Clin d'oeil. 19.00
Trente millions d'amis. 19.30 Nws.
20.00 Au nom de la loi, juridisch maga-
zine. 21.00 Nieuws en Eur. weerbe-
richt. 21.30 Stars 90. 23.00 Nieuws.
23.15 Media Sud, persoverzicht.
00.00-01.20 Sauve qui veut, debat.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Domande su
Gesu. 19.35 Una Storia. 19.50 Che
Tempo Fa. 20.00 Telegiornale Uno.
20.40 Borsavalori. 21.10 Mondovisio-
ne. 22.45 Telegiornale Uno. 23.00 Da
vn Paese Lontano, film. 00.00 Tele-
giornale Uno. 00.30 Da vn Paese Lon-
tano, film. 01.40 Mezzanotte e Dintorni.
02.10 Divine Armonie-Giuseppe Verdi.
03.50 Telegiornale Uno. 04.05 Canto
di Liberta, film. 05.20 Telegiornale Uno.
05.35 Divertimenti. 06.05 Odore Di Spi-
go, film.

BBC1
07.00 Teletekst. 08.00 Nieuws. 08.15
Fairy tales. 08.20 Peep and the big wi-
de world. 08.35 Cuckoolina. 09.00
Nws. 09.15 Henry's cat. 09.20 Favouri-
te songs. 09.45 The new adventures of
Mighty Mouse. 10.00 Nws. 10.05 De-
fenders of the earth. 10.25 Why don't
y0u...? 10.50 The O-zone. 11.05 Play-
days. 11.30 The new Lassie. 12.00
Overdenking t.g.v. Goede Vrijdag door
de aartsbisschop Desmond Tutu. 13.00
Children of courage. 13.45 Red and
blue doublé bili. 13.55 Reg. nws. 14.00
Nws. 14.15 Neighbours. 14.40 Colum-
bo. 15.50 The prince and the pauper,
Am. speelfilm uit '78 van Richard Flei-
scher. 17.45 The Prince's army. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.15 Reg.
nws. 19.20 Smokey and the bandit,
Am. speelfilm van Hal Needham. 20.50
Comic relief 1992. 21 .00 Bruce's guest
night. 22.00 Nws. 22.20 Comic relief
1992 - Behind the nose, terugblik op
Comic relief '91. 22.40 Tony Robinson
bezoekt Tanzania en ontdekt de ware
oorzaak voor de armoede. 23.30 The
A-Z of Comic Relief comedy. 00.20
The gospels. 00.35 The outfit, Am.
speelfilm uit 1974 van John Flynn.
02.15-02.20 Weerbericht.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.05 (ZW) Tarzan
and the mermaids, Am. speelfilm van
Robert Florey. 'lo.lo (ZW) The man
who came to dinner, speelfilm uit 1942
van William Keighley. 12.00 King of
kings, speelfilm van Nicholas Ray naar
het leven van Christus. 14.35 Holiday
outings. 14.40 Brum. 14.50 The adven-
tures of Spot. 14.55 Sparkey's magie
piano. 15.45 Gawain, opera van Harri-
son Birtwistle door het Royal Opera
House koor en orkest. 19.00 Thunder-
birds. 19.50 Onbekend. 19.55 Nature:
onderzoek naar visserij-oorlogen.
20.25 Stabat mater, van Rossini door
het BBC Wels Symfonie koor en or-
kest. 21.30 Gardeners' world. 22.00
Arena: documentaire over Argentinië
(1). 23.00 These foolish things, speel-
film van Bertrand Tavernier. 00.45 Pete
Kelly's blues, Am. speelfilm van Jack
Webb. 02.15-02.20 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Billiards. EK
vanuit België. 09.30 Paardesport. Int.
Concours hippique. 10.30 Faszination.
11.30 Eurobics. 12.00 NHL ijshockey.
14.00 Golf. 15.45 Golf, PGA tour.
16.00 Revs. 16.30 NBA action. 17.00
Argentijns voetbal. 18.00 Tennis. Phi-
lips Open. 20.00 World sports special.
20.30 Go. 21.30 Kickboksen. Duitsl-
Ned. 22.30 NBA basketbal. 00.00 Golf.
01.00 Boksen. Top rank uit de VS.
02.30 Golf. 04.15 Golf. 04.30 Billiards.
EK. 05.30-07.30 Forte snooker league.

CNN
09.45 CNN Newsroom. 12.30 Business
morning. 13.30 Business day. 15.00
Larry King. 16.00 World day. 17.30
Crier and Co.. 20.00 World business
tonight. 21.00 The international hour.
23.00 World business tonight. 23.30
Showbiz today. 24.00 The world today.
01.00 Moneyline. 01.30 Crossfire.
02.00 Prime news. 03.00 Larry King.
05.00-07.30 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8 00 Help
Limburgers over de schok heen
Met een bijzondere uitzending on-
dersteunt Omroep Limburg van-
ochtend vier uur lang een inzame-
lingsactie voor de getroffenen van
de aardbeving in Limburg. In dit
programma kunnen particulieren,
bedrijven en instellingen hun giften
bekend maken. 12.00 Limburg Ak-
tueel 13.00 Overname Radio 1
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00Nieuws. 13.10 Goed op vrijdag.
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzamehartenburo 22.00 Nieuws 2205
Country-side. 23.30 Nachtradio.

België/BRF
Nieuws op elk heel uur 605 Ra-

diofrühstück + Spiel 'Glückstreffer'
(6 15 Wort in den tag: 6.45 Horer-
grusslotterie; 7.15 Veranstaltungs-
kalender; 8.30 Presseschau). 9 10
Gut Aufgelegt Tips und Themen
am Vormittag. 12 05 Musik _ la
carte (1230 BRF Aktuell). 1300
Presseschau. 1305 Klassik zum
Tage. 14.05 Der Kreuzzug Jesu -mitten durch unsdere Zeit Medita-
tion und Choral zum Karfreitag
15.05 Auszug aus den Passionen
van J.S. Bach. 18.05 BRF-Aktuell
(Aktuelles am tage). 18 40-20 05
Jazz.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 8 07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachnchten und Wener
12.05Zur Sache 12.07 Gut autge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00Café-Konzert 16.05 Heimat-
melodie 17.00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress 20.00 Nach-

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

Eurosport
09.00 Basketball, Herh. 10.30 Basket-
ball, voor heren. 12.00 Tennis, ATP
toern. finale. 14.00 Eur. cup voetbal.
15.30 Supercross, Am. kampioensch.
16.30 Truck races. 17.00 Kickboksen.
18.00 Tennis, samenvatting. 19.00
Trans world sport. 20.00 WK Gymnas-
tiek, live. Met om 21.40-22.10 Euro-
sport nws. 23.30 Boksen. 01.00-01.30
Eurosport nieuws.

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Rus-
sisch magazine (2). 07.55 Supersports
news. 08.00 ITN world news. 08.30
Super events. 08.40 The mix. 09.00
Channel E. 09.30 Super shop. 10.00
The mix. 11.50 Music news. 12.00 Su-
per shop. 12.30 Hello Austria Hello
Vienna. 13.00 Japan business today.
13.30 Beyond tomorrow. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted. 16.00 On the air, live. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp. 18.30I
spy. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 21.00 Wild America. Vandaag:
CET-Designs for defense. 21.30 Media
Europe. 22.00 Nws. 22.30 Europe re-
pons. 22.45 USA market wrap. 22.55
Supersports news. 23.00 Revenge is
my destiny, Am. speelfilm uit 1971 van
JosephAdler. 00.40 Music news. 00.50
Blue night. 01.20 Super shop. 01.50
The mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 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 The pulse. 01.30 Kristiane
Backer. 03.00-08.00 Night videos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht Voor vroege
vogels 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio-Shop.
Muziek en actualiteiten. 12 00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00Feierabend 18.00 Neues
aus Kirvo. Video, Musik. 21 00 Je
t'aime. 24.00-04 00 Radio-Nacht.
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* In Glanerbrook, Geleen,
spelen de heren zaalhand-
ballers van V & L om 20.45
uur tegen Blauw-Wit. En-
tree volwassenen ’ 10,-,
jeugd ’ 4,-

36ste LENTEBEURS IN
MECC MAASTRICHT
Volgende week donderdag vindt in het Maastrichtse Mccc
de 36ste Lentebeurs plaats. Tot en met zondag 3 mei kunt U
het grootste koopjesparadijs en ideeënplein van Nederland
bezoeken. De organisatie stelt een grote, gezellige en vooral
veelzijdige beurs in het vooruitzicht die zijn weerga niet kent.
Meer dan 200 exposanten presenteren de nieuwste produk-
ten en voordelige beursaanbiedingen. Eigenlijk praten we
over drie deelbeurzen: De Lentebeurs is in principe de over-
koepelende naam voor „Alles voor Eva", „Ons Huis" en
.Groen & Gezond". Elf dagen lang „staat" de gezelligste
winkelpromenade in het Maastrichtse Mecc.

LIMBURGS DAGBLAD LEZERS
GENIETEN KORTING!
Speciaal voor de lezers van het Limburgs Dagblad hebben
wij een unieke korting van ’ 2,50 per persoon kunnen bedin-
gen. Volgende week vrijdag publiceren wij op deze pagina
niet alleen het laatste nieuws en meer inhoudelijke informatie
over de 3óste Lentebeurs, -met in 1991 exact 98.807 (!) be-
zoekers-, maar tevens een kortingsbon. Op vertoon van deze
bon betaalt U aan dekassa's van het Mccc ’ 7,50 i.p.v.

’ 10,-- entree. Let dus op de pagina KIOSK van vrijdag 24
april.

" De allerlaatste nieuwtjes op velerlei gebied.

WEDSTRIJD VOOR VRIENDEN VAN HET
LIMBURGS DAGBLAD
WIN KLEDING T.W.V. ’ 500,
Nóg een aktie die wij speciaal voor de Vriehden van het Lim-
burgs Dagblad tijdens de beurs organiseren. In de krant van
\dbensdag 22 april publiceren wij een bijzondere Vriendenad-
v4rtentie. Deze advertentie bevat een wedstrijdformulier, met
twee vragen over de beurs en een slagzin die U moet afma-
ken. Als U dit formulier tijdens de beurs in een speciale vrien-
denbus in de MECC-infostand deponeert maakt U kans op
een fantastische prijs: U wordt op de beurs gekapt en opge-
maakt door Limburgse topkappers van S.V.K. (Stichting Vak-
opleiding kappersbedrijf) en schoonheidsspecialisten... en
mag u bij de stand van Peek & Cloppenburg voor maar liefst
/ 500,-- kleding uitzoeken. De trekking is op woensdag 29
april en de winnaar of winnares is op KONINGINNEDAG
eregast op de beurs en mag de prijs zelf uitzoeken. Natuurlijk
zetten wij U ter plekke op de foto zodat wij onze lezers op 1
mei kunnen laten zien wie er uitgerekend op Koninginnedag
zon KONINKLIJKE behandeling kreeg. Nog een belangrijke
tip: om de vragen van de prijsvraag te beantwoorden is het
handig dit artikel te bewaren

FIETSROUTE: MARGRATEN - GULPEN -MECHELEN - SLENAKEN, CIRCA 35 KM
Start: Parkeerplaats bij kerk van Margraten. Bij ANWB-wijzer
R.A. (Hoenderstraat) richting Groot-Weisden, steeds recht-
door. Bij volgende ANWB-wijzer rechtsaf richting Groot
Weisden. Door Groot-Weisden rijden, na bocht bij T- splitsing
rechtsaf. Bij voorrangsweg fietst U linksaf richting Sibbe. In
Sibbe rechtsaf (Sibberkerkstraat) richting IJzeren/Gulpen
langs dekerk van Sibbe. In IJzeren bij kruising rechtdoor
(Scheulderdorpsstraat). In Scheulder rechtdoor langs kerk
richting Ingber. Na bord Ingber, eerste weg linksaf (=Wijn-
weg). Steeds asfaltweg blijven volgen, bij 3-sprong recht-
door, weg maakt bocht naar rechts richting Gulpen. Bij 3-
sprong haaks naar links aanhouden (langs heg), na ca. 200
meter haaks naar rechts. Na zendmast weg haaks naar links
volgen. Weg komt uit in nieuwbouwwijk, T-splitsing linksaf
(Gulpen). Bij bord "doodlopende straat" rechtsaf, Deken
Hennissenstraat. Bij T-splitsing, voorrangsweg (Kieuwe-

gracht) aan devoet van dekerk, rechtsaf. Bij stoplichten fietst
U linksaf (Rijksweg N278): Bij busstation rechtsaf dan direct
linksaf. Oude Akerweg in, dezeweg steedsrechtdoor fietsen.
Na kruising bij hoeve de Bek (nr. 139) bij V-splitsing rechtsaf
tot in dorpje Overgeul, hier rechtdoor tot bij T-splitsing, voor-
rangsweg rechtsaf. Na bord van VW, eerst asfaltweg recht-
saf. (Dalbissenweg) rechts blauw veldkruis. Bij 3-sprong
(rechts houten kruis) linksaf (Libergdal), bij volgende T-split-
sing in Schweiberg rechtsaf. Na hotel Alpenzicht rechtdoor tot
bij Stop-bord, hier rechtsaf richting Slenaken. Langs grote
dorpspoel, door Heijenrath richting Slenaken. Aan devoet
van de berg over de Gulp, Slenaken in, Dorpsstraat richting
Gulpen fietsen. Na verlaten bebouwde kom bij Mariakapel
rechtsaf (Slenakerweg) richting Gulpen, door Beutenaken.
Door Euverem, na forellenkwekerij linksaf richting Reijmerstok.
Langs camping. In Reijmerstok, na passeren kerk, bij parkeer-
plaats rechtsaf (Brede Hoolstraat). Voorrangsweg rechtsaf,
oversteken op fietspad. Eerste asfaltweg linksaf richting Ter-
maar. Bij uitgang Termaar voorbij dorpspoe! fietsen, richting
Margraten. Steeds rechtdoor tot aan voorrangsweg (Rijks-
weg N278), deze oversteken, langs driehoekig pleintje (Burg.
Ronckersplein) tot Stopbord linksaf (Sprinkstraat), bij voor-
rangsweg, T-splitsing met Puthuisje, bent U terug bij het uit-
gangspunt: de kerk van Margraten.
IKL-FOTOWEDSTRIJD
Onder het motto "zet de Limburgse hoogstamboom op de
gevoelige plaat" organiseert de stichting IKL - ter gelegenheid
van het 10-jarig bestaan - een fotowedstrijd, ledere amateur-
fotograaf wordt uitgenodigd om het landschap in te trekken
(en als U nu toch straksperfiets onderweg bent om boven-
staande route te rijden...) en de Limburgse boomgaarden van
de meest aansprekende zijde te fotograferen. Het onderwerp
mag U van diverse invalshoeken benaderen: of het nu de
landschappelijk waarde, het fraaie vergezicht, de cultuurhis-
torische waarde of de bedreiging is, U mag het breed zien,
het kan bijvoorbeeld ook gaan om de menselijke acitivteit als
snoei, aanplant pluk of picknick. Een jurybestaande uit Stan
Spouwen (Kunst en Cultuur Limburg), Willem K. Coumans en
beroepsfotograaf Theo Derksen bepaalt straks wie in de
(geld-)prijzen (totaal 1500 gulden) valt. De uiterste inzendda-
tum van de foto's- die overigens nietgebonden zijn aan
beperkingen v.w.b. uitvoering of formaat -is 16 september
1992, een (gratis) inschrijfformulier kunt U aanvragen bij:
stichting IKL, Postbus 154, 6040 AD Roermond, tel.
04750-31200 of afhalen bij een van dekantoren van het Lim-
burgs Dagblad.

KIOSK
GE AFFICHE ERD

18 APRIL

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

* In Glanerbrook, Geleen
spelen de heren zaalhand-
ballers van V&L om 17.30
uur tegen HAKA E en O.
Entree volwassenen

’ 10,-, jeugd’ 4,-.

* Rommelmarkt/Fancy Fair
van 10.00 tot 17.00 uur in
hotel Oud Simpelveld te
Simpelveld. Opbrengst
t.b.v. de speeltuin Hulsveld

★ Luikse Markt van 10.00 tot
19.00 uur op terreinen van
camping Dormans in Huls-
berg. Organisatie CV de
Beuemerwalders.

FIETS ER EENS UIT!
SCHITTERENDE BLOESEM-FIETSTOCHT EN IKL-FOTOWEDSTRIJD

De bloeiende hoogstam-boomgaarden in het zuiden van
Limburg zijn elk jaar weer toeristische trekkers van formaat.
Duizenden wandelaars, fietsers en andere recreanten genie-
ten seizoenen lang van de schoonheid van deze belangrijke
sfeerbepalers. Helaas moeten we constateren datveel boe-
refruitweiden met hoogstambomen inmiddels hebben moeten
wijken voor woningbouw. De aftakeling van de boomgaard-
jes wordt ook versneld door het feit datveel boomgaardbe-
zitters geen raad weten met het onderhoud. We rekenen uit
dat van 15.000 ha. in 1950 er op dit moment nog slechts 1900
ha. rest. Een teruggang van 80%! De particuliere stichting
Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL)
heeft zich het lotvan dit laatste restant hoogstamfruitbomen
aangetrokken. Middels een uitgebreid reddingsplan en in sa-
menwerking met sponsoren,particulieren, vrijwilligers, vereni-
gingen en scholen probeert men het broodnodige onderhoud
te plegen. Er worden speciale snoei- en onderhoudscursus-
sen gegeven. De stichting IKL heeft een speciaal hoogstam-
fonds gecreëerd waaruit o.a. aanplant van nieuw materiaal
bekostigd wordt. Ook hebben zij diverse boekjes uitgegeven
en uit één van die boekjes kozen wij de FIETSROUTE die wij
vandaag aan U voorleggen. In het boekje "Hoogstambo-
men: 11 aantrekkelijke routes om Limburg te bekijken vindt U
nog een 10-tal prachtige fiets- en wandelroutes die U langs
onze bloeiende boomgaarden voeren. Het boekje isvoor ’7,50 te koop bij de Limburgse VVV's. U steunt met de aan-
koop uiteraard het hoogstamfonds.

WANDELINGEN
18APRIL
30e Kennedymars Sittard
80 km.
Inl. 04498-56490
18 EN 19 APRIL
Bloesemtocht Wijer-Nieuwer-
kerken
7- 13-23 km.
Inl. (09-32)11253619
18 EN 25 APRIL
Lange Kazemattenwandeling,
Maastricht
Start Waldeckbastion, Wal-
deckpark bij het Tongerse-
plein, Maastricht.
Reserveren via VW-Maas-
tricht.
19 APRIL
Wallenloop
3-6-9-12-15km.

Start scoutinggebouw.
Tuurkesweg in Tungelroy»,
10.30 uur.

20 APRIL
SteindertochtWSV Stem
7- 10- 15-25 km.
Inl. 046-335273
ZomeravondwandelingS'
WSV Echt
10 km.
Inl. 04754-84593/82431
Paaseierentocht (wander
tocht) vanaf café Oud Li"
burg in Puth.
21 APRIL
IVN-wandeling, duurca;
uur.
Vertrek om 14.00 uur, an
kantoor Mechelen.

PaasU(e)ITJES
Natuurlijk zijn er in en rondom
de Pasen speciale Paasaktivi-
teiten. Wij hebben er een
aantal voor U op een rij ge-
zet:

& In NUTH kunt U naar de
orchideeën en bonsaiten-
toonstelling. Het thema is
Thailand. Honderden or-
chideeën, honderd specia-
le bonsai, demonstraties
en volop informatie. De
tentoonstelling is op 17, 18
en 20 april in Europatuin
Tan, adres Vaesrade 100,
Entree volw. ’ 3,--, kinde-
ren tot 13 jaar’ I,—. Ope-
ningstijden vrijdag 09.00
tot 18.00 uur, zaterdag
09.00 tot 17.00 uur en
maandag van 10.00 tot
17.00 uur.

0 In THORN kunt U op 20
april naar de Luikse Markt,
van 10.00 tot 18.00 uur
aan de Wijngaard en om-
streken.

$ In MAASBRACHT wordt
op donderdag 23 april de
grote Jaar- markt gehou-
den. Aanvang 14.00 uur.
Lokatie: Marktplein.

© In TONGEREN (B) kunt U
van 18 t/m 20 april naar
de Old-timerbeurs in de
Eburonenhal aan de Cla-
rissenstraat. Deelnemers
uit Nederland, Duitsland,

België en Luxemburg. Ij
tree:Bfr. 150.

$ In MAASEIK (B) ronkej
motoren. Op 19 april 5|
den de motorcrossers J
daar om de Paastrofe4

@ Een bezoekje aan onZê

hoofdstad AMSTERDA
van 19 t/m 25 april pri"
te combineren met cc"
met de historische ele^
sche museumtramlijn.'
ze brengt U van en nfld
het Amsterdamse Bos-
lichtingen: 020-673753

£ In OIRSBEEK gaat het £

20 april sportief toe. 0C
verzamelen zich tussen
400 en 500 atleten om1
starten bij de tradition?
Peter Rusman-loop. Zi|
leggen 10 Engelse mijl]
via een parcours datoï
de zes kerkdorpen, Am
stenrade, Doenrade,
beek, Puth, Schinnen*l
Sweikhuizen voert. Dej
is om 10.30 uur vanaf
markt in Oirsbeek. Vod
dat deeerste deelnert*
binnenkomen lopen jo'
geren een 2-km-jeugo'
loop.

& Wielerliefhebbers kun^
zich verheugen op Paö'
zondag. Op die dag
de befaamde wielerkl^
sieker Luik-Bastenakef'
Luik op de agenda.

In Nuth: Bonsai- en orchideeën tentoonstelling

Vrienden van het Limburgs Dagblad met korting naar de bioscoop in Heerlen, Sittard en Geleef

s____________« ~\i____! "*"Vwi____- E^_________->^C

■fU k/"V_ voor de kleintjes.

WA *r_^H korting!

In het Roxy-theater in
Geleen draait in de
Paasvakantie de
jeugd-avonturenfilm
HOOK met o.a. Dustin
Hoffman en Julia
Roberts.

Op de voorstelling van
15.00 uur op 20-21-22-

-23 april geniet U
onderstaande korting!

WF ik- ______________ _L ___________ T tfl^lllülll^M

____inl9_____n^_____P^_____E___T " _f.' I_H

iuïtih Kwit jiua w* Hp vnor<ttillino van 14A :i»mwi wimuc wwicr. twsiiw* ,j|C uc vuuiMCiniig van it.ju

Gezinnen in Sittard en
omstreken kunnen met de 'immz^^^L..-*"".:ï

"r""°" ■ : Bfeethdfen
Hij wordt j« gruitfsU. vriend

Op vertoon van bon en vriendenpas ’ 2,50 korting op al deze voorstellingen
BON: H's Theaters
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers max. 4

BON: Roxy Geleen
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers max. 4

BON: Royal Heerlen
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers max. 4

BON: Forum Sittard
Naam:
Pasnr.:
Aantal pers max. 4

Vrienden van het^-^
Kaartverkoop aan de kassa
de diversebioscopen.
Op vertoon van Vriendenpl1'^
ingevulde bon, ontvangt u »e
aangegeven korting.
Wilt U lid wordenvan de
vereniging „Vrienden van be
Limburgs Dagblad", bel da* i
service-afdeling 045-739881 I
(tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limbufg __
Dagblad is dit lidmaatschap
geheel gratis.

c

Vrienden^jihelL^T

Vrijdag 17 april 1992 " 14Limburgs Dagblad



'Jjnburgs Dagblad

106-lijnen
Topsex

J^den vol, 37,5 cp. V 2m.
1jjjj20.325.25
■jfernd gaan zonder taboes"«onze club-girls op de
"*Pnvé sexlijn. 75 et p/m
j6-320.330.72

Live/Tele
L Piepshow!
Ii'Jj.fat Nora, Mieke, Tinga
ÊTN'kki zich live uitkleden
J Za* telefoon? Draai dan:

(75 cpm), Telezoenen
£" 'ivo! Lekker live tele-nen tot diep in de nacht

Dominique,
Dolores?"gjja34o-50 (75 cpm)

c.. S&M Liveßoxrjs tussen 13 en 17 uur.een vrouw op de box.r Urfte! 37,5 et. p. V 2min.
Jfe320.320.65
«_f.l. te meisies geven hun

'°onnummer aan je dooren willen graag 'n

\ (sex)afspraak
roet je maken.~-°gj6.45 (75 cpm)

Wie durft
ü^a live te bellen? Ze is
£r.blond met grote ( )!"g3g0j20.83 (75 cpm)

Tpex/Kontakt?r ek in een huisvrouwtje
of een meisje voor

-IfKkere sex? Bel snel<^g0j20.87 (75 cpm)

Lisa
(^ .06-320.331.02
7* ie broek los en doe jeen dicht, Lisa doet de

~--^lgst... 75 cpm.

Rubber Porno
u^i'ieen liefhebber van
dar... en Leer porno? BEI

(75 et)

*SONJA*
Knei, 06:320-33108
tet wl)e broek al? Moet ikk-^go_Jiafmaken. 75 cpm

.Verrassing!!
Crri- 'ang. Ine doet het

onder handen...
50 ep Vz min

Urn St°Ut-
'om^ams we9 is genieten

5- le.-jÏÏ)' en Anja wild in bad.
3 -^£gj40.22 50 ep Vz min

IL l2V2 jaar
Jö^nouwd. Als kado huurt
ir 06/ji. Wllde knul voor Tine -ii-<e__a34o.oi èocpyfcm

iekn,Gay PnVé
i| BfsDZ °P zoek naar 'n heet

.i^tiirt o Bel 06-320.322.75
Jt-^jaj^kontakt (50 cpm)

wil|ige meisjes en
lll*t^UW.es willen alles». 1?1! doen- Vraa9 naar

le|nr. voor een hete

<L vrijpartij
J^g93g-45 (75 cpm)
i^'enn' 2iLn broeksriem zo"9 gebruikt geniet Irma -,r rv. loos- 50 CP ,/2m

''^320.340.69
*r£exafspraakje
jiai.nr nmeisie- Vraag haar ..Hj^Oe^s^cpm).
i *tdrr J_lsch«>itijd. Danue mooie buurvrouw

P'°ts naakt
06--35°P 2'in schoot.SfgJg__js_socP V.m ""ostaïf? haar sl'Pie weer

Ori _weet Kim het...r|eks. 50 ep v_m
-

wa Homo
echt live3i!_91(75 c/m)

°nd al een afspraakje! -spreek?60 leuke vriend(in)
(75 et)

Hm26"9511
'n hete meid -

jongens
«'strenge mannen <S.M. voor-^o^(^epm^

k„ Mesjes 1

Evelientje
2ie0Raoa,.ookje liet

Vr<Hjwsif2sch"W*oo. rijpe
veri» 'ordl mokkels&AlleS^n schatjes...

106___,HomQkontakt -
■^-32^o^?le iongen?

**» bovenop de tafel

J^eukensex
-ojfxadressen."

* 06-96.03** 'ïokfiaenoeg meiden die

Vrouwtjes
stra^e'S'et 2°ekenvoor .naar hexl.ontakt. vraa9

te ______ telnr Bel nu a
os-aeei (75 cpm)-

Vrije Meiden
zoeken regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!

06-32032036 (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 die zich vervelen.

Sexkontakt.
06-320.326.66 (75 cpm)

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320'32r44 (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)

Uitdagend
vrouw^e zoekt een wild

avontuurtje 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.
06-32033088 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667

Partnerruil
direkt apart mat vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruii

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
06-350.222.23 (50 cpm)

Autopech
Saskia betaalt 2 mannen in

natura....Grieks en....
06-320.340.41 50 ep Vz m

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw.

06-320.327.78 50 ep Vz m

Boeiende SM.
Als Helga voelt waar de ta-

kel voor is, is het te laat!!
06-320.330.52 (50ct. p.V_m)

Mantalk
Voor 75 c.p.m. een leuk

afspraakje regelen of 'n heet
sexgesprek voeren? Bel

voor dichtbij: 06-320.322.26
Erik, vindt je dat een string
mij staat? Maarten bij jou

staat toch a11e5...! - ’ 1- p/m.

06-320.321.12
Langzaam betast ze haar
eigen lichaam. Maar Mela-
nie, wat doe jij nou??? Ik
luister naar... -’l,- p/m.

06-320.323.65
Goh, dan zijn we praktisch
buren! Ken jij de ... steeg?

Da« zie ik je over
10 minuten ... 75 et p/m.

06-320.330.44
Zenuwachtig doet ze haar

slipje uit. Is het voor jou ook
de eerste keer? ’ 1,- p/m.
06-320.323.03

Plotseling wordt ze wakker.
Wat doet die hand daar on-
der de lakens? Bel en luister

lekker mee... ’ 1,- p/m.

06-320.320.01
Als een kersvers echtpaar
live telefoonsex bedrijft met
de meest uiteenlopende ty-

pes, wordt je dan 'niet
nieuwsgierig? Bel ’ 1 ,-p/m.
06-320.320.03

In de nieuwste Chick staat
een kanjer! Simone heeft

een intiem gesprek met haar
Luister stiekem mee... Chick

’l,- p/m.
06-320.321.61

Haar zwoele lippen openden
zich een beetje. Ik heb een
vreemde fantasie, ’l,- p/m.

06-320.325.70
Onze operators zijn niet

voor één gat te vangen...
Ervaar het zelf! ’ 1,- p/m.
06-320.329.50

De badjas
glijdt van haar blote huid.

Het vriendje van haar zoon
mag alles

06-320.321.32 50 ep Vz m
Twee bezwete meiden on-
der de douche na aerobicles
Wat heb je mooiekrullen,
zegt ze met trillende stem.

’ 1,- p/m.

_06-320.321.00
Hoe vind je het om bloot inSeventeen te staan? Nou,
als ik eraan denk dat ieder-een me zo ziet, raak ik ont-

zettend opgewonden...
Seventeen, ’ 1,- p/m.

06-320.321.17
Zachtjes sluipt Suzannenaar de slaapkamer vanhaar buurjongen. Wil je mealsjeblieft inwijden? ’ 1,- pm
06-320.328.30

Kontakten/Klubs

Paradiso club 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.
Nieuwe leuke dames aanwezig. Zaterdags vanaf 20.00 uur

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Privéhuis Candy

Tel. 045-212616/045-211391.
Tevens meisjes gevraagd.

Nieuw voor een goeie erotische massage Daniëlle
Club Amorosso

Wij hebben ook meerdere leuke meisjes die graag trio's
maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Rijksweg zuid

105, Geleen. Tel. 046-756335.

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) en
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!!!!

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

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. Shirley, 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.

Mistery Escort Service
maandag tot en met zaterdag

van 11.00 tot 04.00 uur
voor thuis en in hotel.

Q 06-52820714

’ 50,- All in.
Tel. 045-423608.

Wij zijn Paasmaandag geopend
!Nieuw! !Privé en escort!
!Bij Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

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

soorten S.M. ook slavin en 6 knapperige jongens (v.a. 18 jr)
Bel voor info © 045-274587

Dringend leuke meisjes gevraagd.
Geopend van 11.00 tot 02.00 uur 's nachts.

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.

Sacha's Escort
zoekt wegens drukte nog

leuke dames.
Leeftijd geen bezwaar.
Tel. 06-52980255. Tev.

chauffeur i.b.v. eigen auto.

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
@ 045-418606

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

Boys voor heren
Tel. 045-225333

Tev. boys gevraagd.

La Femme
Escort 24 uur per dag.

Tel. 045-225333.
Tev. meisjes gevraagd.

Privé en Escort bij
Anita

Tel. 045-352543.

Hotline
Escort Service

Tel. 04498-53403.

Cinderella
Leuke blonde meisjes ver-
wachten U. Spiegelkamers,
whirlpool, bubblebad. Grieks
relax mogelijk. Oude Rijks-
weg Noord 56, Susteren,

naast tennishal. Tevens leuk
meisje gevraagd.

Mistique
nieuwe meisjes aanwezig
van 11.00 tot 04.00 uur.

Speciaal voor oudere heren.
g 04750-24510

Mariska
v.a. 10 uur ook zat. en zond.

045-721759, meisje gevr.

2e Paasdag
LYDIA
15-23 uur, met eieren.

Tel. 046-749662

SM Rachel
Tel. 045-274810.

ét ALARM a^(, 06-11£
ALSELKE SECONDE TELT

I

De Fiat dealer laat zich van
zn zonnigste kant zien.

_raL___»_7'^_ JBÏ -________ÉhÜ_^^^^ ________________rl_____________________r S**"^ . ffiiß BPlifefc- WWWf -rrf^^^ cl .^ffifslß

We hebben de zomer al weer flink in ons hoofd. Kijk maar naar de kleine pittige Panda SkyLine.
Met getint glas, meegespoten bumpers en grille en sportieve brede banden. Binnenin vindt u luxe tapijt
vloerbedekking en speciale comfortabele bekleding. Voor deze extra's ter waarde van f 1.850,- betaalt u
maar f 300,-! Of onze luxueuze Love-Machine, de Uno SkyLine. Met meegespoten bumpers en spiegels.
Wielcovers, centrale deurvergrendeling, elektrische ruitbediening vóór, luxe bekleding, lederen stuur

en pookje en deelbare achterbank. U betaalt voor deze extra's geen f 4.550,- maar slechts f 950,-.
En natuurlijk hebben beide SkyLine-modellen een open dak. Voor de EJÊÈFI\JÉM
zomer. Komt uze snel even bewonderen? ,-" t- ' i. iriat. hen brok temperament.

AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN B.V. AUTOBEDRUF KLANKSTAD B.V.
HEERLEN. PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 KERKRADE, KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75

)q#* JïÊd^ Epilepsie? Zet jezelfniet buitenspel

F^iJr *&*tib/' ._»__** i(& 4___W jiS^V mensen met epilepsie, mom _c__e/*_n _c_<_fC -' %li ft *9ffiÏÏSffim/?> De Epilepsie Vereni9ing 66.00.64
r jjßfc^ 'X --\ jj^^MßfiW^,.-.!fesf Nederland (EVN) is voor EPILEPSIE VERENIGING NEDERLAND

°e EVN doet veel activi- AWAV
v?sl Éh^^^^J.^ TA^F-Cïiïm W teiten samen met het EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ-.ragg fe^ '" 'T-^_S Viifl' mSF Nationaal Epilepsie Fonds - Postbus 9840,

BiiilAiJÜLUU__l_________li4________^^ Oe Macht van hetKleine 3506 GV utrecht
Nieuw

Privé Sandra
Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesl. 046-757517

**045-326191**
* Escort all-in *

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

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

045-254598.
Maastricht

Privé
'n goed

idee
Ons adres:

Jodenstraat 2
tussen VVV en Kesselkade

043-254183
Love escort
045-320905
Wil je dat je eieren nog

geverfd worden! Kom dan
langs bij

Privé Daisy
045-229091 meisje welkom.

LYDIA
waar het GOED en discreet
is...Vrijblijvend!! met Anja,

Marcia, Maggie, Margaretha
en Monique. U komt NIET
voor niks. Tel. 046-749662

Contactburo
Sittard

5046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.

NIEUW
Top massage

gegeven door
"Nikki"

op afspr., tev. meisjes gevr.
Tel. 09-3211.304785

Shirley privé
altijd oké. Tel. 045-727538

______r^

Aan de kinderen Als u met Pasen Wie met de | Bij elke occasion^!
W hebt u geenkind, W bij ons uw huidige W paasdagen een W die unu koopt, krijgt^

W deze Pasen, want ook de « W auto laat taxeren, fl W kentekenklare Fiat fl V u maar liefst één heel fl
W paashaas is bij ons van de fll krijgt u een feestelijk II koopt, betaalt pas in II jaar garantie! fl
■ partij. Dat wordt eieren chocolade-ei cadeau. 1993. Vraagt u even naar We vertellen u graag alles fl

zoeken! fl de gunstige voorwaarden? over de voorwaarden.

Baan aaaa aaaa aaaa

_r _r _r _r T 4-W Koopt u met W Veilig rijden W Wanneer unu KOl
W de Pasen een fl W leert u gratis op fl W een jonge gebruikte fl W

W nieuwe of gebruikte fl W de VVCR-veilig- fl W auto koopt, hoeft u pas fl W ____.1C11Ï!> fl
m Fiat, dan mag u meteen flfl heidscursus, maar alléén flfl veel later te betalen. II i~\ty~Fe* fl
■ doorrijden naar 'n Gran ■■ als u met Pasen een nieuwe fl Vraagt u even naar de WIIZjV ■

Dorado-vakantiepark voor of gebruikte Fiat koopt. voorwaarden? T^_ï <"\ C C Virvn 7f
een lang weekend of een

fl midweek met zn vijven op _ Ifl flfl flfl (Tweede paasdag geopend.) flfl onze kosten. r & & k /j

aaaa aaaa aaaa Baan

AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN
BRUNSSUM, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 - 25 06 75
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WIM M ___J i //^Li___FKOv I^^^ril iMW JsfT^^^8^ J?

____^^__r r^ti f - ' V R^^^^^k. _^^^^^ _T M_T _*^^V^__i -*^^V _/^_F i_.^_^^^^^^^^^J
NS; _§ jil A V m_^^__. ,^^t-"I V t__ Jit^lHÜl \ ___^ a. ;'^"^"^^ *"*"*«______. I "Af^P^SP _____________

*■ * "1 ■ % _. m—v Cl. 1 _T__»^^ / _■»__« » j\_* Ia m. / N_______^_______. ">I \ a -_-_■_ i-__r fl L___r » v II " I lk____________J 11 K\ Os^r*l r^ S JW* . I__*_# -^_HW^^ ____^______P* "* wP^F^^BHaES _PP'K^_____L____Ï- ___________________ \___ *_/»* -*^* B^^^"HH ______■_■ __r ___ _____ .^^ir\ /_# I ____*^ _/____________■_________ * 71

V#▼% %_# ..^liïtf igj"' _>nE _H___________________ __________________l^^^ ____r flk ' ,E m^^^
\WWW^^ *̂m**ê2^^ — _x* .miüta___________-__ i ttjssjWT^^^ _IH____^ Vk dl *_# w\\,w*

Het Limburgs Dagblad stelt de volgende geldprijzen I*r^ «^ 1 beschikbaar, welke besteed dienen te worden bij een I
I jS^BMßfciastö^^ I _van de adverteerders van de Paasprijsvraag 1992. I

I beslist terugvinden.
adverteerder gevonden KTIJZGIII 4 SlTn^efpStje islTrwerkt, noteer die dan in (beschikbaar gesteld dOOr Een Philips autoradio/cassette stereo 2 parket onderhoudspaketten

het betreffende vakje. In het ei]je links;onder .
afiVPrtPPrdprqï type DC4l° (Elk twv- /85'")- Totale wa*rde ’ 170,-

-het vakje, moet u hetn« | aaVerteeraerS] Ter waarde van ’ 440,- beschikbaar gesteld door
« ïsT£rPu^^*e^e^^ u I Jk beschikbaar gesteld door Decora Houkes Parketinstottefoc ae daarvoorbestemde plaats uw ■ „,„,,.,,, *V \| Vadah autocenter Sittard b.v. Hoolstraat 45, Heerlen

naam ad?es postcode, woonplaats en fl Een KLM vliegticket naar >JL \ t Rijksw Zuid 9(M 00 SittardSonnummPerlr^.N-U*Wh;>£*£"?« 1 few Vork of Baltimore |\ ~^ 5x een kfat , Valkenburg>s m>
6 . u kunt beide °P ossingsf^mui.er^pao^ de fl Ter waarde van ’ 092,- Ik « Een burostoe| met bijpassende lazen

H

17) in een e«w,^ «PJ óf ■ beschikbaar gesteld door FW ter waarde van ’ 425,- (elk t.w.v. pim. ’3O -)SverSn (fraVkere^a's brief) aan I Kupers Reisinfo WT'i beschikbaar gesteld door Totale waarde ’ 150,-
L°mbue

gs Dagblad, Postbus26lo, 6401 DC | Groenstraat 4a frJt.'i Emly Kantoormeubelen beschikbaar gesteld door
Heerlen. Linksboven in de hoeKvermem Geieen Havikstraat 7a, Sittard De Leeuw Bierbrouwerij

mei in ons bezit zijn. /]
t

--*»-.

9. SftgïsÏÏelTvan deelname zijn Pf \_\ Ter waar^e van / 30°.- Te" waard" !an ’ 100,-
-van het "-'^"Jg^^na'sTmet de oplossingen beschikbaar gesteld door beschikbaar gesteld door .

11 één oplossing per JT< ï^^èv Benzenraderweg 69, Heerlen Vaesrade 100, Nuth

oplossing I Ee"badkamefSet Een cadeaubon

??r^ ohnï?«l9naaWadnee^ I e beschikbaar gesteld door beschikbaar gesteld door12-SS^a^^hetLekraken of te Een EFCO FSOKY John Wet2e|s wonjnginrichting Ans Douven
laat bezorgen van ingestuurde oplossingen. met Fiat 4-tact benzinemotor, cylinderin- Spoorsingel 12-14, Heerlen Exclusieve Zijden Bloemen

13. Elnjury.&sta^^^ I houd 172 CC, achteruitworp, meslengte Bongerd 20 Heeïffn oeme"

functionarissen van^ hJnL^°u
erSsiag vaststellen. 49,2 cm. Stalen frame/huis, wielen Een buro draaistoel

De°doSö?d^ ■ afzonderlijk in hoogte verstelbaar. Ter waarde van ’ 265,- Een hoofdkussen
oplossing is bindend. Er kan geen fl Ter waarde van f 998,- beschikbaar gesteld door Ter waarde van ’ 60,-
-correspondentie worden..9fv°er^n°^

r e
fl beschikbaar gesteld door H. van Dooren Kantoormeubelen beschikbaar gesteld door

opgave, oplossing en prustoekennmg fl Brouwers BBIS Handelsstraat 23, Sittard Fa. Geerlings
U oTuSe^ IW- A'exanderweg 2, Maastricht _ Gringel!tTaat, Heerlen

zijn ongeldig. I ft^^^^^^
15. De uitslag van de |^^i_____-^^"^^^-.i^^J Een hygrometer

l Paasprijsvraag zal bekend ■ -^^__.^^ Ter waarde van ’ 39j50
\ wor^enfrSildvaen beschikbaar gesteld doorLimburgs Dagbiaa van -^^^ Hermans O f k

aanstaande. Steenweg 6, Heerlen

i hllul i nnuunu .... ÜÜÜÜ.ÜÜH W\ w I _ J- --- — - ■—« ttm m 1 _<r / JW '.openónn 10.00 tot 16.001 ■ ¥^ C A/IFPR/l *^^- 1 ,
X »s)^tH pWfl i SST s" >" - 1 j%!y 'r

____■ /__________^^^___L
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"^Ü fe--
_
/ IMNDII in 495,-voor 451

___É K -*^* *^

-"gjis-g-.t--!- r^^j k^ rifl J^| rj uernens j__i:

i-i l .^^^ _*__/f^/ ltfv^.^r ____9 fl «iS^-^v^ '^ /li Ly L- U i fl V

V --.....^^^^^^^^^^ j^^iüüüüüüüüüüüüüüüHi__l_________.-------------i.l-i-"i-^«i« i^H^^^B^^^^^^^^^i^üüH .iüüüüüailiüüHi___________ü___M-----------------------------BSi_____B

.ißiudteieyuuruwi 111 ICI \Jt*V El \ (Ul!.!* AV/' '00 ■ 17.00 UUT! "~" L^/M WÈÊOifsluitbaar ||___w» firn »■-«- __ __. A>* 1
npn _—A O L^_>^~ _r^^_r^__fl -tfl___ —\ \^^^_P

I (
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DREAMS, de enige speciaalzaak van Nederland
voor kinderslaapkamers

fl | J | fl\ |\^ WT De klub Lan9e Mensen met informatiestand
\LS I— I T I Het grootste eenpersoonsbed van Europa

Q, Woonboulevard Heerlen Telefoon: 045-754160

Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen

______*^l«.

I 4fl _^____k_'

■ ________ ______________________
f— _______$* ' A*- - _^^ttSSSsW\W^k \WW______!* ___________________ WWt^^

I fl W^^^
ë flfl__r

5100 aachen, wirichsbongardstrafie 18
gegenüberelisenbrunnen■M-_-_y__fl---l tclefon 0949-241/407919-20

[r| bp-parhhjus wirichsbopgirdsmÉe

, -

__%
|S|| Provincie
jfjl Limburg

mededeling GedeputeerdeStaten van Limburg maken
m 139/17-92 bekend datProvinciale Staten op 10april jl.

besloten hebben tot de instelling van spreek-
recht voor burgers voor de aanvang van open-
bare vergaderingen van de statencommissies.
Daartoe is een regeling vastgesteld waarvan
de belangrijkste punten zijn: I.Burgers die het
woord wensen te voeren dieneti zich tijdig
voor aanvang van de commissievergadering
bij de ambtelijke secretaris aan te melden. Dit
kan via het centrale telefoonnummer van de
provincie 043-899999. 2. Van het spreekrecht
kan alleen gebruik worden gemaakt over on-
derwerpen die op de agendavan die vergade-
ring van de commissie staan. Deze agenda zal
via advertenties in regionale bladen bekend
worden gemaakt. 3. De voorzitter van de com-
missie bepaalt de maximale spreektijd per per-
soon of groepvan personen. Deze regeling
treedt met onmiddellijke ingang in werking.
Maastricht, 15 april 1992.

Ook op GoedeVrijdag
staan Postbank

en PTT Post voor u Maar.
Op Goede Vrijdag 17 april zijn Postbank en diefstal van kascheques, girobetaalkaarten en/of gin

PTT Post u gewoon van dienst. Alleen 's avonds zijn maatpas kunt u dag en nacht doorgeven via numme
de postkantoren niet open, ze sluiten dan uiterlijk 06-0225522, ook tijdens de paasdagen,
om 18.00 uur. De Klantenservice afdelingen van de Post- PTT Post Klantenservice staat tot uw dien:

■ bank en het algemene informatienummer 06-0400 tot 18.00 uur. Het nummer is 06-0417.
ËhJ\ zi'n tot rö-oo uur We wensen u MVfTMVPM

POSTBANK ÜJU bereikbaar. Verlies of prettige paasdagen. HBÉ-_--iÉ-_É_l_____li__a__-_---_-i

__§
ffigl Provincie Bureaußibliotheek

I imhlirn Postbus 5700UOèl LIITIDUrg 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededaling Uitvoering Wet Personenvervoer
M 137/16-92

Gedeputeerde Staten van Limburg maken
bekend dat zij bij hun besluit van 14april 1992
voor onbepaaldetijd vergunning hebben ver-
leend tot het verrichten van taxi-vervoer, bin-
nen en vanuit het vervoergebied Limburg, aan:- de heer R.M.L. Cox, de heer P.D.T. Cox en
mevrouw P.M.J. Vervuurt allen woonachtig te
Berghemweg 33, 5975 RJ Sevenum (Taxi
Vervoort V.0.F.), met ten hoogste vier taxi's
(wijziging in de tenaamstelling); - de heer
J.W.A.M, van derLinden, Lindelaufergewande
9a, 6367 AZVoerendaal, met ten hoogste elf
taxi's (uitbreiding met drie taxi's); - de heer
H.J. Boosten, Eikenderweg 39, 6411 VJ te
Heerlen en de heer H.L.G. Brassé, Benzenra-
derweg 159, 6417 SM te Heerlen, met ten
hoogste vijf taxi's (uitbreiding met één taxi).
Tevens is ingetrokken het besluit van 28 janu-
ari 1992waarbij aan mevrouw I.M.J.Kleuskens
Helgers, Gouverneur Houbenstraat 2, 6118
CM Nieuwstadt voor onbepaalde tijd vergun-
ning is verleend voor het verrichten van perso-
nenvervoer met ten hoogste twee taxi's binnen
en vanuit het vervoergebied Limburg (wegens
bedrijfsbeëindiging). Deze beschikking(en) lig-
gen vanaf heden, gedurende dertig dagen
voor iedere belanghebbende ter inzage in de
Bibliotheek in het Provinciehuis, Limburglaan
10te Maastricht. Tegen deze beschikking
staat voor degene,die daardoor rechtstreeks
in zijn belang wordt getroffen beroep open bin-
nen een termijn van dertig dagen na de open-
baarmaking. Het beroepschrift dient te worden
gericht aan het College van beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gra-
venhage(artikel 65 Wet Personenvervoer).
Voorts kan de indienervan een beroepschrift,
bij een met redenen omkleed verzoekschrift in
afwachting van de beslissing in hoofdzaak,
aan de voorzittervan dit College een voorlo-
pige voorziening vragen, indien het belangvan
de verzoeker een onverwijlde voorziening bij
voorraad vordert (artikel 65 Wet administratie-
ve rechtspraak bedrijfsorganisatie).

wg£B| Provincie%£&3, riuwiiiwc Bureau Bib|iotheek
I ïmhlir/1 Postbus 5700

UJ23I l_- 1 MlIJUig 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten van Limburg maken
m 134/16-92 bekend, dat zij bij besluit van 24 maart 1992

(nr. Bv 52865) aan de N.V. Elektriciteits Pro-
duktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ on-
der een aantal voorschriften een vergunning
hebben verleend ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten en in werking hebben van een
ammoniaopslaginstallatie gelegen op het ter-
rein van de Maascentrale te Buggenum. Het
besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen
ter inzagevan 21 april 1992 tot 22 mei 1992
en wel: - in het Provinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren;
- in het gemeentehuis van Haelen tijdens de
werkuren en bovendien op vrijdagavond van
17.00 uur tot 20.00 uur in de OpenbareBiblio-
theek, Burg. Aquariusstraat 9 te Haelen. Tot
laatstgenoemde datum kan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State door: a. de
aanvrager', b. de betrokken adviseurs; c. dege-
nen, die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de
Wet algemene bepalingen milieuhygiëne be-
zwaren hebben ingebracht; d. enige andere
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest (overeenkom-
stig voornoemde artikelen) bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van
de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 107 van de Wet op de Raad van
State een verzoek is gedaan tot schorsing van
het besluit dan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Het beroepschrift moet
gericht en verzonden worden aan de Voorzit-
ter van de Afdeling voor de geschillenvan be-
stuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22,
2514 EN 's-Gravenhage. Het verzoek tot
schorsing of tot het treffen van een voorlopige
voorziening moet eveneens worden gericht
aan de Voorzitter van de Afdeling voor de ge-
schillenvan bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat
op een zodanig verzoek is beslist.

1Demonstratie 18 april 11.00 uur

van dit gratis ##
advies heeft u "

Jarenplezier M "
Als uop zoek bentnaareen ladder, doet ver goed I ijjf jII ff
aan om naar de Altrex Ladder-demonstratie te I IUkomen. Want dankrijgt ueengoed totaal-overzicht J jM^__^3'Mi il
vande besteladders dieer te koop zijn.En eengoed IMf!r~~ li II II
advies bovendien. De ervaring leert namelijk dat II II 1111 I
veel ladders helaas verkeerd worden gekocht. Te II iliL-sdUL*!lang of juist te kort Soms zelfs een heel verkeerd 1t%i*S^^,lMt Itype ladder, Daarom maakt Altrex ook zoveel lllflf II II
verschillende typen. Uw huis verdient een eigen 111111 1111 IIladder. Maar dan wel een echte Altrex. Want die fLJLILgeven u het gemak en de veiligheid die de vakman HrHi^^^tfl IL.verlangt. En waarom zou u met minder genoegen lik É r^-4flh
nemen? Uw Altrex dealer heeft het complete all- /// Nff vL fT^-^f
round assortiment op onderstaande datum vooru Il%mim^3ïïlaslklaar staan. // II //// IUI I I. ■ ■■■ ,—jjy ■ Bij aankoop van een yrm **/ // /rc/Z^Wr^ al,roUnd taddör [iL, recht Opberg Werk ■■*— GRATIS muurathouder type lengte hoogte ■3f 7/SIS^W/fei_«ffl-k / AERIO23 225 mtf 305 mtr ■IIJ/fftJ^ilil f Praktische hulp voor het wer- I' AERIO2B 280n.tr 360 mtr ■TilMf}rT-TTVI i~""")[" kenop de ladder! Voor veiltg It AER 1033 330mtr 4lomtrM— " II werken opladders onmisbaar Ie AER 1039 385 mtr 465 mtr H
"Ttf _^3______J?/^^l /Aj AER 1044 4 40mtf 520 mtr ■i/lr^l'hr-^ «lm» .d«e v*n Altrex. // i opsteek Opberg Werk II—TT—71 Tl—71 // i 'vp« len9l« hoogte ■fjj II 11-È A02050 282 mtr 580 mt' ■II jl I I il E*tra brede sporten met /A.~^ AO 2060 336 mtr 680 mtr ■/W / homomaaista-vlak.En. de ffHl A02070 392 mtr 780 mtr H

//~~~' ■Ö. 7 veil.grtree,de 4e sport van ///’ R<(orm Qb Wef„ ■// // 7 /// boven' 9<eft de m"'mate flg type lengte hoogte ■111 111 sta-hoogie aan. I-Jjüj AR2050 2B4mtr 580 mtr ■' / // /___ _i I (test belasting 350 kg!) y...
_

AR2060 338 mtr 680 mtr ■jij AR2070 392 mtr 780 mtr ■I »«"«««": I / Tp'«m ÏSS" -°S«|
i■—— — ..,- -, —-. .**.■«■-___ ■ ~=J AR3055 230n.tr 630 mtr ■ /IJZERWAREN JONGEN b.v. —IüSJ! 55_r ïïïrl A

Valkenburgerweg 8 . Met touw opberg werk I \ /
nrrni CM - IVP« *nS" hoogte ■ HnttHLtlN =^S A52060 338m1r t> S0rrm ■______________________ *""—1 AS 5070 39'mtf 780 mtr ■J —- 1 AS2OBO 446 mtr 880 mtr ■

j

ALS UW REKLAMEFOLDER ALLEEN VOOR TUINLIEFHEBBERS BEDOELD IS, -£-
LATEN WIJ DIE FLATGEBOUWEN GEWOON LINKS LIGGEN... gg

Bel Spiral als 't gesegmenteerd verspreid moet worden! NL.
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. £< 1) 111 \ 1

, .

WINNENDE
STAATSLOTEN
ie EN 2e TREKKING

APRIL '92
828eStaatsloterij, leen 2e trekking 16april 1992

In de 1e trekking ruim 490.000 prijzen samen
zon ’ 9.500.000,-

-22 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 027530
22 pnizen 5.000,- op alle lotnummers 028221

van ’220 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 7949
2200 prijzen 250,- op alle eindcijfers 157

van ’2200 prijzen van’ 100,- op 370
alle eindcijfers

2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 971
22.000 prezen 50,- op alle eindcijfers 05

van ’22.000 prijzen van / 50,- op 08
alle eindcijfers

220.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 0
220.000 prijzen 10,- op alle eindcijfers 8

van ’
In de 2e trekking ruim 290.000 prijzen samen
zon ’ 11.000.000,-

-22 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 057830
22 prijzen 20.000,- op alle lotnummers 018688

van/
22 prijzen van f 2.000,- op 008769

alle lotnummers
220 prijzen van ’ 1.000,- opalle eindcijfers 2211

2200 prijzen 250,- opalle eindcijfers 322
van’2200 prijzen van ’ 250,- op 748

alle eindcijfers
2200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 409
2200 prijzen 100,- op alle eindcijfers 057

van f
22.000 prijzen van ’ 50,- op 40

alle eindcijfers
22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 71
22.000 prijzen 50,- opalle eindcijfers 83

van ’220.000 prezen van ’ 20,- op 3
alle eindcijfers

Zetfouten voorbehouden.

De derde trekking wordt live uitgezonden op tv.
Kijk a.s. maandag naardeStaatsloterijshow,

aanvang 20.50 uur, TV2. In verbandmet het late tijdstip
van de trekking zal de trekkingsuitslag niet

op 21 apnlmaarop 22 aprilin ditochtendblad
gepubliceerdworden.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

61, .e
'ei

JE HEBT GEEN CABRIO NODIG OM n \
UIT JEDAK TE GAAN. p^____________-, ;;

, ay -?s&t'. "■■■■'■■■ 1 S ' _________ ____r "__ f— k||. :ëf# wÊÊiÊfflmF^ÊBÈ^ __■ V ~B ! J

j RADIO/CD-SPELER I j^^^^^^^ PMI I^^-» -

r__________i________ HÏ lllnira il ' "^WmM&m, /fl HÜM IS-iv wKßkmïi Hf f

~i ~_ 5 Hr fl Hr i
■■■■■■ flH| ■■■ ■■■■■■ Kmqmhm|v___m ■

Jewilteenleukeautodielekkerrijdt. Moet je horen. De Citroen dealer opjerekening te zetten lindekeuze voor I * I^W^^B*^ I *^ 'De Citroen AX is precies wat je zoekt: heeft de lentein hethoofd.Bestel jevóór |^l£££jUL3s^ I eenCitroënAX(vanaf f 18.775,-) ' I
rap, wendbaar en comfortabel. Maar 25 april a.s. een nieuwe Citroen AX, SErnKE Iz" nu extra rnuziek.Een tip: als je gek
ook duurzaam (6 jaar carrosserie dan voorziet hij dievan een Philips 980 I I bent op extra luxe, die niet in de papie- é VV
garantie).En van ons luisterrijkeaanbod DC radio/CD-speler en speakers, zon- I I ren loopt, moet je vooral de Citroen AX l_4^l
kun je swingend uitje dak gaan. der deze muzikale geste t.w.v. f 1.350,- I^MMW-I| First Class evenkomen bekijken.

" Prijs mcl. BTW. excl.kosten rijklaar maken.Wijzigingen voorbehouden. Actie geldt van lUm 24april 1992. Tenaamstelling voor 30.4.92. "" Uitgestelde betaling op basis van degebruikelijke huurkoop- II I V>_✓-_!_ I^l
voorwaarden vanCitroen Financiering Nederland. Afgebeeld Citroen AX GTi.

| CrmO-N prrjrmrl TOTAIJ
CITROEN AX. TYPISCH lETS VOOR JOU. VANAF F 18.775,-*.

BRUNSSUM, Chiaradia, Trichterweg 122, tel. 045-212843. GULPEN, Van Roosmalen, Rijksweg 113, tel. 04450-1450.
HEERLEN, Sondagh, De Koumen 36, tel. 045-223300. KERKRADE, Van Leeuwen, Strijthagenweg 129, tel. 045-453355.
MAASTRICHT, Van Roosmalen, Wilhelminasingel 58-62, tel. 043-215154. SITTARD, Nizet, Industriestraat 14, tel. 046-511051. I
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Storingen bij
meetposten
BRUNSSUM - De geluidmeetappa-
ratuur in Schinveld en Brunssum voor
overvliegende AWACS-toestellen wa-
ren verleden jaar 19,3 procent van de
tijd gestoord en buiten werking. Het
per ongeluk afsluiten van een tele-
foonverbinding van een computer
door de PTT en een defect modem in
een van de meetpunten waren mede
verantwoordelijk voor de storingen..
De laatste maanden van het vorig ja-
ren deden zich geen storingen meer
voor.Het totaal aantal vliegtuigen dat
vorig jaar van en naar de vliegbasis
Geilenkirchen vloog bedroeg een klei-
ne 2000. Over een definitieve vlieg-
route van de Awacs-toestellen beslist
de Awacs-commissie op 18 juni.

Auto alleen voor
ziekenbezoek
SITTARD - De 56-jarige J.V. uit
Schinnen mag zijn auto het komende
jaar alleen op dinsdag, woensdag en
zaterdag gebruiken om zijn moeder in
het ziekenhuis te bezoeken. Dit heeft
politierechter mr G.Hermesdorf giste-
ren beslist. De man was op 24 sep-
tember van het afgelopen jaar betrok-
ken bij een licht verkeersongeval in
Merkelbeek. Na een bloedproef bleek
hij 2,75 promille alcohol in zijn bloed
te hebben. De officier van justitieeiste
een jaar onvoorwaardelijke ontzeg-
ging rijbevoegdheid, twee weken
voorwaardelijke en 1200 gulden.

VVD boos over
snelheidscontrole
DEN HAAG - De WD-fractie in de
Tweede Kamer is boos over de snel-
heidscontrole die bij Bom en Tilburg
zijn gehouden tijdens de spoorstaking
van 6 en 7 april. Dat blijkt uit schrifte-
lijke vragen van de Kamerleden Jos
van Rey en Armemarie Jorritsma aan
minister Maij-Weggen. Zij maken zich
er kwaad over dat de controles wer-
den gehouden op dagen dat. het
vrachtverkeer toch al werd 'geplaagd'
door vertragingen als gevolg van de
treinstaking.

FNV koopt grond
voor nieuwbouw
SITTARD - De vakorganisatie FNV
koopt van de gemeente Sittard voor
ruim ’ 330.000 een terrein naast het
huidigekantoor van de industriebond.
De FNV gaat daar een groot kantoor
bouwen, zodat een aantal organisatie
van de vakbond in Sittard geconcen-
treerd kunnen worden. Vanuit Heerlen
komt de FNV Limburg naar de nieuw-
bouw in Sittard, terwijl ook de Ver-
voersbond FNV naar de nieuwbouw
verhuist. De vervoersbond is al in Sit-
tard gevestigd, maar elders in de
gemeente.

Slechte benzine
ook in Maasland
MAASMECHELEN - Ook in het Bel-
gisch-Limburgse Maasland blijkt
slechte loodvrije benzine verkocht te
zijn. Aan beide zijden van de grens
liepen tientallen klachten binnen. In
Maasmechelen, Lanaken en Dilsen
werden enkele klachten genoteerd. In
de Maastrichtse garage Cartigny al-
leen al staan dertig auto's waarvan de
motor min of meer vernield is door de
vloeistof die aan debenzine is toege-
voegd. In eerste instantie was be-
kendgeworden dat honderden Belgi-
sche en Nederlandse automobilisten
schade aan hun wagen hadden opge-
lopen nadat ze in de Antwerpse
grensstreek minderwaardige benzine
hadden getankt.

Nippon Express
mogelijk via 'Beek'
BEEK - Het Japanse vrachtbedrijf
Nippon Express denkt erover
voortaan 'enkele keren per week' ge-
bruik te maken van MaastrichtAirport.
Het bedrijf denkt aan een 'sea-air'-
transportdienst van het Verre Oosten
via Wladiwostoknaar Beek. De eerste
experimentele vlucht bleek een suc-
ces. Volgens manager Willem de
Koning van Nippon Express op Schip-
hol maakt behalve Beek ook Luxem-
burg kans op de vrachtdienst. Het is
ook nog mogelijk dat Nippon Express
van beide luchthavens gebruik gaat
maken.

Klimmenaar
naar Everest
KLIMMEN - Francois Verhoeven
(26) uit Klimmen begint vandaag met
zijn poging de hoogste berg van de
wereld, de Mount Everest, te beklim-
men. Vanmiddag stapt Verhoeven in
Frankfurt in het vliegtuig naar Nepal.
Vandaaruit gaat het per bus en jeep
naar het basiskamp in Tibet. Met een
Duitse expeditie wordt dan gepro-
beerd om eind mei de top van het
8848 meter hoge Dak van de Wereld
te bereiken.

Zie verder pagina 25

" Everest-klim is net
deelnameaan Spelen
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Von onze verslaggever
Hoensbroek - De provincie
**t af van de aanleg van de 522
j^fl noorden van Hoensbroek.
Ueze weg van Nuth naar Bruns-
SUrn had de Randweg moetenplasten. De provincie en de ge-rente Heerlen gaan dezeRand-

nu verbeteren.
* 1985 werd de kruising achterac IJzeren Brug in Nuth zó ver-
eerd dat het verkeer richting
°funssum en Ahnstenrade over
j*e Randweg wordt geleid. Voor-neen ging veel van dat verkeer
via Vaesrade.

die reconstructie nam het
auto's op de Randweg metyyftig procent toe en de hoeveel-

heid vrachtauto's zelfs met twee-honderd procent. De geluidbe-
voor de bewoners is tot

Ver boven het wettelijk toelaat-

Randweg Hoensbroek wordt opgeknapt

Provincie ziet af
van aanleg S22

bare uit gestegen.
Er komt daarom in 1993 een ge-
luidscherm langs de Randweg
ter hoogte van de wijk Mariara-
de. Dat scherm wordt betaald
door het ministerie van VROM.'
De provincie dringt daarnaast bij
het rijk aan op een subsidie van
2,4 miljoen gulden voor geluidi-
solatie van woningen.
De Randweg krijgt nog dit jaar
aparte fietspaden, terwijl via

vluchtheuvels het oversteken
voor voetgangers vergemakke-
lijkt wordt.
Aanleg van de 522, die ter hoog-'
te van Hoensbroek noordelijk
van de Randweg geprojecteerd
was, zou negen miljoen kosten.
De huidige maatregelen zijn vele
malen goedkoper.
Bovendien volgt de provincie
het rijksbeleid, dat erop aan-
dringt zo min 'mogelijk nieuwe

wegen aan te leggen. Meer we-
gen leiden tot meer verkeer-
sproblemen), is het motto.
De provincie vindt dat de 522
ten koste zou gaan van natuur en
landschap. Als de weg er komt,
zou dat de aanleiding kunnen
zijn voor nieuwe woningen in
een groengebied. GS vrezen ook
dat de 522 landbouwgebieden
zou versnipperen en boeren hin-
deren in hun activiteiten.
De provincie wijst erop dat er
nog meer verkeersonveilige we-
gen aangepakt moeten worden.
Ze noemt met name de Heeren-
weg langs de Brunssummerhei-
de, die nog veel drukker is dan
de Randweg. De Raad van State
bepaalde vorig jaar dat de ver-
vangende Zwartl niet aangelegd
mocht worden. Daarom wordt
nu ook gekeken naar verbetering
van de Heerenweg.

Nieuw park wordt groter dan Legoland zelf
Bouw van Legoworld

start volgend jaar

Leningkwestie officieel afgedaan

Afwikkeling affaire
kost Landgraaf ton

Van onze verslaggever

LANDGRAAF '- Met alleen de
stemmen van het Vrouwenappèl te-
gen, is de Landgraafse gemeente-
raad gisteravond akkoord gegaan
met de afwikkeling van de zoge-
noemde 'leningaffaire. Een zekere
wrevel bluft echter bij de raad ach-
ter omdat de onkosten die gemaakt
zijn om zover te komen, toch voor
rekening van de gemeente zijn. Vol-
gens Marga J£ölgen van het Vrou-
wenappèl gaat het om een ton.

Het hoofd financiën leende in okto-
ber 1989 bijna 260.000 gulden uit de
gemeentekas om zijn huis te beta-
len. Burgemeester Coenders keurde
het goed. Maart vorig jaarwerd be-
kend dat de ambtenaar het geld niet
kon terugbetalen. De raad berispte
de burgemeester en eiste dat het
college alles in het werk zou stellen
het geld terug te krijgen.

Dat lukte: De verzekeringsmaat-
schappij van de gemeente gaf uit
coulance een dikke ton, de accoun-
tant 47.000 gulden en van de ambte-
naar kwam via loonbeslag bijna 35
mille. De aannemer die het huis
voor de ambtenaar bouwde, wil de
restantschuld 97.500 gulden overne-

men. Dat vond het Vrouwenappèl
niet goed. Raadslid Van Oostroom
(A2000) suggereerde nog teergeefs
de 100.000 gulden te verhalen op de
burgemeester. De meerderheid
wenste een dikke streek onder de
hele affaire te zetten.

Boze Moeders
willen strengere

geluidnorm

■^ Van onze verslaggever

/ Ï^ERLEN - Speelgoed-
/ pikant Lego heeft|^st met het openlucht-ark Legoworld, dat

in Heerlen
'otïit. De eerste bouw-
,erkzaamheden moeten

medio volgend jaar
"^ verricht. Hetark kan dan in 1996

&en gaan.

|° heeft nog een tiental lokaties
"aa r°pa en Amerika °P net °°ë'
Sn/U^ net de uiteindelijke vesti-
j.°sP'aats voor het nieuwe park
I t. Binnen enkele maanden tij-

(b-f.de zomer wordt de keuze ge-
[-^t tussen de VS en Europa. De
jh

,nitieve lokatie bepaalt Lego

-^ dit jaar.

~ nebben de indruk dat Heerlen
"erf eer serieuze kandidaat is. Of

'ert 11 nummer één van Lego zijn,
eUen ze ons natuurlijk niet. Dat

f6r hun onderhandelingspositie«Wakken," zegt deputé Jef Pleu-eekers.L
>ieAemeente Heerlen is kandidaat
,0

1 de lokatie Beitel-Zuid. Dit land-
;u van zestig hectare ligt
r^j. etl twee autowegen in de buurtgrensovergang Bocholtz.

Bestemming
d°et er alleS aan 0m Beitel-

i>% goed in derace te houden. Al
Faa5etlde maand stelt de gemeente-
lij) T\een. zogenaamde startnotitie
girj„~ft is de openbare aankondi-t-orf at er een Milieu Effect Rap-
Vror|p Baat plaats vinden. Ook
fc.in„ een wijzigingvan het bestem-Z\xi§sPian voorbereid voor Beitel-

'l h t eSteert 180 milJ°en gulden
V^ dat een omvang krijgt
<Jan ;5 tot 20 hectare. Dat is groter
Jaari-?g°iand in Denemarken zelf.
*°e_. s Worden twee miljoen be-
Hr.t ers verwacht.
aan K^rlt Diedt volgens Lego werk
tr,e DUna 800 mensen. Voor 600
*°*n h° betreft dat werk in het sei-
irioet' ?* zon zeven a acht maanden
koel duren. Liof-directeur Frans
'Werw n acnt dat ideaal voor

uit de Euregio.'

Kinderen
Vr.rsj World wordt een eigentijdse
Het r. van het Deense Legoland.
tot Zf.

C
t- zien °P kinderen van twee

slot> e
len Jaar- Er komt een ridder-

Scrj' ,en Piratenmeer, een verkeers-
fUitïlt ' een Experimentarium, een
,r<ees t

eVaartgebied- Heerlens burge-bihdi Piet van Zeil: -De treinver-
«tiei £.g Heerlen-Aken start op 31
Uitg ,maar we hopen dat die straks
Wo uWd wordt. Het zou natuur-
Scheï perfect zijn als de toeristi-
Met yljoomtrein een halte krijgt.

** hi, gaan we praten over bete-«^verbindingen."

Honden in de aanbieding

0 Vijfhonden, even
geleend bij het
Maastrichtse dierenasiel,
hebben gisteren door de
Maastrichtse binnenstad
show gelopen, op zoek
naar een hartelijk
baasje. Studenten van
het Herendispuut
Cerberus (genoemd naar
de hellehond uit de
Griekse mythologie)
hielden de honden aan de
lijn tijdens de actie inhet
kader van hetéénjarig
bestaan van hun
vereniging. Liefhebbers
voor een van de honden,
kunnen hun viervoeter
vandaag ophalen bij het
dierentehuis Gebhard in
de Beatrixhaven.

Foto:
FRITS WIDDERSHOVEN

de aarde beefde
en de steenrotsen spleten vaneen
goede vrijdag
viel wat vroeg dit jaar

punaise
s V w^aw>y|»>~^iiifciiti->iiiiiii n hm

Hoeveelheid werk zeer sterk gegroeid

Milieufederatie heeft
meer personeel nodig

„En we kunnen en willen absoluut
niet bezuinigen op onze exploitatie.
We worden erkend als een volwaar-
dige organisatie die in alle opzich-
ten mee mag doen. Maar dan moe-
ten we wel de mogelijkheden krij-
gen om kwaliteit te blijven bieden",
vindt Vijverberg
De roep om meer personeel (lees:
meer geld van de provincie) klinkt
al sinds 1988. Toen hield de provin-
cie de boot af door te wijzen op de
noodzaak van meer samenwerking
die zou moeten leiden tot een zoge-
naamd 'groene huis' van Milieufe-
deratie, Limburgs Landschap, IKL,
Natuurhistorisch Genootschap en
Consulent Natuur en Milieu. De
grotevrees van de Milieufederatie is
nu dat door de bezuinigingen het
plan in de ijskast terecht komt. .Van onze verslaggever

BEMELEN - Het aantal perso-
neelsleden van de stichting Milieu-
federatie Limburg is te klein om de
groeiende hoeveelheid werk aan te
kunnen. Personeelsuitbreiding is
dringend nodig. „En anders worden
we de dupe van ons eigen succes",
constateerde directeur Henk Vijver-
berg gistermiddag enigszins teleur-
gesteld in een toelichting op het
jaarverslag 1991.

Het reguliere werk bij de stichting
wordt momenteel door vier mensen
gedaan. „En dat zijn er evenveel als
tien jaar geleden, terwijl het werk
aanzienlijk meer is geworden."

Bij de stichting Milieufederatie
Limburg zijn momenteel 93 plaatse-
lijke (milieu)organisaties aangeslo-
ten. In de voorbije vijf jaar zijn er
zon 35 bij gekomen. De Milieufede-
ratie besteedt veel tijd aan de on-
dersteuning van die nieuwe clubs.
„Bovendien legt de provincie steeds
meer beslag op ons voor overleg. En
de te behandelen kwesties worden
steeds ingewikkelder. Het gevaar is
groot dat al dat overleg ten koste
gaat van onze rol van kritische luis
in de pels van de overheid", zeggen
Vijverberg en secretaris Huub Be-
melmans.

Op dit moment krijgt de Milieufede-
ratie Limburg 146.000 gulden van
de provincie en ruim een ton van
het ministerie van Vrom. Maar de
salariskosten stijgen al enkele jaren
duidelijk méér dan de subsidiestro-
men. Vorig jaar sloot de Milieufede-
ratie het boekjaar met een tekort af.

(ADVERTENTIE)
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GELEEN - Actiecomité De Boze
Moeders heeft Gedeputeerde Staten
van Limburg gevraagd bij de rege-
ring aan te dringen óp een strengere
geluidnorm voor nachtvluchten op
Luchthaven Maastricht. Voorge-
steld wordt te gaan pleiten voor de
nachtnorm van de Groningse psy-
choloog dr K. Altena, die onlangs
door hem is gepresenteerd tijdens
een studiedagin Sittard over de na-
delige effecten van nachtvluchten.
Het comité stelt in een brief aan GS
dat door de nu gekozen nachtnorm
voor 'Beek' (Griefahn-grenswaarde)
willens en wetens gezondheidsscha-
de zal worden toegebracht aan dui-
zenden omwonenden.
De minister wil deze norm op pa-
pier aanscherpen door voor vlieg-
procedures strakke regels vast te
leggen, maar dat zien De Boze Moe-
ders niet als een verbetering. Het
comité verwijst naar de visie van
professor Tak. De Nationale Om-
budsman had al vastgesteld dat ju-
ridische regels voor de handhaving
van dergelijke normen bij luchtha-
vens overtreden werden. In zijn
spoor betitelde Tak dergelijke re-
gelgeving als een onbetrouwbaar
instrument om de gezondheid te be-
schermen.

KvK: 'Kantoren
naar Maastricht'
MAASTRICHT - De Maastrichtse
Kamer van Koophandel pleit voor
een concentratie van alle nieuwe
Zuidlimburgse kantoren in de pro-
vincie-hoofdstad. Want alleen dan
blijft Maastricht meetellen in Euro-
pees verband. Bovendien is in
Maastricht de vraag naar kantoor-
ruimte het grootst.
Dat schrijft de KvK in een reactie
op een ontwerp-streekplan van de
provincie. De komende 10 jaar is
volgens het plan behoefte aan
250.000 tot 300.000 m.2kantoorruim-
te. Maastricht heeft ook grote be-
hoefte aan nieuwe bedrijventerrei-
nen. Daarom wordt het industrie-
terrein Gronsveld met 40 a 50
hectare uitgebreid.

Verdachte bekent
doodslag Sittard

SITTARD - De verdachte van wur-
ging van de 36-jarige Theresia Jon-
gen in Sittard heeft na bijna twee
weken de daad bekend. De officier
van justitie in Maastricht heeft dat
gisteren laten weten. De man, een
inwoner van Sittard, werd al snel
door de politie aangehouden. Maar
hij ontkende aanvankelijk de vrouw
om het leven te hebben gebracht.
Het stoffelijk overschot van de
vrouw werd op 3 april in haar wo-
ning aan de Limbrichterweg in Sit-
tard aangetroffen. Vermoedelijk
heeft een van de twee kinderen, die
op de bewuste nacht thuis waren,
de vrouw gevonden.
Aanleiding tot de daad zou een hef-
tige woordenwisseling tussen de
verdachte en het slachtoffer zijn ge-
weest. De ruzie ging over proble-
men in de relationele sfeer, aldus
Justitie.
De echtgenoot van de vrouw, die
internationaal vrachtwagenchauf-
feur is, was op het moment van het
misdrijf in het buitenland. De ver-
dachte Sittardenaar blijft in voorlo-
pige hechtenis.

(ADVERTENTIE)
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t
Zoalszij leefde iszij gestorven
in alle eenvoud

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat heden van ons is
heengegaan, onze moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder, schoonzus, tante en nicht

(Jo) Johanna
Wilhelmina

van de Kolk-Rosbach
weduwe van

Frits van de Kolk
Zij overleed, gesterkt door de h.h. sacramenten,
in de leeftijd van 82 jaar.

Heerlen: Christiaan enEls
van deKolk-Brand

Heerlen: Frits en Annie
van deKolk-Kroezen

Heerlen: Rinus ten Corrie
van Kessel-van deKolk
En haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Rosbach
Familievan deKolk

Heerlen 15 april 1992
Corr.-adres: Jerichostraat 20, 6418 EV Heerlen.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 18 april om 10.30 uur in de
parochiekerk H. Antonius van Padua te Heer-
len-Vrank, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats Heerlerheide.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
In de Goede Vrijdagviering om 19.00 uur, alswij
het lijden en sterven van Christus herdenken,
zal ook moeder bijzonder herdacht worden in
eerder genoemdekerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek, vrijdag van 18.00
tot 19.00 uur.
Graag willen wij de h.h. doctoren en personeel
van paviljoen 4 van de Verpleegkliniek B te
Heerlen hartelijk danken voor hun inzet en goe-
de verzorging van onze dierbare overledene.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dag liev.e oma,
Alex en Elly, Wim, Anouk
René en Wilma
Peter en Janine
Cornel en Jolanda

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van deelname bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
echtgenote, moeder en schoonmoeder

Tiny
Cleuters-Claessens

zeggen wij u allen heel hartelijk dank.
H. Cleuters
T. Cleuters
M. Cleuters-Ensink

De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op eerste paasdag om 09.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven die wij mochten ontvangen tijdens het over-
lijden en de begrafenis van mijn man, vader en
schoonvader

Jo Kobben
betuigen wij u allen bij deze onze oprechte
dank.

Mevr. L. Kobben-van Westerop
Jo en Helga

De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op paaszondag 19 april a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk te Leenhof.

tChretien Spits, oud 67 jaar. Oost-Eijsden. Corr.
adres: Catharinastraat 16, 6245 LB Oost-Eijsden.

De eucharistieviering zal worden gehouden zater-
dag 18 april om 10.30 uur in de parochiekerk van
St. Jozef te Oost-Maarland.

tLies Thijssen, oud 89 jaar. Geulle, Huize Ave
Maria. Corr.adres: Burg. Smeetsstraat 23, 6247

CN Rijckholt-Gronsveld. De uitvaartdienst zal
worden gehoudenzaterdag 18april om 10.30 uur in
de kerk van het H. Hart van Maria te Waalsen-
Geulle.

tJan Reneerkens, oud 92 jaar, weduwnaar van
Anna Wijkman. Maastricht, Putepeel 38. Corr.

adres: Cantecleerstraat 48, 6217 BK Maastricht. De
gebedsdienst zal worden gehouden zaterdag 18
april om 14.00 uur in de parochiekerk van O.L.

' Vrouw van Goede Raad te Malpertuis-Maastricht.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.

tKitty Thomas, oud 65 jaar, echtgenote van Theo
Schobbe. 6217 PH Maastricht, Peter Huyssens-

laan 43. De uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 18 april om 14.00 uur in de aula van het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Er is geen condoleren.

t Jeune Mingels, oud 80 jaar, echtgenoot van
Trees Tillie. 6247 AV Gronsveld, Vroendalsweg

9. De gebedsdienst zal worden gehouden zaterdag
18 april om 10.30 uur in de parochiekerk van St.
Martinus te Gronsveld.
4> SophieKeizer, oud 88 jaar. 6211 NA Maastricht,

' St. Servaasbolwerk 53b. De uitvaart en crematie
hebben in stilte plaatsgevonden.

tFrancisca Deelen, 76 jaar, echtgenote van Jaco-
bus Aspers, Oudenakkerstraat 4, 6006 BC Weert.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 18 april om 13.30 uur in de parochiekerk
van De Verrezen Christus te Moesel-Weert.

tSjang Roemen, 64 jaar, corr.adres: Heinsberger-
weg 6, 6061 AJ Posterholt. De plechtige uitvaart-

dienst zal worden gehouden zaterdag 18 april om, 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Matthias te
Posterholt.

tAnna Pilz, 79 jaar, weduwe van Jozef Janssen,
Olmstraat 26, 6101 BT Echt. De plechtige eucha-

ristieviering zal worden gehouden zaterdag 18 april
om 14.30 uur in de parochiekerk van de H. Landri-
cus te Echt.

tWiel Theunissen, 77 jaar, weduwnaar van Lenie
Kusters, Tuinstraat 26, 6101 CJ Echt. De plechti-

ge eucharistieviering zal worden gehouden zater-
dag 18 april om 10.30 uur in de dekenale parochie-
kerk van de H. Landricus te Echt.

tTheodorus van Eijk, 72 jaar, echtgenoot van
Maria Op den Bujjsch, St. Jobstraat 28, 6004 GB

Weert. De crematieplechtigheid zal plaatshebben
zaterdag 18 april om 9.45 uur in het crematorium te
Heeze, Somerenseweg 120.

t
Heden overleed op 71-jarige leeftijd, voorzien
van de h. sacramenten der zieken, na een zorg-
zaam leven, onze lieve mam, oma, zus, schoon-
zus, tante en nicht

Maria Gertruida
Timmermans-Stefelmans

weduwe van
Joseph Timmermans

Amstenrade: Jan en Tiny
Timmermans-Peulen
Kalf, Bernice, Kianne,
Narda

Douvergenhout: Jo Timmermans
Douvergenhout: Hein en GerVna

Timmermans-Rademakers
Inge, Anke

Bingelrade: Gemma en Henri
Clement-Timmermans
Pien, Twan
Familie Stefelmans
Familie Timmermans

6447 CB Douvergenhout, 16 april 1992
Geerstraat 1.
De plechtige eucharistieviering zal plaats heb-
ben op dinsdag 21 april a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk H. Clemens te Merkelbeek, waar-
na aansluitend de begrafenis is op de begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De avondwake zal gehouden worden op paas-
maandag om 19.00 uur in eerder genoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek-
tijden, dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder en
oma te hebben gehad, geven wij kennis dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h.
sacramenten, in de leeftijd van bijna 70 jaar

Mia Muijres
weduwevan

Math Geraets
In dankbare herinnering:

Bom: Karel Geraets
Regina Geraets-Hermans

Nieuwstadt: Jos Geraets
Armelies Geraets-Geurts

Obbicht: Armelies Klaassen-Geraets
Hans Klaassen
en al haar kleinkinderen
Familie Muijres
Familie Geraets

15 april 1992
Corr.adres: Haverterweg 32
6118 EC Nieuwstadt
De gebedsdienst zal plaatshebben op zaterdag
18 april a.s. om 14.00 uur in de parochiekerkvan
de H. Martinus te Bom. Aansluitend zal de cre-
matieplechtigheid plaatsvinden om 15.45 uur in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de gebedsdienst van heden vrij-
dag 17 april om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard,
vrijdagavond van 17.30 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Nog midden in haar leven, nogvol plannen voor
haar gezin werd heden door haar Schepper te-
ruggeroepen, voorzien van de h. sacramenten,
mijn lieve vrouw, mijn moeder en schoonmoe-
der, onze oma

Lieske Linkens
echtgenote van

Albert Henning
op de leeftijd van 56 jaar.

In dankbare herinnering:
Albert Henning
Jack en Anita Henning-Heesen
Marco, Maikel

16 april 1992
Montfortstraat 48, 6433 JK Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 21 april om 11.00 uur in de Christus-
Koningkerk te Hoensbroek-Zuid, gevolgd door
decrematie te Heerlen.
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. le en 2e
paasdag alleen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
MTS-ers m/v
voor 2 verschillende opdrachten In deregio Heerlen.
Kandidaten met een MTS-E opleiding komen voor
beide vacatures In aanmerking. Deze full-time functies
zijn voor minimaal 2 weken tot enige maanden.
Informatie: 045 - 71 83 86, Manelle Muljlkens
Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat

Heden vernamen wij het onverwachte overlij-
den van de pastoor van onze parochie,
de zeereerwaarde heer

H.G.M. Vliexs
In een moeilijke tijd heeft hij de afgelopen ze-
ventien jaar onze parochiegemeenschap geleid.
Kenmerkend hierbij waren vooral zijn eenvoud,
zijn streven naar verdraagzaamheid en zijn
dienstbaarheid.
Moge hij rusten in vrede.

Kerkbestuur parochie
H. Pastoor van Ars
Eygelshoven

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid en behulpzaamheid, is na een moedig
gedragen ziekte van ons heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, in de leeftijd van 82 jaar,
mijn lieve man, onze broer, schoonbroer, oom
en neef

Giel Pluijmaekers
echtgenoot van

Anna Pleumeekers
Maastricht: mevr. A. Pluijmaekers-

Pleumeekers
Familie Pluijmaekers
Familie Pleumeekers

Maastricht, 15 april 1992
Proosdijweg 23b
Corr.adres: Dagobertstraat 206, 6132 ES Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 21 april om 11.30 uur in de kapel van
St. Lambertus, Victor de Stuersstraat 17, Maas-
tricht, gevolgd door de begrafenis op de r.k.
begraafplaats Tongerseweg, ingang Javastraat.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Symphoniesingel 40, Maastricht.
Bezoek heden vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur,
zaterdag en maandag van 14.00 tot 15.00 uur.

Met verslagerfheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van onze oud-collega

Marja Janssen
(lerares Duits)

Wij wensen haar zoon en familie veel sterkte in
deze zware tijd.

Directie en Personeel
Economisch College
afd. Handel MDS-LDS

t
,Jk geloof in Gods liefde.
Ik sterfniet, ik ga het leven binnen."

H. Theresia van Lisieux
Gelovend in onze verrezen Heer Jezus Christus
is heden, 15 april 1992, van ons heengegaan on-
ze dierbare medezuster

Zr. M. Theresia
geb. Maria Lucia Driessen

in de gezegende leeftijd van 87 jaar
en in het 67e jaarvan haar religieuze professie.

Zrs. Franciscanessen v/d H. Jozef
Kloosterweg 34
6301 WK Valkenburg a/d Geul
De plechtige eucharistieviering zal plaats heb-
ben op dinsdag, 21 april a.s. om 11.00 uur in de
kapel van ons moederhuis. Ze wordt te ruste
gelegd op ons kloosterkerkhof te Valkenburg
a/d Geul.

I t
Op zondag 12 april 1992 is te Sittard, in de leef-
tijdvan 53 jaar, overleden

Jan Huntjens
Op wens van de overledene heeft de crematie-
plechtigheid in familiekring plaatsgevonden.

I *„De bloem, door gure najaarsvlagen
verschrompeld en verdord
en van de steel geslagen
verrukt het oog niet meer."

Op zondag 12 april 1992 hebben wij afscheid
moeten nemen van onze zoon, broer, zwager en
oom

JanFranciscus
Huntjens

echtgenoot van

Maria Anna Francisca Muller
Uit aller naam:
Familie Huntjens
Familie Hermans
Mej. T. Hermans

Schinnen, april 1992

Jan
We zullen je nooit vergeten. In onze gedachten
ben jevoor altijd bij ons.

Pap en mam Muller
Frans en Mieke, Frits en Jet
Winfried en Agnes, Jan en Reny
Ton en Janneke, Jack en Jacqueline
en kinderen

t p
Als het leven niet leefbaar is.
komt de dood als een verlossV

Moegestreden, maar dankbaar voor de v
mooie dingen waarvan hij in dit leven heeft'
gen genieten, heeft van ons afscheid mof
nemen, mijn lieve man, onze zorgzame va'
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en n#

Mathieu Boels
Onderscheiden met de ere-medaille in gou'
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
Drager van de gouden speldvan deKNV»

echtgenoot van

Jo van der Veeke
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorï
van de h. sacramenten der zieken.

Brunssum: J.A.P. Boels-van derVeeke
Brunssum: Theo Boels

Astrid Boels-Paruijs
Brunssum: Cor Boels

Greet Boels-Bergsma
Berkel en

Rodenrijs: Maria Vermeulen-Boels
Pim Vermeulen

Brunssum: Ger Boels
Marleen Boels-Fonken

Heerlen: Chris Boels
Anke Boels-den Dekker

Hoensbroek: AnnieDibbets-Boels
Peter Dibbets

Brunssum: Paula Gerritsen-Boels
Johan Gerritsen
en zijn kleinkinderen
Familie Boels
Familie van der Veeke

6446 AH Brunssum, 15 april 1992
ABC straat 16
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden
den op zaterdag 18 april a.s. om 10.30 uur in
parochiekerk van St. Barbara te Brunssi>
Treebeek, waarna aansluitend de begrafenis
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar-
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
tot schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouw
pel van het St.' Gregoriusziekenhuis te Bril
sum, dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvang
gelieven deze annonce als zodanig te willen
schouwen.

Met diepe droefheid nemen wij kennis van
plotselingeoverlijden van onze ere voorzittel
bestuurslid

Mathieu Boels
Meer dan 46 jaar was hij de grote drijve
kracht en steunpilaar van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkif
ren veel sterkte toe bij dit grote verlies.

.Bestuur en leden RKVV-De Lee
Afdeling jeugd RKVV-De Leeui
Supportersclub De Leeuw
Kaartclub De Leeuw

Met droefheid en totaal verrast hebben wij kennis genomen van het
overlijden van ons erelid, de heer

Herman Stouten
Vele jaren heeft hij deel uitgemaakt als secretaris van het bestuur.
Nooit werd er door ons tevergeefs een beroep op hem gedaan.
Herman bedankt.
Onze afdeling leidt door zijn heengaan een enorm verlies.
Wij wensen zijn echtgenote, dochter, schoonzoon en kleinkinderen
alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Bestuur en leden CD.A. Stem,
wethouders, fractie- en steunfractieleden
van het C.D.A. Stem

iïL^

D.ankbetuiging
tDaar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken

voor de vele blijken van deelneming bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn dierbare echtgenote, onze lieve zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

Lily Nicolaye-Fouarge
alsmede voor uw gebed, h. missen en bloemen betuigen wij hierbij
onze oprechte dank.
Een bijzonder woord van dank geldt de h.e.h. deken J. Haffmans, de
e.h. kapelaan J. I'Ortye, de doktoren D. Schepel en M. Hendrickx en
de medewerkersvan het Groene Kruis en de Gezinszorg alsmede een
ieder die tijdens haar ziekte zijn aandacht, goede zorgen en diensten
aan haar heeft besteed. Het is fijn te weten dat zij door zo velen werd
gewaardeerd.

H.M. Nicolaye, kinderen en kleinkinderen
Rijksweg 60, Gulpen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op Paaszondag
19 april tijdens de hoogmis van 10.00 uur in de parochiekerk van de
H. Petrus te Gulpen, waartoe wij u van harte uitnodigen.

Dankbetuiging
Na het overlijden en de uitvaart van onze goede man en vader

Gér Pfennings |
zijn veel blijken van genegenheid voor hem, en van medeleven met
ons getoond.
Daarvoor bedanken we u allen heel hartelijk.

WiesPfennings-Dieteren
en de kinderen

Wij nodigen u uit om hem te gedenken in de plechtige zesweken-
dienst op paaszondag om 11.30 uur in de Grote Kerk te Sittard.

Met groot leedwezen hebben wij kennisgeno-
men van het plotseling overlijden van onze
„oud collega"

Herman Stouten
Hij zal in onze herinnering voortleven als een
zeer actieve en sportieve collega, die steeds be-
reid was om anderen te helpen.
Wij wensen zijn echtgenote, dochter, schoon-
zoon en kleinkinderen veel sterkte en kracht
toe, om dit verlies te dragen.

Directie en medewerkers
LAEVEN B.V.

Heerlen-Hoensbroek, 14 april 1992

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van ons bestuurs-
lid

Herman Stouten
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote,
dochter, schoonzoon en kleinkinderen, die wij
veel sterkte toewensen in deze moeilijke tijd.

Bestuur en leden
Personeelsvereniging LAEVEN B.V.

Heerlen-Hoensbroek, 14 april 1992

Op 22 april a.s. is het een jaar geleden dat wij
afscheid hebben genomen van

Gerard Keybets
Wij willen hem gedenken in de eerste jaardienst
op zondag 19 april in de parochiekerk van de
H. Geest te Brunssum-Noord om 11.15 uur.

FamilieKeybets-Tummers
en kinderen

De plechtige eerste jaardienst voor mijn vroU
en lieve moeder

Armelies
van Tongeren-Peetere

zal gehouden worden op maandag 20 april a>
om 11.30 uur in de kerk van St. VincentiuS
Paulo te Brunssum.

Jan van Tongere»1
Patrick en PascaU

|^^S^^OTALI-^L-_JSG\rTOKOÖp
■ — gaat de zaak in zijn geheel verbouwen.
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Kritiek op reorganisatie-aanpak directie afdeling AOV

Crisis tussen bond en ABP
# Een 'calvaire' op tegels is in oude glorie terugbevestigd

op de schoorsteenmantel van het opvallend gerestau-
reerd huisje op het Maastrichtse Misericordeplein. Het
tableau dateert uit de eerste helft van de 18de eeuw en
werd vervaardigd door de Rotterdamse tegelontwerper
JohanAalmis. Wandelaars die deze gerenoveerde buurt
bezoeken, turen door de ramen van het gebouwtje naar
het tafereel van Goede Vrijdag. Een rustpunt te midden
van het bruisende stadsleven.

Van onze redactie economie — i
- Bij de ABP-eenheid AOV is sprake van een 'rit-

'el-cultuur', een 'lobbycircuit' en gebrek aan overleg. Dat zeg-
p 1zes leden van de bond AbvaKabo die gisteren uit hetverleg met directeurMarcel Vaessen van de eenheid Arbeids-ngeschiktheidsverzekeringen (AOV) van het ABP zijn ge-
'^Pt. Aanleiding is een groot verschil van mening over de

van de reorganisatie en de daarmee gepaard gaande
van het ABP. Een poging het conflict te sussen is

Jsteren mislukt.

'Lesje leren' komt
duo duur te staan

Officier eist twee jaar voor poging tot moord

men niet verder dan mishandeling
en vroegen om vrijspraak. Volgens
Van Hoef blijkt uit de processtuk-
ken niet dat het tweetal van plan
was de man te vermoorden. Ook het
onderzoek dat na de aanhouding
volgde is niet gericht geweest qp
moord. Het slachtoffer heeft geen
zwaar lichamelijk letsel opgeloperj.
De rechtbank doet op dinsdag J8
april uitspraak.

Schadeclaims:
IRA-verdachten

afgewezen
„ (ADVERTENTIE)

"e/p Limburgers
°"er de schok heen!

Het comité HelpLimburgers over deschok heen,
onder leiding von gouverneur Mastenbroek,
organiseert een inzamelingsactie voorLimburgse
particulieren die de dupe zi|n geworden van de
oordbevmg
Omroep Limburg besteedt vandaag tussen 08.00
"rt I 2.00uur m een speciale uitzending aandacht
aan dezeactie
SlOrt uw gtft op giro 777 ten name von het
NederlandseRode Kruis Den Hoog, o w. Help
Limburgers over de schok heen
f"*» 95.3 Omroep Limburg Roermond Fm 100.3

OMROEP $ LIMBURG

Gemak
Kritiek is er ook op „het gemak
waarmee Vaessen zich omringt met
mede-directeuren, „alsof we al niet
genoeg directeuren binnen het ABP
hebben".

De AbvaKabo maakte met zes leden
bhna de helft uit van de dienstcom-
missie AOV, een soort medezeggen-
schapsraad. Door het vertrek van de
AbvaKabo wordt een nieuwe ver-
kiezing voor de dienstcommissie
noodzakelijk.

gfo
e zeggen dereor-

\ n'satie-aanpak van Vaessen niet
meer lijdzaam aan te kunnenJ n̂- -We willen niet medeplichtig

h^den." Vaessen was gisteren niet
reikbaar voor commentaar.

r'b^ ?unten van kritiek op Vaessens. led zijn talrijk: De directie infor-e ert de dienstcommissie niet

' cd; de groei van de regiokantoren
ei ï

2o sne^ at e Personele en s°-. «ie consequenties uit het oog wor-
i m n Verl°ren; er is te weinig afstem-

tussen de hoofddirectie en de, de werkgelegen-
" bij de afdeling
bf u Wol"den niet afgestemd op de,1 Jj^Memen van het hele ABP; de af-i 2

lng Personeelszaken van AOV
v u blijk geven van een mentaliteit
,j

n 'pompen of verzuipen'; er
s,e)gt een 'ritselcultuur' te ont-

Jfu n' waai"in mensen kans zien hun
lohKtic veviS te stellen en er zijn

Dbycircuits om de begeerde func-
® van districtsmanager te verwer-

Verzekeraars
moeten
polissen

aanpassen
ROERMOND - Het ministe-
rie van Economische Zaken
moet er bij verzekeraars op
aandringen het vergoeden
van schade door natuurram-
pen weer in de standaardpo-
lissen op te nemen. Daar mag
geen extra premie voor wor-
den gevraagd. Dat staat in een
motie van de afdeling Mid-
den-Limburg van D66 dieeen
speciale vergadering wijdde
aan de gevolgen van de aard-
beving. De motie is inmiddels
aan de staten- en Tweede Ka-
merfractie van D66 gestuurd.

" Traditie-
getrouw wordt
in Aken een
imposante
kermis
opgebouwd. Dit
jaarvoor de
129stekeer in
successie. Naar
verwachting
komen 750.000
mensen uit
Aken en verre
omgeving een
kijkje nemen.
Dit jaarwist de
Keizerstad het
hoogste
reuzenrad van
de wereld naar
deBendplatz te
krijgen. Het rad
is 55 meter hoog
en zon 250
mensen kunnen
er tegelijkertijd
een ritje in
maken. De
laatste dagen is
met man en
macht gewerkt
om het
'reuzen-wiel' op
te zetten.
Zaterdag om 15
uur gaat de
kermis van
start en zij
duurt tot 4 mei.
Dagelijks
geopend van 14
tot 24 uur.

Foto:
DRIES LINSSEN

Von onze verslaggeefster

ROERMOND - Ze wilden eigenlek
een Lottummer een lesje leren om-
dat hij zich al zolang irritant ge-
droeg. Hem zo mishandelen dat de
Roermondse officier van justitie
mevrouw mr Schaap poging tot
moord ten laste kon leggen, was
niet de bedoeling geweest. Althans,
zo lieten de twee 21-jarige mannen
uit Horst, gisteren tijdens de zitting
verschillende malen doorscheme-
ren. De officier vond voor het twee-
tal een gevangenisstraf van twee
jaar op zyn plaats. De advocaten
van de verdachten drongen nadruk-
kelijk aan op vrijspraak.
In de nacht van 19 op 20 mei 1991
bezocht J. een discotheek in Seve-
num. Daar raakte hij geiriteerd door
het gedrag van K. uit Lottum. J. be-
sloot even af te koelen in zijn auto
op het industrieterrein en ging even
later naar het huis van zijn zus waar
hij een stuk trapleuning uit de tuin
haalde. Hij was van plan het latere
slachtoffer een behoorlijk lesje te
leren. Vriend S. toog, gewapend
met een stuk ijzer, mee omdat hij J.
wilde beschermen. „Ik heb er spijt
van," zei J. gisteren, benadrukkend
dat hij K. alleen maar had opge-
zocht om de kwestie op te lossen.
Toen deze agressief gedrag ging
vertonen zou het tweetal hebben
geslagen en gestompt. J. en S.
wachtten K. op, toen hy met een
taxi huiswaarts keerde.
K. werd door het tweetal hevig
bloedend achtergelaten op straat.
Dank zij getuigen konden J. en S.
later aangehouden worden.
Volgens de raadslieden Lina en Van
Hoef is de kwalificatie poging tot
moord overdreven hoog. Zij kwa-

Bedrijfsgerichte aanpak werpt vruchten af
GAK regio Maastricht
'bespaart' 25 miljoen

hoogst in het land. Is 16 procent van
de zieke werknemer in de regio
Maastricht na een maand nog niet
op het werk verschenen, in Neder-
land ligt dat percentage 'slechts' op
12 procent. Een fors verschil. „In-
derdaad, maar we zyn met onze
aanpak hard op weg om deze ach-
terstand in te halen," zo verdedigde
Smeets zich.

Van onze redactie economie

MAASTRICHT - Het Gemeen-
schappelijk Administratie Kantoor
(GAK) van de regio Maastricht heeft
vorig jaar25 miljoen gulden minder
uitgekeerd aan ziekengelden als ge-
volg van haar nieuwe aanpak om
het ziekteverzuim terug te dringen.
Dit verklaarde A. Smeets, hoofd
van de medische dienst van het
GAK Maastricht giseren tijdens een
evaluatiemiddag.

„Was het uitgekeerd ziekengeld in
1990 nog 175 miljoen gulden, in
1991 heeft het Gak nog maar 160
miljoen uitgekeerd."

Het GAK is vorig jaar als experi-
ment binnen 86 bedrijven (20.000
werknemers) in de regio Maastricht,
Sittard en Geleen begonnen met

ROERMOND - Na het gerechtshj>f
in Den Bosch heeft nu ook de recht-
bank in Roermond de daar voorlie-
gende schadeclaims van de tw£evrijgesproken IRA-verdachten Scan
Hick (31) en Gerard Harte (28) afge-
wezen. Dit heeft een woordvoerder
van de rechtbank donderdag mee-
gedeeld. Het besluit van de recrtt-bank is onlangs niet in het open-
baar genomen maar in raadkamer!
Na vrijgesproken te zijnvan de aan-
slag op twee voor Britse militairen
versleten Australische advocatéj.
op 30 mei 1990 in Roermond, dien-
den drie van de vier verdachten
Scan Hick, Gerard Harte en Paul
Hughes (28) schadeclaims in. Hug-
hes trok die later in, maar de twee
anderen handhaafden hun verzoe-
ken. Thans zijn die afgewezen. Over
de hoogte van de geëiste bedragen
kon de rechtbankwoordvoerder
niets meedelen.
Hick werd zowel door de rechtbank
als het gerechtshof vrijgesproken
van de aanslag in Roermond waar-
by de Australiërs Nick Spanos en
Stephan Melrose om het leven kwa-
men. Ook werd niet bewezen ver-
klaard dat Hick lid was van een
misdadige organisatie. Harte werd
door de rechtbank in Roermond als
enige veroordeeld tot achttien jaar
maar in hoger beroep vrijgespro-
ken.
Ook Hughes en Donna Maguire
werden vrijgesproken. Samen met
Hick zijn zy aan Duitsland uitgele-
verd waar zij van andere aanslagen
worden verdacht. Duitsland had
evenwel niet om de uitlevering van
Harte gevraagd. Hij kon daarom ne
de vrijspraak terugkeren naar zijn
geboorteland.
De Duitse justitie beschuldigt Hick
en Hughes ervan betrokken te zyn
geweest bij een bomaanslag op een
kazerne van Britse militairen in
Hannover, in mei 1990 en bij de
moord op een Britse majoor in
Dortmund op 2 juni van dat jaar.

eenmeer actieve aanpak van het
verzuim. Dc problematiek werd be-
drijfsgericht aangepakt. Binnen elk
bedrijf werd een vaste rapporteur
en een vaste verzekeringsarts aan-
gesteld. Deze begeleidden alle
werknemers van het bedrijf onge-
acht dc woonplaats van dc betrok-
kene. Op deze manier werd groter
inzicht verkregen in dc bedrijfsge-
bonden risicofactoren die het ver-
zuim kunnen veroorzaken.

De bedrijven zelf benaderden de
werknemers ook op een andere ma-
nier. De chefs moesten de werkne-
mers persoonlijk benaderen en
begeleiden. Dit gebeurde by de
ziektemelding, tydens de ziektepe-
riode en na terugkeer.

Hoog
Relatief gezien scoort Maastricht
wat betreft het ziekteverzuim het

Een belangrijk deel van het ziekte-
verzuim wordt veroorzaakt door de
lange wachttijden in de ziekenhui-
zen. Dr W. Kok, directeur van het
Maaslandziekenhuis in Sittard re-
kende voor dat dit de Maastrichtse
gemeenschap 32 miljoen gulden
heeft gekost. A. Smeets van het
GAK rekent verder: „Dit kost Zuid-
Limburg 55 miljoen en de Neder-
landse staat zelfs 2 mi\jard gulden.
Het loont dus de moeite om daar
iets aan te doen."

Von onze Haagse redacteur

DEN HAAG - Minister Hanja May-
Weggen van Verkeer en Waterstaat
staat positief tegenover de ontwik-
keling van de Luchthaven Maas-
tricht tot landelijk centrum voor
expresvluchten. De bewindsvrouw
heeft daarentegen grote twijfels
over het mede-gebruik van militaire
luchthavens als vliegbasis De Peel
voor expresdiensten.

Dat blijkt uit de nog vertrouwelijke
tekst van een rede die Maij afgelo-
pen woensdag heeft afgestoken tij-
dens een besloten forumdiscussie
in Den Haag. De minister liet daar
nog eens nadrukkelijk weten voor-
stander te zijn van aanleg van de
Oost-westbaan bij 'Beek. „Zo be-
zien wil ik de ontwikkeling van de
luchthaven Maastricht tot centrum
voor expresvluchten beslist niet uit-
sluiten", zei de bewindsvrouw te-
gen haar gehoor, bestaande uit ver-

Maij positief over 'Beek'
als centrum expresvluchten

tegenwoordigers van luchtvracht-
vervoerders en koeriersdiensten.
De luchtvervoerders zijn al langer
'op zoek' naar een geschikt centrum
voor expresvervoer. Grote pro-
bleem vormt de afhankelijkheid
van nachtvluchten. Dat legt grote
beperkingen op.
Schiphol is juist vanwege de nacht-
vluchtproblematiek niet erg happig
op centrum voor expresvluchten te
worden. En de Nederlandse Vereni-
ging van Internationale Koeriers-
en Expresbedrijven liet vorig najaar
weten dat vijf van de grootste koe-

riersondernemingen 'definitief af-
zien van vestiging op 'Beek' vanwe-
ge de grote bezwaren tegen de
uitbreiding van het aantal nacht-
vluchten daar. Onduidelijkheid
over de aanleg van de Oost-west-
baan was voor de luchtvrachtver-
voerders Emery Worldwide en XP
al een van de belangrijkste redenen
de Limburgse luchthaven te verla-
ten.

Geschikt
Volgens de belangenvereniging van
luchtvrachtvervoerders (ATAN)

heeft de strenge nachtvluchtnorme-
ring en de geringe baancapaciteit
op 'Beek' al 1250 banen gekost op
en rond de luchthaven. 'Maastricht'
is volgens een mede door ATAN
opgesteld rapport wel degelijk ge-
schikt als landelyke overslagplaats.
Maij deelt die conclusie, zo blijkt uit
haar rede. Voorwaarde is dan wel
aanleg van de Oost-westbaan.

De minister liet in haar rede duide-
lijk blijken weinig te zien in het
mede-gebruik van militaire luchtha-
vens door expresvervoerders. Die
luchtvaartterreinen zouden daar in-

frastructureel niet geschikt voof
zyn en de noodzakelijke investerin-
gen zijn erg hoog. Bovendien heeft
Defensie voorrang. Het ministerie
van Defensie voelt ook weinig voor
het idee.

Verder ziet Maij ook niets in een
door de luchtvervoerders voorge-
stelde sterke ontwikkeling van het
vliegveld bij Lelystad, waar nauwe-
lijks ruimtelijke beperkingen zijn.
Dat is volgens de ministereen 'kost-
baar schaap met vijf poten. De
bewindsvrouw heeft de vrachtver-
voerders nog wel in overweging
gegeven ook te bekyken of niet een
combinatievan dichtbij elkaar gel-k-
-gen vliegvelden de functie van cen-
trum voor expresvluchten kan ver-
vullen.

Op 15 mei worden de resultaten van
de forumdiscussie in de vorm van
een brochure officieel gepresen-
teerd. De betrokkenen willen nu
geen commentaar geven.

Vrijdag 17 april 1992 " 21

4 k^ (ADVERTENTIE)

LA FEMME FATALE
TERUG VAN TOEN IS DIT COTTON-LYCRA BADPAK

IN 8.8.-RUITJE. ONZE NIEUWE KOLLEKTIE IS
EIGENZINNIGER DAN OOIT.

. üSdès
COTTON-LYCRA BADPAK 99,95

Naast Lindessa nog vele andere topmerken zoals:
Sunflair, Tweka, Triumph, Gottex, Felina, Beachlife,

Ariella, Kleim, Arena

"

1 r winkel je voor je plezier!

soonlijk naar Nederland gekomen. De galerie in
Landgraaf is (via een stroman) eigendom van de
'zakenlieden'Kisters en Schönemann.Bulgaar heeft

kunst terug

'Zakenlieden' verlaten pand

Na vier dagen onderhandelenkreeg Stefanov giste-
ren niet alleen 255 kunstwerken mee, maar Finch-
ley Trading betaalde ook voor de welgeteld zes
iconen en schilderijen die in de afgelopen maan-
den zouden zijn verkocht. Bovendien levert de ga-
lerie een beperkte financiële bijdrage aan een het
retourtransport naar Bulgarije. Volgens contract
had de galerie overigens alles moeten betalen.. Von onze redactie economie

HEERLEN - Jordan Stefanov uit Bulgarije heeft
?jndelijk zijn iconen, schilderijen en taphten terug.
"e kunstwerken, ter waarde van ruim twee ton,
stonden sinds september in de galerie van Finch-
*y Trading in Landgraaf, maar hadden al in janva-
r' naar Bulgarije terug gestuurd moeten zijn. Dat
gebeurde alsmaar niet en daarom was Stefanov de-
** week namens alle Bulgaarse kunstenaars per-

'MECC Business
slachtoffer

van aardbeving'
Van onze redactie

economie

MAASTRICHT - De
beurs MECC Busi-
ness van 13 tot en
met 15 april is geen
succes geworden. In
plaats van de 8.000
bezoekers waarop
MECC-directeur

Dirk Elzinga had ge-
hoopt, kreeg de
beurs slechts 4.500
mensen over de
vloer.

Volgens woordvoer-
der Louk Hustinx
had de beurs de
pech dat de ope-
ningsdag samenviel
met de aardbeving.

Alle publiciteit con-
centreerde zich de
afgelopen dagen op
de gebeurtenissen in
en rond Roermond,
MECC Business
werd in dat mediage-
weld naar de achter-
grond geschoven.

Desondanks zegt
Hustinx niet ontvre-
den te zijn. „Er is op
de beurs voor meer
dan 20 miljoen gul-
den aan offertes aan-
gevraagd."

Toch toonden veel
standhouders zich
ontevreden.

De zakenlieden Kisters en Schönemann hebben
gisteren overigens niet alleen de galerie ontruimd,
ze hebben het hele zakenpand aan deBaanstraat in
Landgraaf leeggehaald. Door alle publicaties in de-
ze krant over de verdachte finaniële praktijken van
Kisters en Schönemann en hun bedrijfjes zoals
Dealworth ltd, is het een 'besmet adres' geworden.
De zakenlieden hebben daarom hun hele handel
naar België verplaatst. De politie was van de ver-
huizing op de hoogte, maar heeft niet ingegrepen.

■ Limburgs dagblad Limburg

Rustpunt in Maastricht

Himmelfahrt' in Aken



Schade Duitsland
na schok valt mee

Limburgs Dagblad

Rechtbank stelt verdachte in vrijheid

Zak vol amfetamine
maakte 'noodlanding

sterke vermoedens werd de'prompt aangehouden op de vef
king de amfetamine in zijn aU
hebben gehad. Deze mening
ook officier van justitie mr Pt
part toegedaan toen hij gis'
achttien maanden gevangenis
eiste.

lichting. De agenten staken fluks
een blauw zwaailicht op het dak
van hun wagen en zetten de achter-
volging in. Dat gebeurde allemaal
nabij de plaats waar enkele tellen
later een buschauffeur zich 'gesne-
den' zag door een snelle auto. Plots
zag hij vanuit het rechter portier-
raam een plastic draagtas naar bui-
ten slingeren. De tas plofte bij een
verkeerspaal op de weg. De bus-
chauffeur vervolgde-zijn rit naar de
eindhalte, maar keerde snel daarna
naar de bewuste plek terug omdat
hij het zaakje niet vertrouwde.

Ex-burgemeester
van Luik moet

toch terechtstaan
LUIK Ex-burgemeester
Edouard Close van Luik zal, sa-
men met een aantal personen dat
betrokken was bij de zaak van
parkeermeters en een zaak van
Aigeoorloofde vastgoedhandel,
toch moeten terechtstaan voor
de correctionele rechtbank in
Luik. Een inleidende zitting
heeft plats op 27 april. De ge-
daagden zullen zich tegen de
beschuldiging van corruptie
moeten verantwoorden. De be-
trokkenen hadden in het jonge
verleden, door toedoen van hun
advokaten, een verzoek inge-
diend bij het Hof van Cassatie,
een hogere rechtbank dus. Ze
vreesden 'dat de rechtbank niet
onpartijdig recht zou kunnen
spreken over hun geval. Hun
verzoek werd verworpen, zodat
in tien dagen de rechtszaak in
Luik start.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - „Ik weet nergens
van", bezwoer een 25-jarige Heerle-
naar voor de rechtbank in Maas-
tricht, waar hij moest terechtstaan
voor het vervoer van een kilogram
amfetamine. In zijn voordeel sprak
dat hy niet in het bezit van deze
drugs was aangetroffen. Wel werd
hij er op aangezien het spul op za-
terdagavond 21 december in Heer-
len uit zijn auto te hebben gegooid
op dekruising Kloosterweg—Spoor-
singel toen hij werd gevolgd door
een onopvallende politie-auto met
twee in burger geklede agenten.
Toch waren het niet deze twee poli-
tiemannen geweest die de zak met
amfetamine hadden opgeraapt,
maar de volkomen verraste chauf-
feur van een lijnbus.
De Heerlense automobilist had de
aandacht van de politie getrokken
door te rijden met te hoge snelheid
en zonder deugdelijke achterver-

De deelstaatregering gaat overigens
alleen die mensen helpen die een
schadepost aan hun pand hebben
opgelopen van meer dan twintig-
duizend gulden. Met name gedu-
peerden in de regio Heinsberg zul-
len door de overheid worden gehol-
pen. De stad Heinsberg krijgt zelfs
directe steun. Over de hoogte van
het bedrag is evenwel nog niets be-
kend.

Volgens woordvoerder Achim
Dahlheimer van het ministerie van
bouw- en woningtoezicht zijn in de
hele deelstaat Noordrijn-Westfalen
ongeveer zeshonderd gebouwen
door de schok aangetast. De groot-
ste schade werd aangericht in de
regio Heinsberg, waar in totaal 159
panden werden getroffen. Zes van
die gebouwen werden zwaar be-
schadigd en negen wat minder. Bij
de overige 144 werd slechts lichte
schade vastgesteld. In de stad
Heinsberg alleen liepen 96 panden
averij op.

Van onze verslaggever

AKEN - De schade in de
Duitse grensstreek als ge-
/olg van de aardbeving in
ie nacht van afgelopen
maandag op dinsdag valt
:och nog mee. Volgens een
woordvoerder van de deel-
staatregering Noordrijn-
Westfalen in Düsseldorf is
de aangerichte schade ze-
ker veel minder dan in eer-
ste instantie werd gevreesd.
De in de media genoemde
schadepost van ruim hon-

Dahlheimer benadrukt dat de scha-
de erg meevalt, rekening houdend
met de sterkte van de aardschok.
Volgens hem heeft dat te maken
met de strenge bouwvoorschriften,
die met name voor de hele regio
Aken gelden in verband met aard-
schokgevaar.

derd miljoen mark noemde
hij 'schromelijk overdre-
ven.

Vrijspraak
Raadsman mr R. Corten haald'
les uit de kast om de bewü*
structie met twijfels aan het wal
len te brengen. Hij achtte hetj
wel mogelijk dat de getuigende'
chauffeur zyn waarnemingen 'teraf, volkomen te goeder W
overigens, verder heeft ingekW
Hij vroeg de rechtbank zijn clië'
elk geval het voordeel van de tv*
te gunnen. Na langdurig beraad
de rechtbank verdachte en verfl
ger het volle pond door de H^
naar vrij te spreken en zijn on"
dellijke invrij heidsstelling te ée
ten.

Hij raapte de weggeworpen tas op
en vond daarin een tweede zak, die
gevuld bleek te zijn met een wit
poeder dat later amfetamine zou
blijken te zijn. Plichtsgetrouw stel-
de de man onmiddellijk de politie
op de hoogte, waarop per mobilo-
foon een signaal uitging naar de
patrouille die nog bezig was de
overtredingen van de snelle autorij-
der te registreren. Op grond van

Voorlopig geen
burgemeesters
van PNL-huizeD66 wil informatie van GS

over plan gezondheidszorg
Volgens Oomen heeft het provincie-
bestuur in elk geval 'uitzonderlijke'
mogelijkheden laten liggen voor het
opstarten van projecten voor grens-
overschrijdende gezondheidszorg.
De traagheid van de provincie valt
niet te rijmen met de warme steun
van de Europese Gemeenschap
voor dit soort initiatieven, aldus de

kritiek van het Europarlementslid
van de EVP-fractie.

De bewuste grensoverschrijdende
projecten die naar de mening van
Oomen schreeuwen om snelle uit-
voering, lopen uiteen van topklini-
sche ziekenhuisfuncties tot oude-
rerzorg en verloskunde.

HEERLEN - De Partij Nieuw Lim-
burg hoeft voorlopig niet te rekenen
op eigen burgemeesters. Dat heeft
gouverneur Mastenbroek deze
week opnieuw aan PNL te verstaan
gegeven. Belangrijkste bezwaar van
Mastenbroek tegen de benoeming
van PNL-burgemeesters is dat de
partij niet in de Tweede Kamer is
vertegenwoordigd. PNL vindt dat
argument 'moeilijk te verteren', ge-
zien de grote kiezersaanhang in
Limburg. De partij is nu van plan
minister Dales van binnenlandse
zaken in te schakelen.

Dodelijke steekpartij: noodweer

MAASTRICHT - De Statenfractie
v^n D66 wil weten welke plannen.yoor grensoverschrijdende gezond-

] heidszorg bij het college van Gede-
i puteerde Staten van Limburg zijn: ingediend en wat er met die initia-J tieven is gebeurd.

; De fractie stelt de vragen naar aan-
■ leiding van opmerkingen van het
! Limburgse Europarlementslid Ria
J Oomen tijdens een gewestelijke. CDA-vergadering in Weert vorige; week zaterdag. Oomen vindt dat tal
" van (proefprojecten voor grens-

', overschrijdende gezondheidszorg
" reeds verleden jaar in Brussel zijn
< besproken en dat deze plannen al
| maandenlang op de provinciale bv-
J reaus liggen te wachten.

; De D66-fractie heeft in het recente
" verleden met betrekking tot de ge-
', zondheidzorg in Noord-, Midden-
; en Zuid-Limburg relatief uitvoerig. aandacht geschonken aan grens-
\ overschrijdende samenwerking op
< dat gebied. Volgens het Heerlense
' D66-Statenlid Rob van der Heijden
j leidden die kanttekeningen toen. niet tot bijstelling van de plannen
' voor de gezondheidszorg in Lim-

" burg.

Van onze verslaggever

DEN BOSCH - Het Gerechtshof in
's-Hertogenbosch heeft gisteren in
hoger beroep de thans 30-jarige van
doodslag beschuldigde Heerlenaar
J.J. ontslagen van rechtsvervolging
en daarmee het vonnis bevestigd,
dat eerder door de rechtbank in
Maastricht was uitgesproken. Aan
dat vonnis had officier van justitie
mr Beaumont een eis van achttien
maanden gevangenisstraf laten
voorafgaan. Veertien dagen geleden
eiste procureur-generaal mr Fran-
ken voor het Bossche Hof een ge-
vangenisstraf van één jaar.

In de woning van J. ontaardde een

avondje 'stappen' op 21 april 1990 in
een chaotische veldslag toen de als
gast meegekomen H.v.d.W. plotse-
ling zonder aanleiding als een wil-
deman tekeer ging. Met vereende
krachten lukte het hem buiten de
deur te werken, maar even later
keerde hij in de woning terug en
volgde een nieuwe reeks geweldda-
digheden. Daarbij kwam het tot een
worsteling tusssen bewoner en gast,
waarbij de.eerste plotseling een mes
wist te grijpen waarmee hij zijn te-
genstander enkele dodelijke steken
toebracht. Beriep J. zich zowel voor
rechtbank als Hof op zelfverdedi-
ging, de 58-jarige als getuige ge-
hoorde moeder van het slachtoffer
beweerde veertien dagen geledenin
Den Bosch dat J. haar zoon in het

wildeweg had gestoken toen deze
weerloos op de grond lag.

In het verlengde van deze getuige-
verklaring oordeelde procureur-
generaal mevrouw mr Franken, dat
J. bij zijn tweede confrontatie met
Van d. W. niet voor zijn eigen leven
en dat van zijn gezinsleden had hoe-
ven te vrezen. Op grond daarvan
verwierp zij aanspraken op nood-
weer of noodweerexces. Raadsman
mr David Moszkowicz daarentegen
zag het fatale handelen van de man
als een voortgezet gevolg van een
hevige gemoedstoestand, juridisch
te vertalen in noodweerexces. In
navolging van de rechtbank hono-
reerde het Hof dit verweer met ont-
slag van rechtsvervolging.

1 i

Ook jij kunt in de prijzen
vallen, want

krantenbezorgers krijgen
behalve een ruime

vergoeding ook nog kado's.
Meer weten?

Bel 045-739881 en vraag
naar H. van de Ven.

LimburgsDagblad
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Harlekijn^ Daby land
s-f^ MOEDERTJE LIEF, WAT EEN |
PAASSHOW!

jj/ C&/A Ui \ * 'Jx\ '■ *"

Mp* CAMPINGBEDJE I
In een handomdraai haalt u uit deze sporttas een volwaardig campingbed. I
Licht van gewicht, dus gemakkelijk mcc te nemen, en .... v hoeft niets
meer te monteren. Leverbaar in diverse speelsekleuren.
Incl. tas, matras, matrashoeslaken. O *\Q
van 359,- Paasbestprijs lJvi

J ORIGINELE //VkTI MAXI COSI2OOO JJ</>^ y)I Autozitje dat naast uop de voorbank f/1 I /^V/>/2v /I past en tevens een handige thuiszitter //_/ PCjOPtyO?
I Wasbare badstof in diverse mooie NT^s^.I kleuren. QQ MAXI*COSII van 249,- Paasbestprijs | y^j- W W9mg^Fm^f^

Maar liefst meer dan 1000 vierkante meter met:
positiekleding, kinderstoelen, kinderkamers, campingbedjes,
reiswiegen, uitzetten, kinderwagens, autozitjes, babykleding (t/m
maat 92), kado-artikeltjes en noem maar op.

r^^^Tyouc** \ ""5.H __P

y^~~ ~-^ tSSm vS—_y V—~- 5^ l -—

OpemngsnOen 's maandags van 13 00 10l I LV^v)
ïaWuuridinsdagMiivriidagvanlOOOlol ■^^^^^^^""^^^^^^ .kwif BONNEN-
i&wuu zaw-agsvaniooo-^oou-r Kouvenderstraat 141, Hoensbroek K£fl SERVICEDonderdags koopavond Tel. 045-221263
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||g| Provincie
ln! Limburg
mededeling Verordening bodembeschermingsgebied
MI3O/16-92 Mergelland 1991.Kennisgeving van diverse

aanvragen en van de ontwerp-beschikkin-
gen naar aanleidingvan deze aanvragen
om ontheffing.

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. J.P.M.L. Frijns, Kleine Linde 1 te Sibbe
-onder voorschriften- ontheffing te verlenen
voor het bouwen en hebben van mestopslagen
op het adres Kleine Linde 1 te Sibbe (BV
2608/92/13920); 2. Gebr. van Houtem, Dal-
Bissenweg 2-4 te Mechelen -onder voorschrif-
ten- ontheffing te verlenen voor het bouwen
van een mestopslag op het adres Dal-Bissen-
weg 2-4te Mechelen (BV 1145/92/12791);'
3. Maatschap Dols, Daalstraat 45 te Elsloo
-onder voorschriften- ontheffing te verlenen
voor het bouwen en hebben van mestopslagen
op het adres Daalstraat 45 (BV 2748/92/
13919).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an-
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf
21 april 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huize van Valkenburg aan de Geul (ad 1.),
Mechelen (ad 2.) en Stem (ad 3.) tijdens de
werkuren en daarbuiten op de in deze ge-
meenten gebruikelijke plaatsen en tijden tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwarenkunnen door eenie-
der tot 21 mei 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daaromtele-
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 14 mei
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

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

g_^
ti&m Provincie
Sni Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming Lim- ■M129/W-92 burg 1989. Kennisgeving van diverse aan-

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

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
1. Rouwette Autobanden V.0.F., Putweg 49 te
Klimmen -onder voorschriften- ontheffing te
verlenen voor het oprichten van een bedrijfs-
ruimte voor de montage en verkoopvan auto-
banden op het adres Putweg 49 te Klimmen
(BV 2175/92/13310); 2. Gemeente Voeren-
daal, Postbus 23000te Voerendaal -onder
voorschriften- ontheffing te verlenen voor de
aanleg van een kwaliteits- en kwantiteitsbuffer-
bassin aan de Kunderberg te Voerendaal (BU
50649); 3. Gemeente Margraten, Amerikaplein
1 te Margraten -onder voorschriften- ontheffing
te verlenen voor de aanleg van wegen en rio-
leringen in bestemingsplan Op 't Hövelke te
Margraten (BV 994/92/13223).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerp-beschikkingen en an-
dere relevante stukken liggen ter inzage vanaf
21 april 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizevan Voerendaal (ad 1. en ad 2.) en Mar-
graten (ad 3.) tijdens de werkuren en daar-
buiten op de in deze gemeenten gebruikelijke
plaatsen en tijden tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenie-
der tot 21 mei 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897656) kan tot 14 mei
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

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

J
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tummers I cremers (sinds 1923) is met ca. 375
medewerkers een van de grotere elektrotechnische
installatiebedrijven van zuid-nederland met vestigingen
roermond, maastricht en venray.
ons bedrijf is vooral aktief op het gebied van
geavanceerde elektrotechnische installaties ten behoe', van utiliteits-, fabrieks- en machinebouw.

in verband met uitbreiding van onze aktiviteiten bij onz<
vestiging te maastrichtzoeken wijkontakt met een

ERVAREN PROJEKTLEIDER
ELEKTROTECHNIEK (M/v)

de projektleider is de centraal verantwoordelijke perse*
voor een korrekte uitvoering, opleveringen nazorg van
aan hem toegewezen projekten. hij rapporteert
rechtstreeks aan de bedrijfsleider van de vestiging,
bij de realisatie van projekten funktioneert hij als
koördinator tussen opdrachtgever, de bedrijfsleideren
projektteam, waarbinnen o.a. kalkulators en ontwerper
opereren.
deprojekten worden hoofdzakelijkbij vaste relaties in
zuid-oost nederland uitgevoerd.

aan kandidaten worden de volgende eisen gesteld:
■ opleiding h.b.o. elektrotechniek;
■ flexibele en praktische instelling;
■ leidinggevende en organisatorische kwaliteiten;
■ goede mondelingeen schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid;
■ enkele jaren ervaring in de installatiebranche.

aan de funktie zijn een aantrekkelijk salaris en een
uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
verbonden.
de standplaats is tummersI cremers maastricht.

telefonische informatiekan worden verstrekt doorde n
h. schoenmakers, afdeling personeel & organisatie,
geïnteresseerdekandidaten verzoeken wij schriftelijk t
reageren.

tummersIcremers installatiebedrijvenb.v.
afdeling personeel & organisatie
postbus 1098,6040 kb roermond

elektrotechniek

tummers

Vrijdag 17 april 1992 " 22

tummers I cremers (sinds 1923) is met ca. 375 F
medewerkers een van de grotere elektrotechnische
installatiebedrijven van zuid-nederland met vestigingen
roermond, maastricht en venray. r
ons bedrijf is vooral aktief op het gebied van s
geavanceerde elektrotechnische installaties ten behoed .
van utiliteits-, fabrieks- en machinebouw.

t

in verband met uitbreiding van onze aktiviteiten bij onze ,
vestiging te maastrichtzoeken wijkontakt met een i

ERVAREN PROJEKTLEIDER
ELEKTROTECHNIEK (M/v)

de projektleider is de centraal verantwoordelijke perscd
voor een korrekte uitvoering, opleveringen nazorg van
aan hem toegewezen projekten. hij rapporteert
rechtstreeks aan de bedrijfsleider van de vestiging,
bij de realisatie van projekten funktioneert hij als
koördinator tussen opdrachtgever, de bedrijfsleider en"
projektteam, waarbinnen o.a. kalkulators en ontwerpers
opereren.
de projekten worden hoofdzakelijkbij vaste relaties in j
zuid-oost nederland uitgevoerd.

aan kandidaten worden de volgende eisen gesteld:
■ opleiding h.b.o. elektrotechniek;
■ flexibele en praktische instelling;
■ leidinggevende en organisatorische kwaliteiten;
■ goede mondelingeen schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid;
■ enkele jaren ervaring in de installatiebranche.

aan de funktie zijn een aantrekkelijk salaris en een
uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden
verbonden.
de standplaats is tummersI cremers maastricht.

telefonische informatiekan worden verstrekt doorde h^;
h. schoenmakers, afdeling personeel & organisatie,
geïnteresseerdekandidaten verzoeken wij schriftelijk te j
reageren.

tummersIcremers installatiebedrijvenb.v.
afdeling personeel & organisatie
postbus 1098,6040 kb roermond

elektrotechniek

tummers

Van onze verslaggever

HUISDIERHERRIi
)oe er iets aan! De Nederlandse
dichting Geluidhinder helpt b.| hel
inden van een oplossing voor alle
ormen van lawaai in en om huis
4SG, Postbus 381, KTQ^*
600 AJ Delft INoO

DRAAG EENSTEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in JoaoPessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor dekinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
het kinderdorp.
Teneinde ooit een veranderingin
deleefsituatie van dezekinderen
tebrengen is veel geldnodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCHEEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

Ukur.t ditbedrag overmakennaar
Rabobank Heerlen, nr.
1..99.....91 tav. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie (girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
"omité Heerlen SOS-Kinder-
dorpen.Tel.: 045-412736.



. Van onze verslaggever

Maastricht - De aardbevingvan afgelopen maandag heeft
volgens een voorlopige ramingvan hetprovinciebestuur in Lim-burg een schade aangericht van
100 tot 150 miljoen gulden.
°y de provincie hebben inmid-dels veertien gemeenten metsamen 225.000 inwoners schade-
cyfers ingediend voor een totaal-

Dales bleef in Den Haag

Centraal meldpunt Roermond
Registratie schadeclaims moet ook fondsenwerving stimuleren

aanmerking neemt dat het
provinciebestuur juist gisteren bekendmaakte dat de totale schade
wel eens 150 miljoen gulden zou kunnen belopen.
Van het kabinet had meer mogen worden verwacht. Bij voorbeeld
naast een eerste donatie een soort garantie, dat de overheid, sa-
men met verzekeraars, provinciebestuur en Nationaal Rampen-
fonds de werkelijk grote schadegevallen, vanaf een eigen risico
van pakweg duizend gulden, voor zijn rekening zal nemen. Pas op
die manier kunnen angst en onzekerheid bij veel getroffenen echt'
worden weggenomen. Het gebaar van een gemeente als Beek,
dat 16.500 gulden voor de gedupeerden beschikbaar wil stellen,
doet verhoudingsgewijs in ieder geval een stuk grootser aan.

Ook heel laat, en mogelijk onder druk van de publieke opinie,
heeft minister Dales van Binnenlandse Zaken een verklaring gege-
ven, waarom ze niet meteen naar Limburg is afgereisd. De verkla-
ring is in hoge mate onvoldoende. Dat de ramp ontstond zonder
bemoeienis van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat dankt
je de koekoek. Als verantwoordelijk bewindsvrouwe voor binnen-
landse gebeurtenissen had zij zich onverwijld op de hoogte moe-
ten stellen van de gevolgen van de aardbevingsramp. Niet dat
bewindslieden onmiddellijk na een ramp daadwerkelijk iets kunnen
doen, maar hun bezoek - ook dat van leden van het koningshuis
overigens — drukt nationale solidariteit uit met de slachtoffers. En
dat was toch wel het minste dat de minister had kunnen doen.

P.S.e StichtingRampenfonds Aardbe-ng Limburg, die deze operatie
J^fnen met de gemeente Roermond°ordineert, verzoekt ook diegenen.'e al eerder contact hebben ge-c<it met hun verzekeraar of tus-
ipersoon, om de schade nog-

maals te melden. Zo hoopt de stich-l^S vrijdag een reëel overzicht tee°ben over detotale schade.
e verzekeraars hebben meer dan

taxateurs klaarstaan om de ge-elde schade deskundig en objec-ef te kunnen beoordelen. De gedu-
erden kunnen echter nog geener6oeding verwachten. Het in

Van onze verslaggeefster
ROERMOND - Vanaf aanstaande dinsdag 21 april kunnen

van de aardbeving de schade aan hun woonhuis
belden bij een centraal coördinatiepunt in Roermond. Het
§aat om woningen waarvan de eigenaar denkt dat de schade
!^eer dan 5000 gulden bedraagt. Tot en met vrijdag 24 april
Kan men tijdens kantooruren bellen naar telefoonnummer
°4750-35505.

. (ADVERTENTIE)

Limburgers
°*er de schok heen!

Helcomité HelpLimburgers over de schok heen,
onder leiding von gouverneur Mastenbroek.,
organiseert een inzamelingsactie voor Limburgse
particulieren die de dupe zijn geworden von de
aardbeving.
Omroep Limburg besteedt vandaag tussen08.00
en 1 2.00uur in een speciale uitzending aandacht
aan dezeactie.
Stort uw gift opgiro 777 ten name van het
Nederlandse Rode Kruis Den Haag,o.v.v. Help
Limburgers over de schok heen.

U Sb,r9 Fm 95.3 Omroep Limburg Roermond Fm 100.3

OMROEP Q LIMBURG

kaart brengen van de schade zal
ook de fondsenwerving ten goede
komen. „Er stroomt wel van alle
kanten geld binnen, maar die hulp
is nog niet centraal gecoördineerd.
Volgende week woensdag zullen we
ook dat punt aan de orde stellen,"
aldus voorzitter Thorn Hoofwijk
van het rampenfonds.
De directe hulpverlening is vrijwel
geklaard. „Gisteravond hebben we
de laatste hulpaanvraag afgehan-
deld. Wij zullen ons verder vooral
bezighouden met het adviseren van
particuliere aannemers en dekdek-
kers met betrekking tot de veilig-
heid. Die staat by ons hoog in het
vaandel," aldus G. Cloosterman,
commandant van de brandweer te
Roermond.
Maar er is niet alleen materiële
schade. „We hebben tot nu één per-
soon door moeten verwijzen naar
het maatschappelijk werk. Maar
zeer veel mensen slapen niet meer
in hun eigen huis uit angst. Ze zijn
vertrokken naar familie of kennis-
sen in een andere deelvan Limburg
of zelfs van Nederland. Ook de
wachtkamers van de artsen zaten
gisteren behoorlijk vol. De beving
heeft veel emotionele spanning en
angst veroorzaakt," aldus wacht-
commandant Cloosterman.

Woningverenigingen
betalen schade zelf

college had de donatie - net als Ge-
leen 1 gulden per inwoner - 's mid-
dags al bekend gemaakt.
Het college heeft ruggespraak ge-
had, met de fractievoorzitters in de
gemeenteraad. De 16.000 gulden
moeten worden besteed volgens de
regels die voor het fonds van het
provinciale coördinatie-comité gel-
den.
Gisteravond gingen ook in de Sit-
tardse raad stemmen op om een fi-
nanciële bijdrage te geven. De
CDA-fractie stelde dat voor, in na-
volging van de gemeente Beek. De
suggestie kreeg onmiddellijk de in-
stemming van andere raadsfracties.
Wethouder J. Hendriks van Sittard
zegde toe dat het college van B en
W zich erover zal beraden.

Schenking van
51 mille door

Geleen en Beek
GeieK/SITTARD ~ De gemeenten
l°ta 1° 6n Beek hebben samen in
'orriH 51500 gulden geschonken
aarriK ergste nood van de door de
De Vlng getroffenen te lenigen.
over

meenteraad van Geleen hier-
Êetl

glsteren een unaniem besluit.
de l Van de fractievoorzitters sprak
teniiS Uit dat alle andere gemeen-
den ,ederland dit voorbeeld zou-
da_r VolgenYolgen- Beek was Geleen diee al v°orgeweest want hetBeeker

huizen in bezit in de kleinere ge-
meenten.

'St. Jozef verwacht uiteindelijk dat
een kwart van haar 6000 huizen in
Roermond beschadigd zal zijn. Er
zijn nu 1300 meldingen.
De opzichters van de bouwvereni-
gingen zijn doorlopend bezig met
de schademeldingen. Naar ver-
wachting duurt het nog enkele we-
ken voordat er een volledig over-
zicht is.
Ook het ABP in Heerlen taxeert
momenteel de schade aan zijn 650
woningen in Midden-Limburg. Vol-
gens een woordvoerder zijn er onge-
veer 100 schademeldingen binnen-
komen van huurders.

-~^_____N/an onze verslaggever

ROERMOND - De Middenlim-
ki_rëSe woningbouwverenigingen
v- nnen de schade door de aardbe-
re aan nun woningen uit eigen
g^^es betalen. De verenigingen
ko t

°Zef en R°erstreek schatten de
v sten voor herstel beide op onge-
cin muJ°en gulden. „In finan-
aa ?, 2*n kunnen we nog wel een
dj dbeving hebben," aldus adjunct-
.a _Tteur Guyt van St. Jozef schert-

|) Woningvereniging Roerstreekt^n 550 schademeldingen binnen-komen. Roerstreek heeft 3700

LOZO houdt telefonische enquête na aardbeving

Schade bedrijfsleven
lijkt mee te vallen

Van onze verslaggever

HEERLEN/ROERMOND - De
Limburgse Organisatie voor Zelf-
standige Ondernemers (LOZO) pro-
beert via een telefonische enquête
te achterhalen hoeveel schade het
bedrijfsleven in Midden-Limburg
precies heeft geleden door de aard-
beving. De LOZO heeft de indruk
dat vooral gebouwen averij hebben

opgelopen. De puur economische
schade, zoals omzetverlies, defecte
machines en verloren manuren,
lijkt mee te vallen. „Er is in ieder
geval geen sprake van een catastro-
fe," zegt LOZO-secretaris Lambert
Rooskens.
Dat wordt beaamd door Rockwool
Lapinus in Roermond. Bij dat be-
dryf werd de produktie maandag-
morgen enkele uren stilgelegd om
te onderzoeken of de scheuren in de

muren gevaarlijk waren. Dat bleek
niet het geval. Desalniettemin schat
Rockwool Lapinus de schade op
minimaal een ton en maximaal een
half miljoen. Dat bedrag wordt be-
taald door de verzekering. Het be-
drijf is namelijk verzekerd bij een
Amerikaanse maatschappij. Verze-
keringsmaatschappijen in de Ver-
enigde Staten vergoeden schade die
ontstaat door natuurrampen zonder
uitzondering.
Roermond Papier rekent op een
schadepostvan vijf ton. Bij het dag-
blad De Limburger in Roermond
wordt met man en macht gewerkt
aan het herstel van de drukpers. Die
werd door de aardbeving ontzet. De
reparatie vergt ongeveer twee we-
ken. De Middenlimburgse editie
van de krant wordt voorlopig in
Maastricht gedrukt. De schade be-
draagt zeker enkele tonnen.

Alléén op vrijdag 17-en zaterdag 18 april 92
Verse Babi Pangang *|
1 kilo nu -LU»
Verse slagers- Q45koude schotel 1kilo nu >/"
Magerekalkoen- 'tB5
tOUmedoS per ÏOO gram X«
EXTRA: -|95verse kiwi's 500 gram JL«
ïan linders

t Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Aardbeving 3
Nederland heet een humanitair
land te zijn. Elk jaarworden mil-
jarden uitgetrokken voor ont-
wikkelingshulp. Voor rampen in
het buitenland worden meteen
acties opgstart, buitenlanders
die asiel aanvragen in Nederland
worden compleet ingericht en
van een uitkering voorzien en ga
zo maar door. Nu is het dan zo
dat de eigen bevolking wordt ge-
troffen door een ramp, en zie: er
is geen geld voor. Als je eerlijk
bent is dat toch schandalig! Je
zal maar rond moeten komen
met een minimum-inkomen en
je eigen zuurverdiende huisje
wordt voor duizenden guldens
door een aardbevingbeschadigd.
Goed, de verzekeringen dekken
niets, wat begrijpelijk is, maar
nu blijkt de regering in Den
Haag ook niets te hebben. Neem
bij voorbeeld Defensie. Waarom
moet een leger in vredestijd, na
beëindiging van de dreiging uit
Oost-Europa, nog steeds miljar-
den kosten? Waarom miljarden
aan ontwikkelingshulp uitgeven
om er uiteindelijk burgeroorlo-
gen mee te steunen (voorbeeld
Ethiopië). Nee, het is te gek voor
woorden dat de eigen bevolking

Ik ben zeer verontwaardigd over
de uitlatingen van overheid,
Rijk, provincie en verzekerings-
maatschappijen. Men liet enkele
uren na de aardbeving de gedu-
peerden via radio, televisie en
andere media weten dat ze van
geen enkele instantie geld hoef-
den te verwachten voor de gele-
den schade. Nu is Nederland er
wel als eerste bij om hulpgoede-
ren en geld te sturen naar elk
land ter wereld waar een aardbe-
ving of een andere natuurramp
heeft plaats gevonden. Dan ko-
men er dezelfde dag giro- en
bankrekeningnummers op tele-
visie en worden er akties gehou-den, terwijl deze mensen die nuin Midden-Limburg getroffen
werden ook wel aan diverse ac-
ties hebben meegedaan voor bui-
tenlandse natuurrampen. Waar-
om niet de opbrengst van drie
weken Hitbingo ter beschikking
stellen? Ik zou ook blij zijn als ik
van overheidswege financieel ge-
holpen werd. Daarom zou ik het
niet meer dan normaal vinden
dat deze mensen hun schade ver-
goed krijgen. Voor mij mogen ze
morgen een actie houden op te-
levisie. Het schijnt dat in Den
Haag de aardbeving nog niet
goed genoeg gevoeld is.
KERKRADE J.M.G.Lemmens

Aardbeving 5

Aardbeving 4
De aardbeving had nog niet
plaatsgevonden of de politiek en
de verzekeringsmaatschappijen
haastten zich om van de daken te
schreeuwen dat de kosten niet
zullen/kunnen worden vergoed.
Ten aanzien van depolitiek moet
mij van het hart dat als er een
scheet heeft plaatsgevonden in
het buitenland men in Den Haag
al een fors bedrag, wat nooit la-
ger is dan een miljoen, heeft ge-
stort voordat de lucht van de
scheet is opgetrokken. Dit vind
ik ook terecht, daar men moet
helpen waar men kan.
Nu een deel van Nederland ge-
troffen is door een toch stevige
aardbeving hoort men de clubs
uit Den Haag niet. Men binft be-
zig met het eigenbelang, het is
toch maar Nederland. Is het nu
dan ook niet normaal dat de re-
gering een fonds in het leven
roept voor de eigen getroffen
burgers of moeten we een televi-
sie-actie starten voor onze eigen
burgers?
Een getroffen burger merkte
zeer terecht in het Journaal van
13 april 1992 op dat de politici
wel de getroffen kerk bezochten
en niet de getroffen mensen in
hun eigen huizen. Dit kenmerkt
toch wel de krenterige kruide-
niersgedachte van de politici.
HERTEN R. Westerveld
(Door redactie ingekort)

nul op het rekest krijgt van de
mensen in wie ze de afgelopen
verkiezingen hun vertrouwen ge-
steld hebben. En dat heet dan de
'volksvertegenwoordiging!'Maar
je kunt het ook zo zien: Was dit
in een ander deel van Nederland
gebeurd, dan was er waarschijn-
lijkwel geld geweest (watersnoo-
dramp in 1953). Limburg wordt
waarschijnlijk weer eens kind
van de rekening omdat bekend
is dat Limburg er maar bijhangt
en meer niet.
LANDGRAAF H. Schiprowski

Met veel interesse las ik uw ver-
slagen over mensen die door de
aardbeving gedupeerd worden.
Wat mij enorm ergert is het door-
schuifsysteem van wie er voor
de schade moet opkomen. Het
valt mij dan ook enorm tegen dat
er niet direct actie ondernomen
is om geld in te zamelen. Vreemd
vind ik het dat wij ons eerst naar
de overheid wenden of dieer iets
aan doen. Maar misschien is dat
wel typisch Limburgs om eerst
maar eens af te wachten wat er
gebeurt om er vervolgens achter
te komen dat er niets gebeurt.
Zijn er dan geen Limburgers die
direct actie kunnen onderne-
men? Ik kan mij drommels goed
voorstellen dat dit niet eenvou-
dig is want hoe ga je beoordelen
wie er voor schadevergoeding in
aanmerking komt en wie niet?
Een ding staat echter vast, er
moet snel geld komen voor de
gedupeerden en geen maanden-
lange discussie-gesprekken in
Den Haag of er wel of niet geld
vrij moet worden gemaakt. He-
laas moet ik eerlijk toegeven dat
ik zelf geen tijd heb om een of
ander actiecomité op te zetten,
maar ik hoop dat deze reactie an-
deren aan het denken zet en dat
jullie de reacties op mijn schrij-
ven een beetjekunnen coördine-
ren voor het geval er zich vrywil-
ligers melden.
MERKELBEEK Ed Blankers

Aardbeving

Een wachtcommandant die bij
een aardbeving als een geslagen
hond naar buiten rent, is in mijn
ogen een grote nul. Er zaten
mensen gevangen (arrestanten)
waar de betreffende Heerlense
wachtcommandant voor verant-
woordelijk was. Toch liet hij de-
ze mensen gewoon aan hun lot
over. Als hij een kerel was ge-
weest dan had hij dewacht op de
bovenste verdieping als wacht-
commandant moeten overne-
men. Een goede kapitein verlaat
zijn schip niet.

Aardbeving 2

Zelf geeft hij te kennen dat het
hem moeite kostte om weer naar
binnen te gaan. Als burgemees-
ter Van Zeil ook maar een grein-
tje verantwoording heeft als
hoofd van de Heerlense politie
dan zet hij deze wachtcomman-
dant op non-actief.
De Heerlense politie heeft lande-
lijk een niet al te beste naam,
maar nu loopt de emmer hele-
maal over.
LANDGRAAF E.M. Buitenhuis
(Door redactie ingekort)

Bisdom betreurt houding commandant

Brandweer twijfelt
aan schade kerken

Van onze verslaggever

ROERMOND - De Roermondse
brandweercommandant G. Cloos-
terman kan zich maar moeilijk
voorstellen dat, zoals het bisdombeweert, door de aardbeving in

Limburg liefst veertig kerken zijn
beschadigd. „Dat is wel erg veel,"
zegt Cloosterman. „Je hoort me niet
zeggen dat het niet kan, maar het
opgegeven aantal lijkt me aan de
hoge kant. Ik ben benieuwd waar al
die kerken staan."
Het bisdom Roermond is duidelijk

gepikeerd over de twijfels van de
brandweercommandant. „Die man
moet zich met hulpverlening bezig-
houden en niet zo maar wat roepen.
Hij zal wel stress hebben," zegt
perschef Ad Janssen.
Volgens hem is het aantal schade-
meldingen inmiddels opgelopen tot45. „Ze variëren van haarscheurtjes
tot instortingsgevaar. De kerken in
Herkenbosch en Maasniel zijn daar-
om zelfs gesloten."
Het bisdom schatte de schade aan
Limburgse kerken in eerste instan-
tie op 30 miljoen gulden. „Maar dat
is een te lage raming geweest. Met
dat bedrag komen we er by lange
na niet. We zullen miljoenen meer
nodig hebben. Misschien dat Cloos-
terman dat geld wel by wil passen,"
zegtJanssen.

'Help Limburgers over de schok heen'

Radio Omroep Limburg
steunt inzamelingsactie

Van onze rtv-redactie
MAASTRICHT - Met een vier uur durende extra uitzending onder-
steunt Omroep Limburg vanochtend tussen 8.00 en 12.00 uur de inza-
melingsactie 'Help Limburgers over de schok heen. Vandaag start
een comité deze actie voor de getroffenen van de aardbeving in Lim-
burg.
Particulieren, bedrijven en instellingenkunnen hun giften in het pro-
gramma van Omroep Limburg bekend maken. De inzameling ver-
loopt via het rampen-gironummer 777 van het Rode Kruis in Den
Haag.
Deze extra uitzending van Omroep Limburg is te beluisteren via de
zenders Hulsberg (FM 95.3), Roermond (FM 100.3) en via de lokale
kabelnetten.

postbus :3100

" Minister len Dales, gisteren tijdens een persconferentie over de aardbeving in Limburg.
Foto: GPD

DOOR LAURENT HEERE

DEN HAAG - „Ik ben niet on-
middellijk naarLimburg gegaan.
De ramp die zich daar voltrok,
ontstond zonder bemoeienis van
het ministerie van binnenlandse
zaken". Dat zei minister Dales
(binnenlandse zaken) gisteren op
de vraag waarom er geen verte-
genwoordiger van het konings-
huis of het kabinet zich tot dus-
ver in het Limburgse rampge-
bied heeft laten zien.
In Limburg is verontwaardiging
ontstaan over het uitblijven van
hoog bezoek. Niet dat bewinds-
lieden onmiddellijk na een ramp
daadwerkelijk iets kunnen doen,
maar hun bezoek en dat van le-
den van het koningshuis drukt
nationale solidariteit uit met de
slachtoffers. Aanvankelijk liet
het kabinet bij monde van de
minister slechts weten dat de
kas van het ministerie leeg was.
Einde boodschap.

'Ministerie
veroorzaakte
de ramp niet'

Gisteren meldde de minister met
redenen omkleed waarom zij zelf
niet naar Limburg was gegaan.
„Voor het koningshuis kan ik
niet spreken", zei ze. „Zo vlak na
een ramp moet je niet in de weg
gaan lopen. Zeker niet als je
niets te melden hebt", aldus de
bewindsvrouw.
Ze herinnerde eraan dat ze zelf
in haar burgemeesterstijd ook
liever niet zag dat er allerhande
volk de uitvoerders van maatre-
gelen voor de voeten kwam lo-
pen. „Dat ik niet ben gegaan,
heeft juist te maken met het be-
handelen van de Limburgers
met alle egards. Zij moesten
eerst de tijd krijgen om een beet-

je te overzien wat er aan de hand
was", zei Dales.

Dat haar collegaTer Beek na het
neerstorten van een F-16-straal-
jager onmiddellijk naar Hengelo
was afgereisd, was volgens de
minister niet te vergelijken. „Ik
heb het daar gisteravond nog uit-
voerig met collegaTer Beek over
gehad. Het ging bij hem om be-
trokken defensiepersoneel. Hier
is geen vliegtuig van Binnen-
landse Zaken neergestort. Het
ministerie had geen bemoeienis
met de oorzaak van de ramp".

De minister kondigde aan vol-
gende week woensdag naar
Maastricht te gaan voor overleg
met de Commissaris van de Ko-
ningin en vertegenwoordigers
van de getroffen gemeenten. Op
de vraag of ze onderweg nog zou
uitstappen in Roermond, zei Da-
les: „Ik ga het precieze reissche-
ma niet in m'n eentje vaststellen.
Daarover moet ik nog praten
met de Commissaris van de Ko-
ningin".

Zeveneneenhalf miljoen gul-
den. Met dat bedrag, be-
doeld als een - overigens
rijkelijk laat - signaal van
betrokkenheid, komt het ka-
binet over de brug ter leni-
ging van de nood van de
aardbevingsslachtoffers in
Limburg. Niet veel, goed be-
schouwd. Zeker niet als je in

Niet veel
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Schade door aardbeving
in Limburg: 150 miljoen

Volgens voorlopige prognose van provincie ge overzicht niet opgenomen.
De zwaarst getroffen gemeenten
zijn Roermond en Melick-Her-
kenbosch. Zij ramen de schade
op respectievelijk 22,5 en 11,5
miljoen, kerken niet meegeteld.
In Melick-Herkenbosch heeft het
aantal schademeldingen aan par-
ticuliere woningen inmiddels de
600 overschreden. De gemiddel-
de schade per woning is getaxe-
erd op 20 mille.

Negentien gemeenten met sa-
men 470.000 inwoners moeten
hun schade-overzicht nog indie-
nen. Van 23 gemeenten wordt
geen schademelding verwacht.
De provincie baseert de ver-
wachting dat de totale schade
stijgt tot mogelijk 150 miljoenop
de verhoudingscijfers.

bedrag van 39 miljoen gulden.
De schade aan particuliere wo-
ningen is het grootste: 18 mil-
joen. Het schade-overzichtziet er
verder als volgt uit: huurwonin-
gen: 6 miljoen, openbare gebou-
wen, instellingen en tehuizen: 6
miljoen, bedrijven: 6 miljoen, ci-
vieltechnische werken, bruggen
etc: 1,5 miljoen, monumenten:
1,5 miljoen. De schade aan ker-
ken, die wordt geschat op ruim
dertig miljoen, is in het voorlopi-
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" Mount Everest-klimmer Francois Verhoeven in actie.Stompjes
Francois Verhoeven wil de top
dolgraag halen, maar niet ten
koste van alles. „Die berg blijft
daar toch staan, maar als jij met
nog slechts stompjes vingers te-
rugkomt, heb je daar je hele le-
ven last van. Een Everest-

VIMMEN - Een dag voor het
tioe naar de Mount Everest

«est Francois Verhoeven (26)
*et pu^n op en neer ri Jden naarChinese consulaat in Bonn.C Was iets misgegaan, hij zatK*> s*eeds zonder visum voor Ti-Iw" *r zal geen expeditie-voor-

Ljtt 6 zyn of er £aat °P netliiii. moment nog van alles

i Aan
b fysieke voorbreiding

I ten 56- 1 niet liSëen. Het afgelo-
v driekwart jaar was Verhoe-.loLnauweli-ks thuis. Zijnbed in
3. mmen werd slechts af en toe
Den Paar daBen beslapen. Afgelo-

zomer was hu' gids in de
ter ui' in novemDer en decem-
„j. Mom hij in Chili en Argenti-
jnVervolgensvertoefde hij driepanden in Frankrijk als ski-

o*, verbeterde hij en passant
tj. 4JOO meter hoogte zijn condi-
hrj."?^ duurlopen. „Door die
*i.h stages past miJn ucnaam
hon VrÜwel onmiddellijk aan de
jjpSteaan. Ik kan zo de bergen

Jüa_ncois Verhoeven stond tweeNe tjgeleden bijna op de top van
hoo oad peak, die 8047 meter
v0o

8 \s-Enkele tientallen meters\irjj dat begeerde doel zakte hij
lichj een sneeuwrichel heen. Metkevriezmgen arriveerde hij
rih r,in Nederland. Deze erva-g_£t eeft nem aan net denken

Het Nederlandse Rode Kruis
bestaat dit jaar 125 jaar. Deze
mijlpaal wordt door de Kring
Limburg van het Rode Kruis
aangegrepen om op zaterdag 9
mei in cultureel centrum De
Spil in Maasbracht een grote
jubileummanifestatie te hou-
den. ledereen die meer wil we-
ten over het werk van de 2700
vrijwilligers van het Rode
Kruis in Limburg kan op de
manifestatie terecht. Er is voor
de jongere bezoekers een vos-
sejacht, een brandweerspel en
een spelenkermis. Er is een
kindercrèche voor de hele
kleintjes. Het Rode Kruis geeft
demonstraties van onder meer
hulpverlening bij rampen. Er is
een demonstratie van een red-
dingshelicopter van de Ko-
ninklijke Luchtmacht. Rol-
stoelbasketbal en -dansen
wordt getoond. En er is muziek
van verenigingen uit de regio.
De dag duurt van 11.00 tot
17.00 uur. Informatie:
046-526611.

Rode Kruis

mide op Papua Nieuw Guinea.
Francois Verhoeven is straks
koud terug uit Tibet of hü trekt
met al weer met een volgende
On Top-expeditie mee.

„Dat lijkt me geweldig, een tocht
van twaalf dagen door het regen-

beklimming is eigenlijk net als
deOlympische Spelen. Alleen de
deelname al is geweldig."

Echte klimmers als Francois
Verhoeven zien het snel om zich
heen grijpende bergtoerisme
met lede ogen aan. Steeds meer

Die zullen in juli zeker niet staan
op de top van de Carstenz Pyra-

expedities bieden mensen met
veel geld de gelegenheid om zich
naar de toppen van Himalaya-
reuzen te laten vervoeren. „En
op de top van de Mont Blanc sta
je met driehonderd man."

Nooitmeer
Hief een Deetie pech had ik dat
doe <?Verleefd- Eerst zei ik: dit
4n , * nooit meer. Later ga je
h e j-tVseren waarom je de top niet
jew Behaald. En dan nuanceer
de r? 61-' Maar toen ze me vroegen

Gerest te doen, heb ik voor-

woud. In toekomst ga ik toch
minder klimmen en meer trac-
ki ngs maken. Op die manier leer
je de plaatselijke bevolking en
cultuur beterkennen. By een ex-
peditie zit je in het basiskamp
weken te wachten op goed weer.
Dat is wat eenzijdig." Reünie

Het voormalig St.-Bernardus-
college uit Pey-Echt houdt za-
terdag 25 en zondag 26 april
een reünie voor alle oud-stu-
denten gymnasium, mulo en
handelsscholen van dit inter-
naat. De bijeenkomst wordt
zaterdag gehouden in motel
Van der Valk in Heerlen en be-
gint om 15.00 uur. Op zondag
wordt de bijeenkomst na de
mis van 10.00 uur in de Abdij
Lilbosch in Pey voortgezet.
Oud-studenten kunnen zich
opgeven bh Will Thelosen,
Brunssum, 045-252900.

WAUBACH - Jong Nederland is
de brand van drie jaar geleden
hellemaal te boven en geeft de
vollgende week een feest in het
ni..uwe gebouw aan de Kerk-
straat in Waubach.
Op vrijdag 24 april is er eep
Black and White-party om 20
uur. Erwtjes Ouwe Leem Band
zorgt dan voor de muziek. Op 25
april treedt kindertheater Bol-
ho<ed op. om 11 uur. Gespeeld
wordt het stuk 'Een vriendje
voor Jozefientje'. Om 13.30 uur
speelt Bolhoed het stuk 'De drie
dokters. Om 17.30 uur volgt een
jongerenmis, waarna het nieuwe
gebouw wordt ingewijd door
wethouder Thei Gybels, pastoor
Kei nis en J.Moors, voorzitter van
heK landelijke bureau van Jong
Nederland.
Aansluitend is een receptie en
een feestavond met het orkest
Bcinjour.

Jong Nederland
viert weer feest

Autopuzzelrit

De: start is van 13.30 tot 14 uur
bijHotel Amicitia op de Markt in
Hoensbroek. ledereen kan in-
scl irijven voor fl 13,50 per auto.

HOENSBROEK - Automobiel-
club Grensladn uit Hoensbroek
houdt op 26 april een autopuzzel-
rit onder de naam Oranjerit.

Er zijn prijzen te winnen en er
wordt alleen over goede wegen
geireden.

De werkgroep Katholieke Jon-
geren houdt dit jaar voor de
zesde achtereenvolgende keer
een Voettocht naar Banneux in
de Belgische Ardennen. De
voettocht - met het thema
Stappen over de Grenzen - is
bedoeld voor jongeren van 16
tot en met 30 jaar en vindt
plaats in het weekend van He-
melvaart, van 28 mei tot en met
31 mei. De kosten van devoet-
tocht zijn 75 gulden per per-
soon. Voor informatie: Caritas
Banneux: 043-633606.

Voettocht

Op de Agrarische Dagen in het
Oostbrabantse Someren zijn in
het weekend van 25 en 26 april
de modernste landbouwmachi-
nes en nieuwst agrarische snuf-
jes te zien. Op een terrein aan
de Smulderslaan in Someren-
heide van maar liefst 50 hecta-
ren staan onder meer mestin-
jecteurs in actie, graszaaima-
chines en mechanische on-
kruidbestrijders. In totaal
presenteren zich tijdens de da-
gen bijna honderd bedrijven
uit de hele agrarische sector
van tuinbouw tot veeteelt. Op
zaterdag 25 april wordt de dag
officieel geopend. De agrari-
sche dagen zijn te bezoeken
van zaterdag 11.00 uur tot 18.00
uur en zondagvan 10.00uur tot
17.00 uur. De entree bedraagt
7,50 gulden per persoon. Kin-
deren tot 12 jaar gratis.

Agrarische
dagen

BRUNSSUM

" Het jeugdclubje van het IVN
houdt Tweede Paasdag vanaf 14
uur een eierspeurtocht vanaf de
manege aan de Rimburgerweg.
lederen kan voor een gulden per
persoon aan de tocht deelnemen.

" In het IVN-lokaal aan de
Ransdalerstraat 64 te Ransdaal is
op dinsdag 21 april, 20 uur een
diapresentatie over de kerkuil.
Wie veel belangstelling heeft
voor uilen kan zich bij het IVN
verdienstelijk maken met het
controleren van nestkasten, het
tellen van jonge uilen en het ver-
zamelen van braakballen. Voor
informatie: W. Simons,
©04459-1662.

VOERENDAAL

KERKRADE

" Het seizoen van de speeltuin
Prickbos wordt opTweede Paas-
dag om 14 uur geopend met het
traditionel eieren rapen. leder-
een die op die dag een gezins-
kaart koopt krijgt een leukever-
rassing.

AMSTENRADE

" Bü Jan van Cep treedt zater-
dag om 21 uur de 18 man sterke
Brisk Big Bapd op. Op Tweede
Paasdag om 15.30 uur wordt tij-
dens het Paaseierenbal het po-
dium bemand door de formatie
Underberg.

BOCHOLTZ

" Het IVN Simpelveld-Bocholtz
maakt op Tweede Paasdag een
dagwandeling in de omgeving
van Elsloo en Bunde. Men ver-
trekt aan het Wilhelminaplein.
Voor informatie: Hein Blezer,
®443916.

" In zaal Dackus aan de Irm-
straat wordt maandag van 10 tot
17 uur een rommelmarkt gehou-
den ten bate van de speeltuin
Hulsveld.

SIMPELVELD

HULSBERG

" De Hulsbergse carnavalsver-
eniging houdt maandag vanaf 11
uur voor de negende keer de
vrije markt op camping 't He-
melke. Ongeveer honderd han-
delaren hebben ingeschreven.
Voor de jeugd is er onder andere
een draaimolen en een kinder-
boerderij. Ook komt de Paashaas
op bezoek.

HEERLEN
HeeJ Vrijwilligerscentrale

J ligt h' van Grunsvenplein 2,
|fècht'i. brocnure 'Vrrjwilligers-
IrW laar- De brochure geeftj|n.oet -waar een vrijwilliger op
\ver. letten als hij/zij ergens gaat

|*r *n- Het is de bedoeling dat
I b. 0

, Or'opig vier verschillende
1k ost flUlifs uitkomen. Het boekje
\w" 2.50 en is af te halen op
tot *aagen van 9 tot 12 en van 14
Vk; ' UUr op het kantoor van dew_ll-gerscentrßle.
% Bct e d âardencomplex Douvenra-
«n f,. . een oproep aan jongens
om zi uJes van minimaal 17 jaar
kami ° aan te melden voor va-
worc jt erk °P Douvenrade. Er
JUjij .gezocht naar hulp voor
te.e °l en met september. Geïn-

124 kunnen oellen met

\vord
e
t
koniende negen dinsdagen

<*_n Am Parochie De Vrank
gehouden.

HOENSBROEK
h°Udt . °tto van de Lotto

rn~ terdag van 10 tot 14 uur
Wiih„,mmelmarkt aan huis in de
brOek straat 38 te Hoens-

*aterd*lar,ie Hoensbroek huppelt
<W t

ag de paashaas rond. Hij71' tractaties uit.

EYGELSHOVEN
" roild het Socio-project

l°toti»P Paasdag van'"uur de jaarlijkseZwarte

LANDGRAAF
"De Heemkundevereniging
houdt dinsdag 21 april om 20 uur
in haar gebouwaan de Curacao-
straat een lezing over de graven-
familie Van Schaesberg. De toe-
gang is gratis en iedereen is
welkom.

" In Galaxy te Nieuwenhagen
treedt vanavond 2 Unlimited op.

" Magie Frankie is zaterdag
vanaf 20 uur te bekijken en te
beluisteren in zalencentrum De
Brandpoort in Nieuwenhagen.

" De wijk- en belangenvereni-
ging Oud Eikske houdt op Twee-
de Paasdag van 10 tot 17 uur de
jaarlijkse rommelmarkt in het
wijkcentrum aan de Strrjthager-
weg 4. Entree gratis.

Markt gehouden. Entree fl 3,50
65-plussers en jeugdigen fl 2,50.

ROERMOND - De Vrije School
Christophorus aan de Schouw-
berg 27 te Roermond houdt op
zaterdag 2 mei van 10.00 tot
12.00 uur een kijkochtend voor
belangstellenden.

De peutergroep, kleuterklas en
lagere school openen die dag
hun klasdeuren en de leer-
krachten verstrekken informa-
tie.

Vrije School
HI.ERLEN - Kindercircus
Ba mbino bestaat uit vijftien kin-
deren van 9 tot 16 jaar. Ze krij-
gen:, wekelijks circustraining.
Voor een groot deel bedenken zij
ook zelf hun show. Volgende
week treden zijn drie keer op in
de Ooostelijke Mijnstreek. Op 22
apxil om 15 uur zijn ze in Dr
Br ikke Oave in Brunssum.

Op vrijdag 24 april speelt het cir-
cu;s van 10 tot 12 uur in La Vene-
ziana, Promenade Heerlen, en
om 15 uur in het Grand Theater
in Landgraaf.

Kindercircus
Bambino

in de eeuwigheid", merkt hij op.
Twee andere door hem gevangen
maar nog nergens anders door
de wetenschap geregistreerde
schubvleugeligen gaf hij als eer-
betoon de naam van een Amster-
damse en van een Franse vlin-
dersspecialist.

Oud-bouwvakker Langohr die
natuurreizen naar onder andere
Griekenland, Spanje, Portugal,
twee keer Lapland en Amerika

" Mottendeskundige Ge-
rard Langohr gaat morgen
naar Helsinki.

Foto: KLAUS TUMMERS
maakte en die in het verleden
congressen en universiteitsbi-bliotheken in Parijs, Berlijn,
Brussel, Wenen en San Remo be-
zocht, wordt in vakkringen dui-
delijk voor vol aangezien. Nog
bijna wekelijks is hy met zijn
netje in de natuur aan te treffen.
Toen hij in de Grand Canyon
verbleef, sleepte hij een zelfge-
construeerde mottenval in zijn
koffer mee, waarin hij in een
nacht 380 motten verschalkte.
Maar Gerard Langohr verzamelt
niet alleen motten, ook prent-
briefkaarten en postzegels van
België bezorgen hem verzame-
laars-kriebels.

hoog aangeslagen. Voor de helft
zijn zyn motten als langdurig
bruikleen in het instituut voor
Taxonomische Zoölogie in Am-
sterdam te vinden. De motten'
van twee millimeter tot een cen-
timeter en groter zitten in circa
200 kistjes van 400 tot 1000
exemplaren onder glas opge-
spannen en werden door hem
volledig gedetermineerd en gere-
gistreerd.
Dat conserveringswerk onder

een loep en op minitieuze plank-
jes gespannen, vereist monni-
kengeduld. Het specialisme
brengt ook met zich mee dat er
zeldzame (en dus kostbare) boe-
ken dienen te worden aange-
schaft. Drie tot dan toe in het
Franse Massif I'Esterel en in de
Haute Provence ontdekte onbe-
kende mottensoorten kregen zijn
naam: scythris gerardi, scythris
langohri en pseudatemelia lan-
gohri. „Zo beland jemet een mot

"^-~^_gü_g2g correspondent

SÏLsVELD ~ Zaterdag ver-
_.angohr />m?elveldenaar Gerard5^ vanafBeek naar de
**1 de dstad Helsinki. Daar
**« e<.rex-metselaar deelnemendercoV£rPT^nSchappelÜk vlin-
-s°nr zaf Jf De a"todidact Lan--16,1 «ün ?nVan de 150 specialis-
&a*t het Jl F,lmand. TussendoorPctersbu

g
rgZelschaP nog naar st-

61* in binnen-
?e VeS j.d als een der er°ot-?°PteraV?u atTS van micro-lepi-,ndrukVPltUb,Vleugeligen)zSnetmind^Hndl collectie vanesfen?D,df dan honderdduizends^flaren wordt doorkenners

Simpelveldse mottenkenner
naar congres in Finland
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prikbordFrancois Verhoeven naar 's werelds hoogste berg

'Everest-klim is net
deelname aan Spelen'

De Vallekebergse Alpe Vrung (VAV) proberen dit
jaar de hoogste bergen op alle zeven continenten te
beklimmen. Via het gedurfde Sony On Top-project

waaierenze uit naar Alaska, Papua Nieuw-Guinea, de
Zuidpool, Rusland, Argentinië, Afrika. Veronica

televisie zendt op 28 mei, 27 juli, 28 september en in
januari 1993beelden uit van deze imposante

onderneming.
Het letterlijke hoogtepunt vormt de Mount Everest,

via de noordroute vanuit Tibet te beklimmen.
Francois Verhoeven, niet voor niets woonachtig in

Klimmen, is de uitverkorene voor deze trip.
Vandaag stapt hij in het vliegtuigrichting

Nepal en Tibet.

DOOR JOOSPHILIPPENS
Het heao-Limburg in Sittard
viert in oktober zijn 25-jarig be-
staan. Behalve lezingen, sport-
dagen en feesten zal 'er ook een
reünie worden gehouden voor
alle afgestudeerden van het
heao. De reünie is op 31 okto-
ber. Afgestudeerden die het
heao niet via de vereniging van
afgestudeerden heao Sittard
heeft kunnen bereiken, worden
verzocht contact op te nemen
met de lustrumcommissie. Dat
kan door het huidige adres
door te geven aan antwoord-
nummer 521, 6100 VB Geleen,
of een briefje te faxen naar
046-370589.

" Reünie heao

Het gewest Limburg van de
Nederlandse vereniging van
huisvrouwen houdt op dinsdag
28 april een thema-ochtend
over 'ouder worden en toch
plezierig wonen. De ochtend
vindt plaats in de Oranjerie in
Roermond. De kosten zijn 2,50
gulden voor leden en niet-
leden. Sprekers zijn W. See-
gers, consulent van de Stich-
ting Liose en A. van Cuijk vaan
de Vereniging Groepswonen
van Ouderen. De ochtend
wordt ingeleid door mevrouw
J. Bokhorst-Brugmans, gewes-
telijk presidente van de vereni-
ging.

Ouder wonen

waarden gesteld," zegt Verhoe-
ven, die zelf een van de hoofdor-
ganisatoren van On Top is.
De zuidroutevan de Mount Eve-
rest was voor hem taboe, vanwe-
ge de beruchte Khumbu-ijsval.
„Daar komt een op de twintig
klimmers om het leven, dat kun
je eenvoudig uit de statistieken
afleiden. Dat risico is me te
groot."

Verhoeven gaat nu mee met een
Duitse commerciële expeditie,
waar de VAV hem voor 30.000
gulden 'ingekocht' heeft. Die ex-
peditie neemt de noordroute,
vanuit Tibet. Het is een groot
team, zestien deelnemers, en dat
betekent meer kans om bij onge-
lukken weer de berg af te ko-
men. „En we klimmen het laat-
ste stuk met zuurstof. Dat ver-
mindert de kans op bevriezin-
gen. Genoeg waarborgen voor
mij om het aan te durven."
Aanvankelijk zou zyn klimmaat
Edward Bekker hem vergezel-
len, maar door een virus is Bek-
ker, die al eens op de flanken
van de Mount Everest klom, niet
topfit. En dus bluft Verhoeven
over om als eerste Limburger en
derde Nederlander het hoogste
punt ter wereld te bereiken.

Tenzij de wind uitgroeit tot spel-
breker. Het 8848 meter meter
hoge plafond van de wereld is
berucht om zijn stormen. Op die
momenten is de top absoluut on-
haalbaar. „Op de Noordcol wil-
len we sneeuwholen maken,
zodat we beschut kunnen sla-
pen."

Limburgs dagblad Limburg

in hetnieuws

journaal

streeksgewijs



Vrijdag 17 april 1992 " 26..
I T^j^hm? J^sasomm : J^a3^mw I
I VAN DONDERDAG 16 APRIL T/M ZATERDAG 25 APRIL I
I TWEEDE PAASDAG GEOPEND VAN 111 TOT 17 UUR I

I l^T^^u^ |i VOORDEUREN l^/OT^APf I
I lil lill lil LU [Idddll binnendeuren lÈßl^i^^n I

INDUSTRIESTRAAT 10-12 6466 CC KERKRADE 045-4119275^^^

1 Geopend elke dag van 9-18 uun_zaterdags_var^ 1
H^^^^^^^^H^llllH_____-------_a----H^aH.-______a__-___H--B_--------^BI^^Ma^B^NaBB^B'iBM

________!___,l^■■■■_B___H■■__Ml--_________aaM__Ht-----H-__■_■_■_M__■■__■___■■■■

VOOR DE BETERE WONINGINRICHTING

Spoorsingel 12-14, Heerlen, tel. 045-727156, 417960

9>cml_____

" trompetten - cornetten - bugels - trombones - tuba s W^^
" saxofoons - klarinetten _____L^
" fluiten - piccolo's - hobo's - fagotten tt^i^A
" slagwerkinstrumenten - xylofoons - vibrafoons enz enz //\Snl
" grote collectie mondstukken - toebehoren en accessoires /’ ]■

" eigen huurprogramma met recht van koop H_______ /!_■___.

Enorme kollektie dwarsfluiten, w.0.: Yamaha, Pearl, Hammig, Trevor J. James en
vele anderen.

Alf bttrottmf mtickii aaxofoorm In voorr—d, w.o. Stmttr ■ Conn ■ Ymrvwhs ■ Pvtar Poruol - Armatrong
" JupHttr - AlXWti 9fi *»." _HN_lffWl. I

_____----------.______ l----------.-^______—------—^^^^^^^^^^^^^

PAASMAANDAG 10.0 0 17.00 UUR
donderdag 16 april opening von 20.00 " 21.00 uur; vrijdag 17 opril van 9.00 ■ 18.00 uur; zaterdag 18 opril von 9.00 - 17.00 uur;

-_______________i__i___i._i_i.._--i--i.-i...-iiii--.-iiii--------i-.-.iii.-.----ii---.-.-iiiii^__^---
-entree volwassenen fl. 3,-7 kinderen 10l 13 jaar fl. 1,-- entreegelden komen geheel ten goede EUROPfITUIH^Ir7

van de orchideeënvereniging 'Mergelland' "■■■_________i_-________.^^
favois lijn al ome verkoopafdelingen geopend ai uiteracird vrij toegankelijk tan,vaesrade 100,

6361 HH NUTH. 045-244644.

De geheel nieuwe speciaalzaak
aan de Salmstraat 40 - Geleen

voor dames en heren in

LEDER, SUÈDE en LAMSVACHTKLEDING
U vindt bij ons een uitgebreide, modieuze en

sportieve

LEDERCOLLECTIE
pantalons, rokken, bloussons, blazers,

mantels enz.

HET ADRES MET MEER DAN 40 JAARERVARING
BEKEND OM HAAR SERVICE EN VAKMANSCHAP

Salmstraat 40 - Geleen
Tel: 046-745580

De nieuwste modellen van.3BB^-
MOTORJACKS OQR ■ 'In diverse leersoorten voor ■»WJ
Sportieve BLOUSONS «"*«;-

Voor hem en voor haar 1 ’Q m
In soepelesuède,6kleuren voor If wl

Berben's Effectenkantoor BV
commissionairs in effecten

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN IN BELGIË,
NEDERLAND EN ZWITSERLAND MET EEN

MINIMAALRENDEMENT VAN 12%
Al meer dan 20 jaar gegarandeerd

vertrouwd beleggingsadvies.
Bel voor informatie of afspraak

043-213871
Rechtstraat 89, 6221 EH Maastricht oam

_...._____--.
_«^ ■ :■:■::: _«««B____________-----^—^^-"-—«"^^^^"^^^■-^^^--»»^^^"^-^^^^ —^^^^^~"*"~"^

OFFICIAL DEALER i

i OVERZICHT VAN ONS■k LEVERINGSPROGRAMMA
■ Nieuwe Ford automobielen ■ Gebruikte
A1automobielen ■ Leasing, Financiering en

I Verhuur ■ Moderne werkplaats, APK
keuringstation ■ Vialle LPG dealer, LPG
keuringstation ■ Dealer Carfox autotelefoon
■ Gekeurde auto-alarm met certificaat
■ Schade werkplaats met lakspuitinstallatie

m^hv' Beek Kerkrade-West Maastricht
I Weth. Sangersstr. 7 Hamstraat 70 Korvetweg 20-22

W^^ Tel, 046-375353 Tel. 045-423030 Tel. 043-632555
Fax 046-377547 Fax 045-416868 Fax 043-633321

lUiKiQTr; Mi
'"■Vil! I f', i l\\ Voerendaal: Hoolatraat 45 Jj(,M;V.j/ 1 j/f. ' Bk \ 1 lal.: 045 " 7*0305 l.^!■I.i.ii."■. IJ / e COrQ Maastricht: Scharnerweg 147b'I,'s'l;.
JU-■"..!;.. \wJ I lal.: 043 - 03*273 ?|Jll^
''] liiwjj «Hard : Rl|k»weg Nrd. 48 '«f'S'lfI/uV-rli ■ , , lal.: 04* " 82*1*7 jjife
■/«rnfv I 1 oukes parket b.v. |ijnj

.!.!.!"/!».v( T.i|:,
i;;,'Hi. iif >\ki- jljjüip Kies jevoor KWALITEIT dan kies je voor :!jj]j
i.'i'jjvj; ijijMM Veeom - *%ou6e& M
tmm (ii
i!!i!i'i ..'j, :Ui|!
MM Als je op KWALITEIT staat, dan STA je op i!j||]
i\mt\\ ijl f

r~geenn
-WERKPBUK?

mMW ' * m ■ Kl___l>.______>_______B_f _____ ______________________ -^"—_______! _r__H

■f "*^4__B/ijf/i! Tam

MAASTRICHT HEERLEN I4. i.— j
_

4 ,--. I WIJLRE BILZEN (B.)
W Alex.nd.rw_g 2De Be.lel 106 lAI £) Ugl AF A_s^ I V_kentxjrger«eg44 Maattncnleritr 61
Tel 043-684444 Tel 045 - 411930 I ■ ?____. ■_. ____* W_W «2___f I Tel 04450 - 2220 Tel 069 - 411465
Fe» 043 - 664486 Fax 045 - 425060 I 1 Fa, 04450 - 2121 Fax 089 - 417035

HUUR OF KOOP ER AL UW MACHINES
EN TIJDELIJKE HUISVESTING ! \

$T Uitgebreidste collectie
f zijden bloemen „Jim Jon" '
<*^^p""^W exclusieve zijden bloemen

X^ Bongerd 20, 6411 JM Heerlen

FEESTWEEK! ,
i.v.m. heropening Ea!ni________--tP"

KNALAANBIEDINGEN

_______M___B.^

HOMETRAINER VOUWRIJWIEL CROSSRIJWIEL 16
snaargeremd 20" remnaaf .Qmn , h,.ri

_ ifiH»
wintolprfjs 299.- 29g nu 19Q . remn' + handr' Jj..

199,- 2"'"u 1W' idem2°" Jfi.mountainl2M>" 1*"

DAMES-/ MOUNTAINBIKE CITYBIKE 24
HERENRIJWIEL dames of heren meisjes of jongens J
28"remnaaf 399,- ZWart 18 V' 5"-"

QQ "lof 2 tint. nu 349,- "U ***'" 5v.m.10v.j. 399'
3v. uitvoering 399,- «-^:

HYBRIDE 28 ~ MOUNTAINBIKE CITYBIKE d. of h.
Nishiki 21 v. Shimano 21 v. Shimano GSTi 26" Shimano SiS (
sports zwart 1095, dofh 895j. rjjklaar 59J895>" nu 699,- idem 24 569'

RIJWIEL CASH & CARRV
Akerstraat Nrd. 182 ■IJTO^^
HOENSBROEK l'll II I \W}
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Roemenië

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Wethouder Nic
Odekerken (CDA) heeft de Land-
graafse gemeenteraad cijfers voor-
geschoteld over het rioleringsplan
die totaal niet kloppen. Hij werd
gisteravond dan ook onverbiddelijk
door een voltallige gemeenteraad
teruggefloten. Odekerken rekende
de raad voor dat er in 1991 een be-
drag van 662.000 gulden teveel is
uitgegeven aan de rioleringswerk-
zaamheden. Dat geld was alvast
gehaald uit het rioleringspotje voor
1992 en 1993, terwijl de kosten in
deze twee jaren 'voor de vernieu-
wing van de riolering ook al met
ongeveer honderd procent zullen
stijgen.

De wethouder kreeg forse kritiek
van praktisch alle partijen. Lei Bis-
schops van de BBL noemde het al-
lemaal 'natte vingerwerk. Gulpers
riep kwaad: „Waar blijft de vinger
aan de pols". En Jan Bonten van
Odekerkens coalitiegenoot PvdA
riep: „Dit is bij de konijnen af,
neem dat hele voorstel maar terug
want de cijfers kloppen niet". De
wethouder verweerde zich door te
zeggen er verkeerde berekeningen
waren gemaakt.
De raad besloot het krediet van 3,6
miljoen gulden voor de riolerings-
werken van dit jaar beschikbaar te
stellen, maar alleen nadat wethou-
der Odekerken beloofde in mei met
cijfers te komen die wel kloppen.

jteerlen: Voor spoedgevallen
*'114.00 (brandweercentrale)bellen.
Kerkrade-Oost: Tot zaterdag 12
JJUr telefoonbeantwoorder eigen
"Uisarts. Van zaterdag 12 uur tot
Zondagmorgen 10 uur Kaiser,
*35.12.32. Van zondagmorgen 10
|Jt maandagmorgen 10 uur
«oebbels, ®35.14.64 . Van maan-
dagmorgen 10 uur tot dinsdag-morgen 8 uur Uiterwaal 453059., Vrijdag

I |n zaterdag Schepers, 544.12.13.I £?ndag Schiffelers,; «04451-1500. Tweede Paasdag,
j Jflom, ®44.39.38.
! landgraaf: zaterdag Ypenburg,

*32.20.72, zondag en maandag■ jassen, ®32.06.60.Hoensbroek: Patiënten van Ge-
I jjpndheidscentrum Hoensbroek-

Woord kunnen dag en nacht bel-
*«. ®21.48.21. Uitsluitend voor
spoedgevallen: ®23.18.00. An-I aers eigen huisarts bellen.

Als ze herplaatsing ofbijscholing accepteren

Gehandicapten spelen

Geen gedwongen ontslag
Heerlense ambtenaren

" „Dit hebben wij in onze kin-
derjaren niet eens meegemaakt.
Het is in en in triest als je die
Roemeense weeskindertjes in
ziekenhuizen ziet liggen en
door scholen loopt waar niet
eens een lamp aan het plafond
hangt", vertelt de 62-jarige Em-
ma Tilly uit Hoensbroek. Ge-
lukkig is er een lichtpuntje in
zicht voor de Roemeense kin-
dertjes en hun vaders en moe-
ders. Als reddende engelen in
nood gaan Emma en haar man
Karel vandaag naar Roemenie
om kleding en levensmiddelen
te brengen. Ze zullen het leven
van de Roemeense schoolkin-
dertjes verder verlichten door
te zorgen dat er peertjes in de
lampen worden gedraaid.

" De aula van de Verpleegkli-
nieken in Heerlen wordt ge-
bouwd zonder enige cent subsi-
die. Dat is niet makkelijk.
Daarom was directeur Malher-
be van de Verpleegklinieken
zeer verheugd dat hij gisteren
een cheque van 25.000 gulden
van de Rabobank kon ontvan-
gen. Directeur Peeters van de
Heerlense bankvestiging kwam
het geld persoonlijk overhandi-
gen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Er worden geen
ambtenaren van de gemeente
Heerlen ontslagen. Maar de
betrokken medewerkers moe-
ten, indien nodig, wel instem-
men met overplaatsing of om-
en bijscholing.

Dit heeft het Heerlense college la-
ten weten. Heerlen gaat ruim tien
miljoen bezuinigen. De post 'ambte-
naren' maakt ongeveer zestig pro-
cent uit van het beïnvloedbare
budget. Dat vindt het college te
hoog. Daarom moet het ambtena-
renapparaat afgeslankt worden.

Öninssum/Schinveld: Bruns-
_^Ir'- Rumpenerstraat 2a,«25.42.33.Heerlen: Claessens, Sarolea-
ja-aat 6, «71.52.41.
landgraaf: Lempers, Hoofd-straat 5 Schaesberg, «31.07.70.
J|Oor spoedgevallen dag en
["acht bereikbaar.
J^rkrade/Eygelshoven: Schone-
nd, Hoofdstraat 2, «45.25.23.Jjerkrade-West: Bleyerheide-

Bleijerheiderstraat 52,■46.09.23.Pteijerheide^leijerheide, Blei-
£rheiderstraat 52, «46.09.23.
-agelijks open van 8 tot 22 uur.
j»impelve_d/Bocholtz: Voncken,
"r- Ottenstraat 6, «44.11.00. Za-
j!rdag H-15 uur, zondag
"5.30-14.30 uur. Voor spoedge-

vallen van 22-22.30uur of na tele-
ijnische afspraak.
ffoensbroek/Heerlerheide.Mar-
{f«s, Hoofdstraat 87 Hoens-
«"oek, «21.22.14.
""Uth: Voor spoedgevallen eigenapotheek (b.g.g. «71.14.00).

Landartsen

" U mag wel oppassen geen
eiervreter te worden. Dat is na-
melijk een ander woord voor
een Dasypeltis scaber, ofwel een
kieuwtandslang. Er is een culi-
naire firma die adviseert eie-
ren de dag voor Pasen in te
vriezen. U haalt ze uit de diep-
vries op Eerste Paasdag en
stopt ze in een apparaat dat de
firma speciaal voor deze gele-
genheid op de markt heeft ge-
bracht: de eierdooier.GROENEKRUIS

" Trots toont een bewoner van Watersley een zelf gemaakte pop van de leerlingen van de Merkelbeekse basisschool.
Foto: PETER ROOZEN

Inkrimping
Het college denkt binnenkort defi-
nitieve besluiten te nemen over de
bezuinigingen. „We kunnen nu al
inschatten dat dit zal leiden tot een
duidelijke inkrimping van de for-
matie", schrijft het college aan het
personeel. Aan de garantie van
'geen gedwongen ontslagen' wordt
wel gekoppeld dat het rijk geen
nieuwe bezuinigingen meer oplegt
aan de gemeente.

Heerlen heeft momenteel 1100 amb-
tenaren, verdeeld over 900 banen.
De gemeentezal het voortaan waar-
schijnlijk met enkele tientallen
ambtenaren minder moeten gaan
doen. Het door raadslid Rein Hum-
mel genoemde getal van 36 banen,
is door het college bevestigd noch
weersproken.

Momenteel zijn al ruim tachtig va-
catures niet ingevuld als gevolg van
een selectieve vacaturestop. Dat
geldt ook voor de functie van
schouwburgdirecteur, die per 1 mei
vrij komt. Het college wil eerst in-
tern kandidaten zoeken. Pas als dat
niet lukt, wordt een externe sollici-
tatieprocedure gestart.

Vacatureshop

ÏJfcerlen/Hulsberg/Voerendaal:! bondag Haagmans, Waszink-
graat 41, «71.16.32 en zondag
~:* Bruyn, Hogeweg 47 Voeren-Jjaal, «75.14.50. Spreekuur zater-, SaS en zondag van 11-12 uur.; g-g.g. TIGH, «71.14.00.
{^«"krade/Übach over Worms/

J*°bijns, Oranjeplein 12 Kerkra-??" «45.31.10. Spreekuur
i.30-12 uur en 19-19.30 uur.

*aals/Wijlre/Wittem: Schhns,
°ernhardstraat 1 Vaals,
*°4454-1553. Spreekuur 11.30-12
£ur en 17.30-18 uur.
Sru nssum/Schinveld/Nut__/
"oensbroek/Schinnen: Gerrits,

8 Wijnandsrade,
Spreekuur 11.30-12uu>- en 17.30-18 uur.

. achtdienst voor spoedgeval-
l?n: Heerlen: «71.37.12. Nuth/
loerendaal/Simpelveld:

| «"4405-2995. Brunssum/Schin-
i Xeld/Jabeek: «25.90.90. Hoens-
I »o^k/Merkelbeek/Bingelrade:
l 522.55.55. Landgraaf: «32.30.30.

* f^rkrade/Eygelshoven:45.92.60.

capten. Zij toonden zich aanvankelijk behoorlijk onder de indruk.
„Normaal zitten de kinderen niet zo braaf bij elkaar", aldus hoofdvan
de school J.C. Hochstenbach. „We hebben ze echter van tevoren
voorbereid op de 'confrontatie. Binnenkort besteden we nog enkele
lessen hieraan, waar de ervaringen worden besproken."
Overigens bleken enkele tien- en elfjarigen slechts met moeite af-
stand te kunnen doen van het speelgoed, zo goed was het gelukt.
Voor de kinderen was er als dank cake en chips en een uitnodiging
voor de kermis van Watersley.

MERKELBEEK - De groepen zeven en acht van basisschool St Jo-
seph in Merkelbeek overhandigden gisteren zelf gemaakt speelgoed
aan geestelijk gehandicapten van Watersley in Sittard. Voor de pupil-
len en leiding van Watersley vormden het houten treintje, de auto's
en diverse poppen een welkome aanvulling op de collectie speel-
goed.
In de speel-o-theek van Watersley vond een ongedwongen ontmoe-
ting plaats tussen bewoners en leerlingen. De 32 scholieren brachten
voor het eerst een bezoek aan een verbujf voor geestelijk gehandi-

Zenuwen

Geen avondterras
voor café Cheers

DEN HAAG/KERKRADE - Het
jongerencafé Cheers bij demarkt in
Kerkrade krijgt geen avondterras.
Dat is bekend geworden bij de
Raad van State in Den Haag.

Eiertips
oNog enkele eiertips voor de
komende dagen. Serveert u eens
een glaasje eiermelk. Dat is het
witte vocht in een zacht gekookt
eitje. Slurpen mag. Wilt u de
kinderen rustig houden, laat ze
een eierkoers houden. Dat is eenwedstrijd in het stukrijden van
uitgeblazen eieren. Meestal
gaat dat perfiets.

HEERSEN

Voerendaal
"Basisschool Dammerich ligt
in Voerendaal. Ja dat weet ik,
zult u misschien zeggen. Giste-
ren gingen we toch even in de
fout door Dammerich in Heer-
len te situeren. In elk geval: het
kindercircus Bambino geeft er
op 21 april een voorstelling.
Naar Voerendaal dus!

Brief Wandelgang
oHet Heerlense raadslid Rein
Hummel vertelde dat hij in de
wandelgangen iets interessants
gehoord had. Zijn SP-collega
Peter van Zutphen hoorde het
nieuwtje geboeid aan. En vroeg
waar die wandelgangen zich
bevinden, dankon hij daar ooieens gaan luisteren.

TIGH - Heerlen: «71.14.00. In-
eirÜ?at'e over avond- en week-enddiensten van artsen, tandart-
Y.n. apothekers en het GroeneKruis.
f*ulpdienst SOS: Dag en nacht
"^eikbaar, «71.99.99.
b*eslachtsziektenbestrijding:
*-Uurs infolijn, «74.01.36.

DOORJOOSPHILIPPENS nodige vraagtekens. Rein Hum-
mel, zelf ooit nog eens in derun-
ning voor een bestuurszetel bh'
Zymose, was het meest kritisch:
„Heerlen behandelt Zymose zeer
coulant. De raad is voor een vol-
dongen feit gesteld."

De gemeente weigerde Cheers een
vergunning te verlenen voor het
avondterras. Die weigering hebben
de exploitanten van Cheers trach-
ten aan te vechten bij de Raad van
State in Den Haag. Dat is mislukt.
De Raad van State acht de exploi-
tanten niet onevenredig benadeeld
door de opstelling van de gemeente.

houden. Maar dat werkte ave-
rechts: CDA en Groepering
Heerlen-Noord vatten de zaak
hoog op en lieten zich niet af-
schepen. De druk kwam pas van
de ketel toen burgemeester Van
Zeil op de proppen kwam met
een regionaal overzicht van
PNL-banen. „Dat kunt u voor
mijn part morgen al hebben."

De gemeente wil het avondterras
niet omdat gevreesd wordt dat om-
wonenden er overlast van zullen
ondervinden.

De Heerlense raadsvergadering
van dinsdag verliep in wrevelige
sfeer. Er stond weinig op de
agenda, maar deraad debatteer-
de wel een uur over begrotings-
wijzigingen. Wat op het eerste
gezicht gemuggezift hjkt, is in
werkelijkheid bittere ernst. Vol-
gende maand moeten besluiten
vallen over ruim tien miljoenaan
bezuinigingen. En de politici
worden onrustig in de weten-
schap dat ze straks onpopulaire
maatregelen moeten nemen.
In de voorhoedegevechten ne-
men de vijf miljoen PNL-gelden
die Heerlen vanaf volgend jaar
moet missen, een prominente
plaats in. Vooral de positie van
de sociaal-culturele instelling
Zymose lykt inzet van een forse
schermutseling te worden. Ga
maar na.
De Groepering Heerlen-Noord
en het CDA drongen er sterk op
aan dat de raad zich nog eens
buigt over de verkoop van het
gebouw ABB. Heerlen kocht dat
gebouw in 1986 voor vier ton ten
behoeve van Zymose en deed
het vorig jaar voor de helft van
de hand. De gemeente betaalde
het verlies inmiddels al uit aan
Zymose.
Volgens wethouder Jos Zuid-
geest omdat de raad zelf een goe-
de benutting van ABB tegenhield.
Het gebouw heeft daardoor nooit
goed kunnen functioneren.
Dat erkenden GHN en CDA best
wel, maar toch hadden ze nog de

Feesten modeshow
"HEERLEN - Studenten van de|UGo, MEAO, MDS, het Bernardi-. «scollege en de THW verzorgen op

mei een modeshow in de Pepper-
tr ,m Heerlen. Later op de avond
Punt" Red Button °P- Het hoogte-
mJ_, ls volgens de organisatoren de
krü w Dodvsbow. Kaarten zijn ver-
Taigaar biJ de cafè's Fellini, DeaDPerij en De Dommel.

" Rein Hummel

De begrotingswijziging werd uit-
eindelijk aangehouden. Daar
was zelfs een schorsing voor no-
dig, om de CDA-fractie op één
lijn te krijgen. Vervolgens dron-
gen CDA en Groepering Heer-
len-Noord, daarbij gesteund
door VVD en SP, er ook op aan
een compleet overzicht te krij-
gen van alle arbeidsplaatsen in
Heerlen die met PNL-gelden be-
taald worden. Zo willen ze een
goede controle-mogelijkheid
hebben op het beleid van PvdA-
wethouder Dorien Visser. Auto

in gesprek

Graffiti
Naar aanleiding van het artikel
ërattiti schoonmaakaktie' in het«-arnburgs Dagblad van 4 april jl.
wyjst gevelreinigingsbedrijf De
one-.nSStreek VOF er met nadruk
sen de gen°emde Raoul Thys-
inv. niet haar direkteur is, zoals
" net bewuste artikel wordt ge-digereerd. De werkelijke eige-naren van 'De Grensstreek'waren en zijn Allan de la Com-°ee en Marcel Raes.
A- de la Combee en M. Raes.

Brunssum
fc%; Betrokken persoon
dn.li. ?-(TNs het interview na-diïni llk 9e2e9d dat MJ de lei-m° had over beide bedrijven.

Stoomtrein
" Het Heerlense college nam
vorig jaar, in afwezigheid van
burgemeester Van Zeil, het be-
sluit niet mee te werken aan de
toeristische stoomtrein. Deze
liep op Heerlens grondgebied
'slechts' over wat landbouwge-
bieden. Nu blijkt dit gebied
mogelijk een groot Legopark te
gaan bevatten. Mooie gelegen-
heid voor Van Zeil om hardop
te dromen over hoe mooi een
stoomtreinhalte Legoworld wel
zou zijn...

Architecten
in de prijzen

HEERLEN - Het Heerlense ar-
chitectenbureau AGS heeft twee
aansprekende prijzen gewonnen.

De International Council of
Shopping Centers (ICSC) heeft
het bureau de Special Award
toegekend voor de renovatie van
winkelcentrum Crimpenhof in
Krimpen aan de IJssel.
AGS kreeg bovendien de jaar-
prijs 1992 van de Nederlandse
Raad van Winkelcentra in de ca-
tegorie binnenstadsprojecten.
Dit voor de renovatie en nieuw-
bouw van een riante winkelpas-
sage met parkeergarage van de
Emmapassage in Tilburg.

AGS won in 1985 al een eerste
prijs van het ICSC voor de re-
constructie van het Heerlense
winkelcentrum 't Loon.

Over besluiten gesproken. Het
Heerlense college heeft voor
zichzelf een nieuwe Mercedes
besteld. Tegelijkertijd echter
werd de zogenaamde 'aanrijver-
goeding' voor ambtenaren uitge-
steld. „Die reiskosten vliegen de
pan uit, laten we eerst maar eens
onderzoeken hoe dat komt",
vindt het college. De ambtena-
ren stellen nu voor dat burge-
meester en wethouders het goe-
de voorbeeld geven door een
goedkopere auto te nemen. Een
van hen stelt zelfs zijn eigen La-
da ter beschikking. Zo kan het
bestuur het goede voorbeeld ge-
ven. Want bezuinigen, dat doe je
toch met zn allen?

Deze wil niet alle bezuinigingen
automatisch ten koste laten gaan
van de PNL-banen, maar nieuw
beleid maken binnen haar dienst
Welzijn. Dat zou kunnen beteke-
nen dat Zymose relatief ontzien
wordt en dat extra ambtenaren
weg moeten. PvdA-collegawet-
houder Jos Zuidgeest deed een
beetje moeilijk over het geven
van het PNL-overzicht. „Is veel
werk om dat uit te zoeken, het
college heeft alleen 'beleidsrele-
vante' informatie, u kunt niet al-
le détails eisen, misschien valt
de informatie die we straks ge-
ven heel erg mee."
Zuidgeest hield dus opzichtig de
boot af. Waarschijnlijk om zijn
collega Visser 'uit de wind' te

Andere post heeft de raad inmid-
dels al binnen. Het Heerlense
CDA heeft namelijk een brief ge-
stuurd aan alle andere fracties.
„We willen met u van gedachten
wisselen over de invulling van
de bezuinigingen." Aanvankelijk
zorgde het schrijven voor gefron-
ste wenkbrauwen. Was dit een
poging om geheime afspraken
met oppositiepartij Groepering
Heerlen-Noord een officiëler ca-
chet te geven? Maar het CDA
verzekerde dat het om een 'ge-
heel vrijblijvende gedachtenwis-
seling' gaat, waarbij mogelijke
alternatieven op een rijtje gezet
worden. De ergste bedenkingen
werden daardoor weggenomen.
Groen Links heeft het CDA ech-
ter laten weten niets te zien in
een apart vis-a-vis met de chris-
ten-democraten. Praten dat kan,
maar dan in een openbare raads-
conferentie. Een prima opstel-
ling van de Heerlense groenen.
Want worden niet steeds vaker
de échte besluiten tijdens een
besloten vooroverleg genomen?

weekend agenda
avond- en weekenddien-

sten beginnen op vrijdag-
avond en eindigen de volgen-ae week vrijdag om 8.30 uur.

ARTSEN

Ei

Aula
APOTHEKEN

Cijfers wethouder
kloppen niet

Vrijdag 17 april 1992 " 27

Ook bij een gewijzigd subsidiebe-
leid moeten voorzieningen en acti-
viteiten voor het grote publiek toe-
gankelijk blijven. Bijzondere aan-
dacht moet uitgaan naar kwetsbare
groepen als jongeren en gehandi-
capten. „De kosten moeten echter
zoveel mogelijk in rekening worden
gebracht bij het publiek."

Het stimuleren van onder meer mu-
ziek- en sportverenigingen blijft de
gemeente als een belangrijke taak
zien. Een bepaald basisniveau staat
de gemeente ook hier voor ogen.

De gemeentelijke muziekschool wil
Brunssum echter afstoten. Samen-
werking met andere gemeenten op
dit vlak is het streven. Waar het
clubs betreft die zich met amateu-
ristische kunst bezighouden, wordt
gepleit voor het in toenemende ma-
te verstrekken van stimuleringssub-
sidies.

Wan onze verslaggever

BRUNSSUM - De stichting WEB
(Welzijnswerk en Educatie Bruns-
sum) ziet niets in het per activiteit
subsidiëren van die instelling door
de gemeente. „Tyd- en kwaliteits-
verlies", voorspelt een woordvoer-
der namens het WEB als de ge-
meente de plannen doorzet die in
het kader van de kerntakendiscus-
sie worden voorgesteld. In een ge-
meentelijke nota daarover wordt
een balletje opgegooid over een in-
grijpende wijziging van het subsi-
diebeleid.

De nadruk leggen op het betalen
van bepaalde activiteiten in plaats
van subsidiëren op grond van een
jaarprogramma, is een belangrijk
verschil met nu. Tevens zal het pu-
bliek vaker de beurs moeten trek-
ken omdat de gemeente het profijt-
beginsel uit de kast heeft gehaald.

Brunssum kondigt forse wijzigingfinanciering aan

WEB kritisch over
subsidievoorstel

Een en ander hoeft volgens een ge-
meentezegsman niet automatisch te
betekenen dat de instellingen en
verenigingen in de toekomst min-
der subsidie krijgen.

Waar het gaat om het WEB, is die
stichting daar niet zo zeker van.
„We zijn realistisch genoeg om te
beseffen dat er beknibbeld zal gaan
worden. Het is echter een goede
zaak als de gemeente nu eindelijk
duidelijkheid verschaft", aldus de
zegsman bh het WEB. De desbetref-

fende stichting, die jaarlijks bijna
acht ton ontvangt van de gemeente,
doet overigens zelf al een kostenbe-
sparend voorstel: samenwerken of
fusie met Ouderenwelzijn en Maat-
schappelijk Werk.

Naar de professionele instellingen
toe vindt de gemeente dat zij stimu-
lerend en voorwaardenscheppend
bezig moet zijn. „Het geven van
subsidie zou hooguit een aanvul-
lend en tijdelijk karakter moeten
dragen", zo stelt de gemeente.

Limburgs dagblad oostelijkemijnstreek
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ra lOn caravans
CHATEAU HOMECAR

Verkoop - Verhuur - Taxatie
Caravan reparatie en onderhoud

Voorpersoonlijke service, voor meerkwaliteit

Op maat, in iedere kleur,
voor vier seizoenen Ëf____i____2__<B
gemaakte voortenten voor M-tr^jéa
sta- en tourcaravans r^C^fl

S 043 - 64 50 79
Brommelen 58a - Geulle | Voltaweg 5 6101 XX Echt, tel. 04754-83889 mmmm

\WW\9i\ NELISSEN
Autoschade "

Ook uw adres
voor

caravanservice
en reparatie

FOCWA /f~~S~"ITUUW

Nelissen B.V.
Groeneweg 24
6041 AX Roermond
Telefoon
04750-16305
Fax 04750-10681

Jongen caravansex
DEALER VAN: CHATEAU
Veel akties FENDT
in nieuwe en FFB
gebruikte caravans TARRFRT

TEC
Diverse aanbiedingen in onze grote

caravan kampeerwinkel!!!

Jongen Caravans
Dr. Nolenslaan 105

6136 GL Sittard
Tel.: 046-51 56 23
Fax: 046-52 44 80 wo»

COUPON INROERMOND WORDEN DE ECHTE WINTERBESTENDIGE VOORTENTEN GEMAAKT!!!
Ja. graag ontvangen wij ge- Wij maken uw idealetent voor ■ TOUR-OFSTACARAVAN ■ VAKANTIE-, SEIZOEN- OF PERMANENT
heel vrijblijvend de Ben Eilers GEBRUIK ■ MOGELIJKHEDEN ONBEPERKT■ KAN NIET?KAN BU ONS WEL! ]

a^^H_______!___HM-_______________l ______________ ______
Naam BP^HBPS(5 IHbSZO _ZmmE_FPI
Adres Wn j {■! |j—l
Woonplaats SSHJMËNR ■(* -^J__HMB9E^___________l S. »In gefrankeerde enveloppe .»♦» \ " Bfi_____M__
zenden naar. __üf!Yfcw. 'Ben Eilers Tenten iKfLY» Elmpterweg 25.6042KJ ROERMOND71Ah \8 >2 _^* "/ -Tel. 04750.26118Elmpterweg 25, 7_t_y /TSCt\. "t~ cCct^ó TENTEN Geopend: dinsdag t'wzaterdag
6042 KJ Roermond V^tk-c-viJ l cn l cn "* I

STIPHOUT CAMPERS BV. Supergezellige show op 2e Paasdag
Roermond p__M_r-| p__pL_r-| p—i^LJ—i

Chateau Home Car Campingshop
Verhuur en verkoop ■ ' ', „ „„„ ' ' ■

lllhill lliil| II
van luxe campers en caravans |j|||i i

Tl CU VAN \\\\ r_DMC
Bel voor uitgebreide ■j t w |||| ||||| VJ KIN C

info/folder tel. 04750-31698 CARAVAWCENTRUM BUDEL BV
Instraat 3 6021 AC BUDEL Tel.: 04958-93355 Fax: 04958-96100

3. Een volbeladen auto zal aan de
achterzijde doorzakken. De kop-
lampafstelling moet daaraan wor-
den aangepast.

kampeerauto's, caravans en St. Jobserstr.
voortenten,kampeerartlkelen, 5102 Würselen
zeiljachten, Gewerbegebiet
scheepsaccessolres AachenerKreuz

4. Om onderweg en direct na aan-
komst van gekoelde waren te kun-
nen genieten, kunt u de koelkast
tijdens het rijden op 12 volt laten
werken.

5. Het gebruik van gordels achterin is
voor kinderen vanaf 12 jaar in en-
kele landen verplicht.

I ........miiiyiiimi.iu. ..,.:n > ... I

Caravan- en botenstalling
DE LOCHT

Het aanbevolen adres voor zomer- en winterstalling
van uw boot of caravan.

Tevens onderhoud en taxatie.

P.J. Wolters
Locht 48D, 6466 GW Kerkrade

Tel. 045-415547

CARAVANCENTRUM

DE NEERKANT
Meistraat - Neerkant r» Dfll/AP
Telefoon 04766-1506 ..V DUVHIfI

Dealer van: Cl - WILK - CARAVELAIR - SPRITE
2e paasdag geopend van 10-17.00 uur.

6. Laat de lekke band zo spoedig mo-
gelijk repareren. De wielmoeren/-
bouten dient u na 25 km nog eens
na te trekken.

K___V*T?9l^l7?^7 3w>y.T^_____a___h3____

U PROFITEERT: f 150.- TERUG
VOOR UWOUDE VOORTENT
Gedurende de maand april bij aanschaf van een nieuwe

voortent_yan minimaal . 1.000,-

I / r—i i-__i-_^E |fjFojHI f»MCi»L_"»»'»^'^„,MT \
L I -—J ' «M.pRiJ» 655; |

.VAKKUNDIG ADVIES C" >■*
FAN-Recreatiebedniven VOORTENT FAN TASMANIAI .„-oaiist op net gebied van» Ul( de bekende Gottschalk labnek Dak. _rij

I * ion en luilete Zij weten! wanden en shkranden zijn vanalwasbaar ge-
-1 voortenten

_
kwaMe,ien I coat PVC De uitneembare cq deelbare

1 alles van male' n rtoor del voorwand van ademendDraion markiesdoek
1Laat u zich adviseren uw He( dak a|s (u||e| |g geb, ulken terwl)| deI _uman' In de kollektie o.a I ziiwandenuitneembaar en verwisselbaar zijnl va _—,I Goud verzinkt 25mm Irame Diepte 250cm

ÉgSP »""" EsS_a| FAN-PRIJS vanaf 1355;
FAN-RECREATIE: TOPKWAUTE.T EN TOPSERVICE VAN IOTOPZAKEN

De Olde Caravan b.v.
Dr. Nolenslaan 141 md. park nrd.
Sittard. Tel. 046-513634.

1 PAASMAANDAG^AASSHOW ",9,Zz\
lATUF I^^^^^.

" motoren met Kema keur ■ ate r v o T^\

" knikarmschermen

" jaloezieën Vouwwagens " tenten # accessoires
" rolgordijnen IB^KOH _________Al_____i — BWTT-*B"n TTWHTittflI
" lamelgordijnen B^Jfl K^BB^^

" caravantenten « Ijl / B«^ _H.K^^^iWl
" bootkappen W lIÊ *"^^B K 11
" zeilen voor aanhang- '*'' I/m j IvÊÊ^IÊMÊk m 11

wagens nmM §CJ^iL KM*-. ;*wïl^JL 1 1
" reparaties %/^m __________________■» __________ il

/^^B*kASe»o y ■ jj^^|^|T!^-rï.s^ls^B^l-.-_«fc_J^__.,-_

ons nieuw adres HBBÉ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Emmaplein 5, Ét! Kl■HBH WW2M I
tei. 077-735735 Bezoek nu onze nieuwe showroom
fax. 077-733332 (J Groot assortiment Gottschalk caravantenten en luifels

mttmtmiÊiisttsstttmÊtstmiÊiisttttmtmmÊitsmiÊtsmÊtÉtÊÊt^ i

Voor uw kampeeruitrusting
van A tot Z

TENTACCESSOIRES ytf£3f^wJC\tL *^rfj|y
RUGZAKKEN "w^fY M_y*^^ ____£>-.
SLAAPZAKKEN &^l r_/N?*' I^^."^.
LUCHTBEDDEN f J^W_^^
VLAGGEN
DEKKLEDEN Jh%^^ ' **TOUW c^|__^^^'öi^^^\J>^-J>^*KLj_k

EaWgAenEsNS Camptos en Dcorcaüc
enz enz - hans STASSAB

EIGEN ATELIER Heisterberg 78 Hoensbroek
tel. 045-224200

I ■———-----—____________________«»__-__.________--_-■■—________-----------_-_____i."i.___________"______________.

7. Zonder het juiste gereedschap is
weinig te beginnen. Controleer
daarom voor aanvang van de reis
of de wielsleutel van de auto ook
op de wielbouten van de caravan
past. Hetzelfde geldt voor de krik.

Feijts Caravan Import
i^i l, . K7Hobby international ...^ —^Jü"!! KHAVM / j| | ■ LM" 'l
* Alp«nkr*uz*r vouwwagens VT""" mftjrf
* Stacaravans * "*** Accessoires - remmentest 4800 ms showroom* Onderhoud en schadereparaties ■»»»»« m* -»_.«»«««■

* Voortenten, ruime keuze

Hoofdstraat 84 - Amstenrade 04492 - 1860

{Kamperen met de car§
| Kamperen met een caravan bicd 1""igaan en te staan waar u wilt en u "T

een caravan gebruik worden gef
een aantal landen is het l°e9e JL

u naar toe gaat en hoe lang u er "]

Trekkend kamperen
"Caravans zijn zeer geschikt om «"J
;len vrijwel direct gebruiksklaar^
wat bewerkelijker. Niet alfeen "*3«
jmoet vaak nog met haringen * jj
zetten van een vouwwagen erg "1
ihet tentdoek. Veel vouwwagenszi¥

i het opzetgemak voorop staat, da ¥
Een caravankampeerder heeft ne

Vast kamp i
Met een caravan kan ook van °*j

idan niet in combinatie met een "T

plaats, staat een royale leefruimt» T
:voortent of een luifel. Bovendien "1
accessoires meenemen. . r
Het laadvermogen van de autoen
den.

Vouwcaravans 1
| Voor wie het comfort van een ca^Teen vouwcaravan ideaal. Tijdens "JJ

jte hanteren als een (flinke) vOU;Ji; wanden en het dak met enkele »*JVanaf dat moment heeft u vrijwel T

Fiets mee I
Voor het vervoeren van fietsen *£■'i is ook bruikbaar voor de caraV^.Jl
staan beschreven in de ANWB-&H

Trekauto sOf de auto als caravantrekker vo*j
Ervaring leert dat de veiligheid ¥*jj
is bij een .overwicht" van circa 3«j
weegt, adviseert de ANWB een
den). In het instructieboekje van
wagengewicht". Dit is een wette'
méér worden getrokken.

Caravan kopen JGaat u een caravan kopen, dan'
ren. Een aantal brochures kunne
Koopgids caravans ~jDe ANWB stelt jaarlijks een maf1
vouwwagens. Ze zijn onder mee
tingen.
Caravan Occasion Gids m
Handig hulpmiddel bij de zoekto^
naast tientallen testrapporten van

! geadviseerde in- en verkooppf'J* .
Koopt u een gebruikte caravan, dj

I verkregen door de ANWB-keurm9 "|
Op reis
Wie nog nooit met een auto-ca' ,
jaan niet direct aan de grote reis
alles eens rustig uit te ProDere^aimoeilijk, maar probeer in dat ge
laten vallen met de dag van ven
Reiskosten .fliHet brandstofverbruik van een &
den. Weersomstandigheden en ■van invloed. Vooral als u vanweg

i wezen, dient u zich te realisef 6 i
sommige landen flink kan oploPe ngelijk ook te maken met toltariev6

past (=hoger) tarief.

Reizen met kinderen (lI Reizen met kinderen is een verf 13 j
Toch is het mogelijk gezellig enLl
reid op reis gaat. De volgende tip ,
* zorg ervoor uitgerust aan de fBl

ren, maar ook voor uzelf;

* rijd niet te lang achtereen, ma^meer moeite met stilzitten dan
i* zet kleine kinderen bij voorkeu .kind zit ook wat hoger, en nee,
!* houd rekening met wagenzie* i

men. Vraag vooraf advies bij %
* zorg voor wat speeltjes in de a

(ziekte kan veroorzaken.

De tent ,
| Er zijn verschillende soorten ten ,

Ikingen. In grote lijnen zijn tenten .
- noktenten (staande stokken, a j

-boogtenten (gebogen stokken. \
- bungalowtenten (ondersteund
Noktenten 11
Eén- en tweestoks dwarsslaperS■ jluifel(woon)ruimte, eventueel a's
gelijke lengte en twee afsluitbare
genoemd. Bij deze modellen ke"^jdebeperkte afmetingen en de v® ,
gestemd te zijn (licht in gewicht
Boogstoktenten j;

I Koepelmodellen met en zonder i .
; luifel door een extra boogstok * j

jmodellen die uitgevoerd zijn me'
Ie (lichtgewicht)uitvoeringen bru
peerders.

j Bungalowtenten >
Kenmerkend is het ondersteunen^ (
Ie grondoppervlak. Bij deze typ8A
gen. 2 t/m 7 personen. Uitvoer'^»| uitspanbare wanden, met name 9
de op één plaats.

Onderhoud van tent*
Voorkom lekkage .
De gevaren waar vooral een ten .
plekje onder de bomen kan wel
zitten bladluizen. Deze beestjes (

Idauw genoemd, waar suikers in »
:doek ter plaatse niet meer dient „
De tent opbergen in een PlaS,ic.ii(ji
ook sterk af te raden. Voorkom W,
hete damp tegen het tentdoek, "j
niet af in de nabijheidvan het te' .
delen op. Vermijd ook dat het te

Schoonhouden
Het is raadzaam het doek zo sen
uit tegen het droge tentdoek te *
stel het vuil te verwijderen. Geo
en het vuil wordt tussen de veze^;ter. Slikranden en eventueel aan^worden ontdaan van vuil. Let er J
wordt opgevouwen en opgeborg
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s & tenten^f} 1
| ■■l_________________________________llllV HilHi IHHHP

!Tjuwwagen
W «T en' u heeft de vrijheid om te

nal ttrdak bi de nand- Meestal za! met
lStf H9S' maar net noeft niet Persé
,0 Speren. Hoe u kampeert, waarü met een caravan zelf bepalen.

JJJI!Speren. Ze zijn na het afkoppe-
T^P^sri vouwwagen is daarentegen
"jpeklapt worden, ook het tentdoekjjTBovendien luistert het waterpas!
jT^Imeteen bij het afspannen vanjiil 'fa'8n van een voortent. Maar als:

,i. <J?ar De,er in de auto laten liggenJ!l" Makkelijker. |

at Rn s 9ebruik worden gemaakt, al
i. ko^" een lan9er verblijf op een:
W *r__Dit kan worden bereikt met een;
"* op één plaats, vaak wat meer'

echter niet worden overschre-

-1 ccn te9en net njden ermee opziet, is

"* Hn
v°uwcaravan net zo gemakkelijk

ji Im^93' 0D de camping kunnen de
n iit)|n9cri in positie worden gebracht.

ort als in een toercaravan.

mj®n bedacht. Een aantal daarvanJJ"nkampeerder. Alle mogelijkheden \r^eeop vakantie".

«j,Van zijn gewicht en de trekkracht.!(Eencombinatie het meest gediend |
A Voor een auto die leeg 1000 kgIJ' meer dan 700 kg (ook onbela-l,kr ' 'maximaal toelaatbaar aanhang-jen grens: met de auto mag nietr

lT 0m u van tevoren goed te informe-" 6t maken van de juistekeuze.

|, o
6n van alle nieuwe caravans en^p gewicht, indeling, prijs en afme-l

l^Q|,uikte caravan. Deze gids bevatll__PUWwagens, een koerslijst met de[JJPen tien jaar.
L over de technische staat worden jCentrum.

h'Bot eft 9ereden, doet er verstandig:er is het om tijdens een weekend
u caravan huurt, is dit wellicht watan de huurperiode niet samen te |
nfal.

'lutp er met een caravan wordt gere- \H,, (hellingen) zijn daarop ook sterk[
lsia/°P loodvrije benzine bent aange-j
kik d 'ossen geschikte tankstops in;
t-. 9er brandstofverbruik krijgt u mo-ravancombinatie geldt een aange-;

ttig 6r kind vindt het immers even fijn.
fo_n. n ,e reizen, mits u goed voorbe-1C?1 °P weg:

at geldt niet alleen voor de kinde- \
Iq. '9- Kinderen hebben nu eenmaal
Hifi..
k«r "ie. Niet alleen is dat veiliger, het)%i ent naarbuiten;
W a„nde middeltjes om dit te voorko-!Ce

o,heek;
r rekening mee dat lezen wagen-1

6rh». "len j 6|gen mogelijkheden én beper-1ff ,e delen:
W;'

9een stahoogte. Met en zonder;
\ o

tWees,okkers met stokken van |:«k- °k We' Scandinavische modellen I
di6ne.n Gezien:lürr,e\

de overige uitrusting daarop af-

gnd slui,baar, en modellen waarbij dei
bgj, Vm 6 personen. Hieronder ook!
berQ^ n' Van deze modellen zijn enke-ysport-, rugzak- en tweewielkam-

sialah°°9te over Praktisch het gehe-
st Pcabines aan het frame gehan-
9ezin 20nder luifel- verplaatsbare en

hsgebruik en voor langere perio-j

iv0u bl°°tstaat, zijn legio. Dat ideale
n k|

n nebben. Op sommige bomen
teze 9 vocht af' 00k wel honing-°P het tentdoek, dan „trekt" het

.akkp ,ent hangen tijdens regen is
>üSse

en braden opspattend vet en-rn^"" de buurt van de tent. Was
-best f/1 lossen de impregneermid-■ookt" door uitlaatgassen.

n ds°r.den' Dat kan door van binnen-
-1hard venzijde met een zachte bor-
kano6 rs,el Het doek beschadigt
itid6i: °P lekka9e wordt hierdoor gro-
*e rar!_.oeten met een vochtige doek
oiQPnn en dro°9 zijn voordat de tent«end gebruik.

UNIEKE AANBIEDING

NAAR DE CÖTE D'AZUR
Duma Caravaning organiseert 8-daagse busreizen naar

de CÓTE D'AZUR.
Verblijf in luxe caravans op camping „Le Pylone" in

Antibes, gelegen tussen Gannes en Nice, direkt aan
zee. Caravan is volledig ingericht voor 4 a 5 personen.

Reis per luxe bus met video, bar en toilet.
Nog enkele plaatsen vrij.

2-9mei ’195.- p.p. 27juni-4juli .’ 235.- p.p.
9-16mei ’195.- p.p. 11-18juli ’295.- p.p.

BllSreiS inClUSief Bij 3pers. in één caravan / 50 - toeslag p p
verblijf in caravan $&I&SX%;%:»~«''''
8 dagen 1Q

_ gg3S.SSTMr/l5-
Vanat I9Ü>' p.p. O Dagtocht st. Tropez mcl. boottocht ’3O.-

CARAV/KNING
INTERNATIONALE REIZEN

Winkelcentrum .Entre Deux"
Helmstraat 3-5, 6211 TA Maastricht - Tel. 043-253010

Caravanshow
Henk Cortie BV
Bürstner en Hobby
Koop nu voordelig.

Alle nieuwe 1992 modellen
leverbaar. Ook prima ge-
bruikte caravans. Alle ma-
ten voortenten, lage prij- .
zen.
Rijksweg 17 Nederweert

Tel. 04951-31914.

Uitgebreid |

Keuze, uitrusting,
groot aanbod, ser-
vice, klantendienst
en gegarandeerde
kwaliteit. Kom langs
en overtuig u zelf.

tlu^mjoavol|
rekreatie b.v.

Haefland 19
Brunssum
tel. 045-270383

Kwaliteit vol doordachte ideeën j

CARAVANBOUW
=BERGLAND=

'n Nederlands kwaliteitsprodukt

Ambachtelijk vervaardigd in eigen fabriek.
Rekening houdend met uw eigen
wensen en ideeën.
Verkoop rechtstreeks aan particulieren.
Mauritsweg 107 Stem - 046-332458.

Uw vakantie begint bij
Bartels Caravaning

Import

Licht gewicht Caravelair cara- j
vans, 4 m opbouw, mcl. koel-
kast, v.a. 475 kg. Importeur i; van LMC Munsterland, Sprite, ;
Predom en Caravelair. Tevens
± 60 inruil vouwwagens en
tourcaravans voorradig. Het
adres voor onderhoud en repa-
ratie. Werkplaats met gespecia-
liseerde apparatuur o.a. rem-
mentestbank, enz. Schadeher-
stel aan alle merken. Caravan-
accessoires-shop met ± 5.000 :
artikelen.
Bartels Caravaning

Import.
Hommerterweg 256

Amstenrade-Hoensbroek.
Tel.: 04492-1870.

Donderdag koopavond.

8. Rijd niet te lang door, maar ga tijdig \ Polyester Camperop zoek naar een camping. Vooral \ Onderdelen, O.a. al- >in het hoogseizoen is het aantal k f arntprfront mciplaatsen beperkt, en wie het eerst hnmnf " «£h» lihkomt, het eerst maalt \ bumper, sandwich-
I: panelen, enz.

Ook complete cam-
percasco's leverbaar.; Tevens camperver- 'huur en verkoop.

9. Gebruik de uitdraaisteunen niet als fcnlvfclMo
/cri/c, maar alleen om de caravan \ Koolweg 11-13 Elsloo
stabiel op te stellen. Tel. 046-371925

LECOR is
gespecialiseerd in het
om- en verbouwenvan
grote en kleine
bestelauto's en

Wk m opbouwers van LECOR

I
ook reparaties, schades
en taxaties.

Importeurvan Clarion
Motorhomes

Dit produkt van Clarion is voor alle doeleinden geschikt
enkan van camper, ziekenauto tot 14 pers. busje geleverd
worden.

Wattstraat 5
l/V 6372 AL LANDGRAAf

«f ««; (Schaesberg) HOLLAND

Wtfmoïorhomes^ £i.©^So I
P——■ i n —-—-_-_---—— mmmmtf-m ■ i ■m-i—^—.--—i—■! imi i -—-_-_-_------■■■■—■■ .

10. In de caravan kan het beste een
caravan- of lichtaccu worden toe-
gepast. De accu van een auto is
daarvoor niet geschikt. Lichtaccu 's
zijn duurder dan autoaccu's, maar
ze gaan langer mee. Denk wel
weer aan het laadvermogen. Voor
gemiddeld kampeergebruik kunt u
volstaan met een accu van 60 Ah.

11. Problemen met het tentdoek van
een vouwwagen zijn dikwijls te wij-
ten aan verkeerd gebruik. Vooral
het invouwen moet met de nodige
voorzichtigheid gebeuren. Vermijd
scherpe vouwen en laat de vouw-
wagen nooit langer dan één dag
nat ingepakt staan.

TËhÜÜR_ I I STACARAVANS"

CARAVAN%tinw tn wnu De grootste sortering slacara-_ , , vans nieuw en gebruld, ook
TelefOOn chalets, vindt u bij

04951-41731 Caravanbedrljf
De Bergjes

Reserveer tijdig. Schaapsbrug 2ARoggel Hl| j 04749-5079

PAASSHOW
bij WillemHoogewerf Arcen!

Vandaag, morgen en op 2de paasdag houden
wij een paasshow van nieuwe en gebruikte
caravans en vouwwagens.
LET OP DE SPEC. AANBIEDINGEN

TIJDENS DE SHOW
Wij zijn open van 10.00 tot 12.00 en van
13.00 tot 18.00 uur.
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur.
Tijdens de showdagen kunt u o.a. de nieuwste
modellen bewonderenvan de merken
GRUAU e» PREDOM

f»/ JiiL »\

Voorts zijn wij dealervan Camp-let vouwwagens en
Heinneman bagagewagens.

WILLEM HOOGEWERF
Dorperheide 21, Toeristischeweg Arcen. Tel. 04703-1942.

PAASSHOW 2e PAASDAG
van 10.00 uur tot 18.00 uur

met doorlopend demonstraties!

Er-ba (Nova + Touring), Gruau, Predom.

■IPSW-,-* : » ■...■■.... ■■■:■■ *

Trigano Scout Combi Camp

1 .« -^-"t I I \\\\\\\\\\\\\ I
M ' ______* «<__ *

De Esterel

Isabella en Doréma

fl^J födderbeks
Prinsenbaan 180 KONINGSBOSCH

Tel. 04743-2213 Fax. 04743-2241
Reparaties aan alle merken

i| Lid Bovag/ANWB-Bondsverhuurder 0.173

St. TROPEZ
te huur

Lux ingerichte caravans
op zandstrand.

Eerst YSAM bellen.

JSAM
525714

VAN UW CARAVAN WILT U ZOVEEL
MOGELIJK PLEZIER HEBBEN.
SLUIT DAAROM EEN ANWB

CARAVANVERZEKERING.
Met uw caravan kan er van alles misgaan. Hij kan gestolen
worden, schade oplopen, etc.
Dit zijn risiko' s dieom een goede dekkingvragen.
Met de ANWB-caravan verzekering is dit prima in orde!

Extra voordelen:
1 Keuze uit 3 uitstekendepakketten.
2 No-claimregeling tot 25%.
3 Snelle schade-afhandeling.

Tevens kunnen wij voor u het
Internationaal Kampeer Carnet
regelen, een onmisbaar
dokument voor u, als kampeerder. j. - #»^iLl^'
Ga naar uwANWB-kantoor. MNVvB

ANWBHoaigmanstraat 100,Heerten. 045-717833

Je hebt méér aan de ANWB

_n 't ___C 6_____iA __kfl Pw^^^B __Lh -Lfl __^^___ I HLfl _________^__E

l

I '< .«=_^\ 'S£____l lIÏÜSib»^Bi^té v Jr 4- Pil Ei r II
_____> __■_____-___ ■ J_________H _______rf il -l<i n_^ i a7^ ___r ■ _________ JjBL H—■.--—^^-^ _^ —_"~^->V"---! -_■_-_- LT" /^ /" lEL "___■ d^^ÊstYm

I I *\ _\ I , r^^^^^^^^^J 4r^HÊzl ÜVW^V I^-1. __L

Dat hangtvan een aantal faktoren af Zoals de ouderdom van En niet alleen op het gebied van schadeherstel, ook van zonnedaken,
auto en caravan, de rijstijl van uw medeweggebruikers, de staat van bekleding en desnoods volledige verbouw van uw caravan
onderhoud, en de wijze waarop de autoen caravan zijn hersteld na een FOCWA schadeherstel- en caravanservice-bedrijvendus Voor
schade vakmanschap! Dan wordt het veilig uit, veilig thuis Jaren achtereen.

Vooral die laatste faktoren kunnen het verschil uitmaken
tussen thuiskomen of thuisgebracht worden. M^^k\Alléén FOCWA bedrijven zijn erkende autoschadeherstelbe- ÉT
drijven en caravanbedrijven. Speciaal opgeleide vakmensen werken M w^^ker, met de modernste apparatuur _y j\

Herstellen perfekt, ook de mechanische delen als die bij een M /~JÉ\\schade zijn geraakt Monteren alleen originele fabneksonderdelen M (
Regelen alles voor u met deverzekering. Kortom, leveren vakwerk m

Ar focwa uwhui- mm H CM-KRS.RVICE M
AUTOSCHADE AUTOSCHADE AUTOSCHADE

LIMBURG VAN WELL EN GOERKE DE BRUYN
Kloosterraderstraat 100 Kerkraderweg 301 Meerssenerweg 698
Kerkrade. Tel. 045-462166 Heerlen. Tel. 045-413918 Maastricht. Tel. 043-620777
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- Sierra GT Escort Solar (gratis schuifdak
(veel extra's en gratis CD-speler en centrale portiervergrendeling

Prettig weekend Groenwerkers
ó)r* S^, L-. Toro introduceert de Toro Recyclen \liet alleen een
\f^^2_)tl\ TORO nieuwe naam maar ook een geheel nieuw maaicon-

B TANAKA 0B&' Me' de Toro Recvcler wordt net 9ras zeer finHB^s! versneden en met behulp van gepatenteerde deflec-\j\ CHAMPENOIS torplaten weer terug geschoten in de zoden.
tt\ \ TORO WHPFI HDR^P voordelen van dit systeem zjn: " geen gesjouw
E\ \ iur.vj-¥vr.___.L.nunöc grasvangers , geen overvolle vuilcontainers
li. \ \ T& S " geen belasting van het milieu * maaitijd wordt met

n__A \ 4 \ BOLEN*. 8% hekort "net 9320" wor* °P natuurlijke wijze

' T\ _F4___fcHnSi. dulcino bemest "en toch een perfect gaschoren gazon.

K eu/ Indien gewens' ve-orgen wij getie*! flßßft _||||
M

_ R_^b. vrijblijvend een demonstratievoor u. M Ll] i .IJ __-
H JOfDEERE ■■■i.iiii/.ffS"?

tjfe. A*£ /«^s§&fe PARK- EN TUINM^CHINE

PAASSHOW
MAANOAG2O APRIL INDUSTRIETERREIN DE BEfICK
DINSDAG 21 APRIL GALVA N I W E G 10, 6101 X H ECHTl WOENSDAG 22 APRIL J TEL! 04754-87021 FAX: 04754-87035

U zou 'm eens in 't groot moeten zien.
Dit is één van de nieuwste keukens van

|_J HHj—l—)—l—l— SieMatic. Dat wil zeggen: het is er een zwakke__ ff— fl ■> afspiegeling van Want een SieMatic keuken
g-__i^ komt pas tot zn recht in het echt. Dan ziet u hoe

nieuw en anders de mogelijkheden van deze■ SieMatic keuken zijn. En het schitterende effect
t^T"°""]"^2H__l van net hoogglanzende kunststof met het

—--—■- W"! i KM ;— — chroom en staal.
L* IH T " fllf Ki|k eens rond in onze showrooms SieMatic
V il l—'*■_? maakt keukens in 14 prilsklassen. En wij maken

.-«■S* Hl *^ er alti|d iets héél bijzonders van.
w * Hl ! ;-■ -'t " Laat u ook inspireren door het grote, ruim 180Hl pagina's dikke SieMatic keukenhoek. Gratis,

j^afl KI '—i— -—- Kom even langs Welkom'

li—- -***■_ £. Muyrers
*^^9M i^Hpi 00 Wijnen bv

Üho X"---"' Markt 11 6369 AH Simpelveldr " Telefoon 045-441800
Telefax 441961

" KEUKENCENTRUM>v. " EXCLUSIV WANDKASTENV^s. " BADKAMERMEUBELEN
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I-■ Vorstelijk wonen in Born en I
Sittard
Van deze unieke halfvrijstaande landhuizen
zijn er nog slechts enkele te koop

Hi-*il_"■ _i 'LLLJ A m .
I» ■ »tB ,fl_ . . <è*sM%mJs\% ' ■■ÖiSfc. " .

Enkele kenmerken:

" woonkamer met open keuken " 3 slaapkamers + badkamer met48 m2|jgbad
" gezellige living door erker " vaste trap naar zolder I
" mogelijkheid voor open haard mogelijkheid 4e slaapkamer
" ruime garage/berging " goede en voordelige
" diepeachtertum uitbreidingsmogelijkheden
" gunstige ligging t.o.v. de zon " aantrekkelijke
Koopsom vanaf ’ 177.900,- v.o.n. financieringsmogelijkheden

Deze projekten zijn ontwikkeld door:
Buro Bouwbegeleiding, Ontwikkeling en Management BV BBOM _ 57.<
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MEER INFORMATIE? MföfêffiÊSj
BEL NU 045 - 722463

autoschadep=PJ) deVries bv
Hersteltplaat- en chassisschade onzichtbaar..!

GRASBROEKERWEG 28, HEERLEN

( VERANDA SCHUIFDAKEN N
EN DAKPLATEN

TkesMoau^a* Kunststof platen gegarandeerd onbreekbaar.
Uitermate geschikt voor nieuwbouw of
renovatie van:

PERGOLA'S - VERANDA'S - CARPORTS - SERRES -
WINDSCHERMEN - SCHEIDINGSWANDEN ENZ.

Dakplaten voor gebogen-, punt- of schuine daken.
Ook geschikt voor het bouwen van een complete veranda of
serre. Levering van alle bijpassende profielen mogelijk!
Daken zijn ook leverbaar met draadglas.

/VIESrERON\-BUNDE .
SSKBSB | Pr. Ireneweg 6, tel. 043-645959 =
Ü-JIV-^JVI-U-I Showroom geopend: woe- do- en vrijdagmiddag. van 13.30 tot 17.30 uur, zat. van 10.00 tot 13.00 uur/

I KKRCHER I
Hogedrukrelnigers

EIK gewenst type uil voorraad leverbaar

Voor verkoop en service

.tb__=^e» iefhebbcrj van een mooi gc-

!ï_J vUL. __.Bn.aaid ga/on zijn verrast als ze '\ met <xn I londa aan dc slag gaan. Met
\5 P^S^. ot zor"'t'r automatische versnelling.

Op loodvrije benzine of elektrisch.

Jammer dat gras ~.__ J^*
III6L SriGllGr SrOClt. ons kennis met Honda en

informeer naar zn prestaties.
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'oBureau P-opstelling ,
bureau 160x80 met rolcontainer koppelstukken 80x80 compleet ex. kasten 'en stoelen )j,
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Emly Kantoormeubelen heelt in haar pakket alleen meubelenvan eerste kwaliteit is

tegen zeer lage prijzen, o.a.
Jan Des Bouvrie ,-

Voortman Van Blerk Artifort i5
brandkasten en kluizen ij

Tevens maken wij hoogwaardige meubelen, balies en complete proiecten 5.
Wij kunnen ook uw oude meubelen voorzien van een nieuwe spuitlaag (eigen werkplaats en

spuitenj aanwezig)
Kom, kijk en vergelijk!

Op alle produkten 1 jaar volledige GARANTIE!

EMLYK*l I Ekrl Kantoormeubelen f*
Havikstraat 7a, 6135 ED Sittard, tel. 046523738

jK^ 7ÏVJ/H*C*vwirit%
XV* feut£/z

*** , Columbus ontdek* [
- ÉiïjÉ^ Amerika

fw% fl\"X______, Gelimiteerde uitgave

W Gehete Hümmelkollektie ïf
jH op voorraad

Tevens jaaredities '86 - '87 - '88 - '89 - '90 - '91 - '92 .1
oost-west figuur nr. 331

n^^é^^^^^k^^^^Bt^A^^^^km^^^L^^^^M
St Pieierstraat 6 Chèvremont-Kerkrade

045 - 452309
'n

.. tHANS SPAART!
f 50.000,-, .13ELASTINGVRIJ|

Per 1 januari 1992 kan elke
Nederlander f 50.000,-

-belastingvnj sparen indien
linimaal 15 jaar premie is betaa ■ fk_._lo .en ideale gelegenheid bijvoorc* <
m over 15 jaar de studie van uW j
nd te kunnen bekostigen!
ans, 30 jaar, spaart gedurende jl
5 jaar f 184,- per maand Na
. jaar krijgt hij gegarandeerd

at is een belastingvrij renderru. bij overlijden ontvangt hij
linimaal de betaalde premies

/\ Adviesgroep
\Z_ACombiNed

\ / Rlsko-en penstoenmanagement

Dir. G.J. Roesink
Veldekelaan 2a, Geleen



slaven al na twee minuten een
achterstand op toen Andrejic
raak schoot. Nederland zette
daarna alles op de aanval en in
de negende minuut zorgde Pa-
trick Duyzings voor de gelijkma-
ker. Drie minuten later kwamen

vaarlijkste Nederlandse actie na
vijf minuten op naam van Rijs-
dijk. Hij zag zijn schot echter op
de paal belanden. Na de rust
drongen beide landen niet meer
aan omdat een gelijkspel vol-
doende was voor een plaats bij
het WK. /
In de tweede wedstrijd was Italië
veel te sterk voor Portugal: 7-3
(2-1). Andrea Rubei nam alle ze-
ven Italiaanse doelpunten voor
zijn rekening. Vandaag is Italië
de tegenstander van Nederland.
De andere wedstrijd gaat tussen
België en Portugal.

Oproep tot
boycot Krabbe
PARIJS - Marie-José Perec, de
wereldkampioene op de 400 me-
ter hardlopen, heeft in Parijs
opgeroepen tot een boycot van
Katrin Krabbe. „Zij heeft bedrog
gepleegd," verklaarde de Fran-
caise in Parijs. „Nu keert zy na
het opheffen van de schorsing
terug alsof er niets gebeurd is.
Men moet lef hebben om de blik-
ken van anderen te kunnen ver-
dragen."

Joesoepov vergrabbelt zich in gewonnen positie tegen Timman

Schaakblunder van de eeuw

'Hesekoop en
Hoomangretig

„.TTGART - Bettine Vriese-
igo en Mirjam Hooman zijn gretig
jginen aan het tweede deel van
tt
ur°pese titelstrijd tafeltennis in

* Bart. Het herenigde duo be-
t, Moeiteloos de tweede ronde
IL. et dubbelspeltoernooi. De te-Ln p"ng over de verloren finale

Roemenië (1-3) was verwerkt.
Jverm fysiek opzicht maakte heten tweetal een frisse indruk.

io e„e 00P' die woensdag haar
istp reden lichaam volledige
tt, °unde, en Hooman hadden te-
°Ba elgiscne koppel Karineerts/Cecile Ozer nog iets goederd ,en' *n ne_ landentoernooi
itfti de ingespeelde, doch
y. talentvolle combinatie, door.^schatting de enige nederlaag
ifaKen- Daar was dit keer geen
°«e hVan'ln de eerste ëame (21"9>
(«het koningskoppel razendsnel
UdeV.e tweede game (24-22) was. 'Uk van minder niveau.

nl(jPerdie Keen en Emily Noor
:h]e n op de 'dubbel-dag' in de

"atljyer-halle succes. Het tweeder e-j£~Paar schakelde het Deense,
s . Toelhoj/Eliasson in drie ga-Ult: 21-15, 19-21, 22-20.

tï ec*erlandse mannenploeg hadj^echte dag. Paul Haldan enr s^° Keen verkeken zich in de
'br» r°nde op het Belgische duo.2lera/Sonnet: 21-13, 17-21 en
■rde anny Heister en Gert Kobes
iv, n, gekleineerd doorhet Joego-
i. che tweetal Lupulescu/Grujic:

LINARES - Jan Timman kan opgelucht ademhalen. De stand
in de tweekamp met Artoer Joesoepov is gelijk getrokken: 2-2.
Met nog zes partijen te gaan, kan er nog van alles gebeuren in
de halve finale van het kandidatentoernooi. In opperste tijd-
nood beging de zwaar bebaarde Rus de schaakblunder van de
eeuw: hij liet zich in één zet mat zetten.

De Amsterdamse grootmeester ac-
cepteerde de glimlachvan het geluk
op bescheiden wijze, maar veron-
derstelde toch wel, dat Joesoepov
het een en ander heeft om over na
te denken. „Het afgelopen toernooi
speelde hij hier ook al niet best en
nu twee van die slechte partijen
achter elkaar. Je kunt je afvragen of
dat niet bedenkelijk is."

België met
debutant
BRUSSEL - De selectie van het
Belgisch voetbalelftal telt voor
de kwalificatiewedstrijd van vol-
gende week woensdag thuis te-
gen Cyprus, in aanloop naar het
WK in de Verenigde Staten, één
debutant: Gunther Hofmans, de
produktieve aanvaller van Eke-
ren. Bondscoach Van Himst riep
de aanvaller op als vervanger
van Luc Nilis. De speler van An-
derlecht is geblesseerd. België,
deelnemer aan de laatste drie
WK's, speelt in groep 4 verder te-
gen Wales, Tsjechoslowakije,
Roemenië en de Faröer. De se-
lectie bestaat uit Preud'homme,
Bodart, Albert, Grün, Medved,
Borkelmans, Boffin, Emmers,
Scifo, Walem, Staelens, Van der
Eist, Degryse, Wilmots, Oliveira
en Hofmans.

Dortmund
alleen koploper
STUTTGART - Borussia Dort-
mund is voorlopig alleen koplo-
per in de Bundesliga. Het zege-
vierde in Stuttgart met 1-0 over
Kickers door een doelpunt van
Michael Rummenige na de rus.
Borussia Dortmund heeft nu
met één wedstrijd meer twee
punten voorsprong op Vfß
Stuttgart. De derby tussen de
twee vroegere Oostduitse groot-
machten Dynamo Dresden en
Hansa Rostock eindigde in Dres-
den in een zege van 2-1 voor de
thuisclub.

Timmans probleem in de eerste
twee partijen van het kandidaten-
toernooi was dat hij zich niet onder
de druk kon uitworstelen. Maar in
de derde lukte het al beter en
scheeldehet een haartje of de stand
was toen al gelijk getrokken. Giste-
ren was het dan zover.

Met enigszins inferieure middelen,
zoals de Nederlandse grootmeester
toegaf. In de Russische opening, die
opnieuw op het bord kwam, speel-
de Joesoepov het ongebruikelijke
5..., PbB-d7. Het sterkste antwoord
is 8. c2-c4, maar Timman koos voor
Ddl-f3. „Ik wist dat ik dan mis-
schien wat slechter zou komen te
staan, maar ik was er in ieder geval
mee uit zijn openingsrepertoire."

Telefoon
Gari Kasparov, die zich naar ver-
luidt, via de telefoon van elke zet op
de hoogte laat stellen, zal wel in zijn
vuistje hebben gelachen en op-
nieuw hebben vastgesteld, dat hij
van het viertal in Linares bij de ver-
dediging van zijn wereldtitel weinig
gevaar te duchten heeft, ongeacht
wie er wint.

Groenendijkboos
weguit stadion

Alain Strouken
in Oostenrijkse

profploeg

>O«rKHRDAM0«rKHRDAM ~ Nog voordat
'Alfo avond Ajax-Genua begon,
'ten n? Groenendijk boos wegge-
kna Vu het Olympisch Stadion.
lotj. r^,t trainer Van Gaal de ex-btp. er te verstaan had gegeven
*n [ v°°r het Uefacupduel slechts
».g„ r'°uneplaats voor hem was

i.t d an Gaal bedekt de muiterij
Ültjj e pantel der liefde. „Groenen-
atUür.eClrag'" aldus Van Gaal- »is
l^an niet g°ed te praten, maar
I r.me zrjn reactie wel voorstel-
Uur et. is natuurlijk ontzettend. trjL Je voor zon wedstrijd naar
ittd HUne wordt verwezen. Ik ver-
*".. i; aarorn geen consequentiesn gedrag."

Tijdnood
Aanvankelijk maakte het weinig
verschil. Zwart bouwde een ijzer-
sterke aanvalstelling op. Maar de
berekeningen slurpten trjd. Na
twintig zetten had Joesoepov nog
acht minuten over, Timman zeven-
tien. De Rus piekerde nogwat door
en schrok pas echt wakker, toen hij
nog drie minuten voor zeventien
zetten op de klok had. Zijn over-
wicht was hij toen al kwijtgeraakt.

Nascimento nog
niet bij Roda JC

RKC vecht transfer aan

Maar nog altijd was de partij binnen
de remise-grens, maar ineens was
daar die vreselijke blunder. Met
De 4liet Joesoepov de verdediging
van TfB los. Met de witte dame op
h6was dat mat in één. „Een over-
winning, waar jezelf niets voor be-
hoeft te doen, geeft dikwijls de
meeste bevrediging," wist Hans
Ree, zelf oud-kampioen van Neder-
land en in Linares als verslaggever
aanwezig.

HEERLEN - Alain Strouken krijgt
een profcontract bij de Oostenrijkse
wielerploeg Varta Elk. Aanvanke-
lijk was de 24-jarige Limburger
ondergebracht bij een Belgische
formatie, maar die bleek het slacht-
offer te zijn van een oplichter, die
schermde met een sponsor die ner-
gens van wist. Strouken diende een
stap terug te doen naar de ama-
teurs, totdat Varta Elk zich meldde.
Naast Strouken gaan ook de Neder-
landers Dekker en Van Rijen rijden
voor de ploeg die wordt geleid door
de Oostenrijkse oud-renner Ger-
hard Schönbacher, ooit rode lan-
taarn-drager in de Tour.
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VOETBAL
S^r' te s Pccldag: Stuttgarter>CÏÏ8* D°rtmund 0-1, Dyna-
nß*l-u.d n_-Hansa R°stock 2-1.

y

nite^So'„therSte divisie: Manchesterö°uthampton 1-0.

SHAKEN
Ynd.datf.^. eekampen halve finales'hort,K entoemooi: Vierde ronde
'feh,_Stand: Karpov-Short 2-1 (en
v gebroken partij), Timman-Joesoe

(ADVERTENTIE)

/p\ Klein Herenmode @
AJ^k Kleding voor de kleine, normale, (jSMi

fKh^ lange en brede man in de maten U
IfllA 48-66, 23-36, 94-122, 51-75 ■■/
!■ B en ook halve maten mml

■S^V pantalons v.a. 139,- hemden v.a. 69,- l2_T
mÊ/tJ kolberts v.a. 299,- mantels v.a. 229,-
V kostuums v.a. 459,- pullovers v.a. 119,-
V blousons v.a. 129,-

Wij wensen u een prettig paasfeest
Hoofdstraat 29 Kerkrade Ji

Rode kaart
voor doelman
WAALWIJK - Doelman Rogier
van Raamsdonk van RKC kreeg
tijdens de thuiswedstrijd voor de
reserve divisie tegen MW de ro-
dekaart. De keeper moest uit het
veld, nadat hij Mare Quaden had
getorpedeerd. RKC speelde ver-
der met zijn reserve-keeper en
één man minder in het veld.
MW won met 2-0 door doelpun-
ten van Willy Roumans en Roger
Knarren in de tweede helft.

Jan Timman kwam door een blunder van Joesoepov op gelijke hoogte met de Rus.
Foto: COR EBERHARD

Turnploeg valt diep
gulden heeft kunnen contracte-
ren, niets te vrezen. „Peter Ge-
rards van de VVCS (de spelers-
vakbond, red.) is dezaakgelastig-
de van Nascimento. Hy heeft in
dat kader ook alle volmachten
om te onderhandelen voor de
speler. Gerards heeft mij verze-
kerd dat alles volgens de regels
is gegaan. Ik weet dus niet wat
RKC van ons wil".

Wemwedstrijden
in Heer

"UITRICHT - ln het zwem-
-1 «eer wordt tweede paas-
<Üftfjff stredeil om de Math van

r.
De wedstrijden begin-

&. °m 15.00 uur. Edgar Thimis-
2ni.ZPC enRoy Meyboom

►ïej. . N/S&S nemen komend
'*Hw i 1 e deel aan een achtlan-
I. dstriJd in Stockholm. Bei-
V a tllmers zrjn geselecteerd

ti.!. iding van nun Presta-ns de recente nationale«Pioenschappen.

Jolleybalsters
ansloos

P3U3UX - Op de tweede« het achtlandentoernoointreux hadden de Neder-volleybalsters geen schijn»ns tegen Zuid-Korea. De
N 3 na?cCoach Murphy verloorNche «

8 16"14 15"7>- De Azia-S een en hadden iets meer*fcniiL!. Ï1"P odiS om Orarye op
Nsd* ïe kriJgen- Alleen in deIe Win , had Nederland kans
'laats ?, _.e Pakken, maar in
?Wt Z1 "de stand 1413 het

Dakken, draaiden de
\Uile vrouwen de rollen

Van onze sportredactie

KERKRADE - RKC stuurt
op een arbitragezaak aan in-
zake de transfer van David
Sousa Nascimento naar Ro-
da JC. Volgens de Waal-
wijkse club heeft de Portu-
gese verdediger op 6 april
jongstleden een mondelin-
ge overeenkomst gesloten
met zijn huidige club. „En
daar houden we hem aan",
aldus RKC-manager Paul
van der Kraan.

Volgens algemeen directeur Ser-
ve Kuyer van Roda JC heeft de
Kerkraadse club, die Nascimen-
to op grond van een clausule in
het contract voor slechts 35.000

Mocht het desondanks tot een
arbitragezaak komen, dan moet
Roda JC er rekening mee hou-
den dat het veel meer dan 35.000
gulden op tafel moet leggen om
Nascimento te contracteren. Als
RKC immers in het gelijk wordt
gesteld, kan Roda JC de Portu-
gees alleen aantrekken als de
verbintenis met RKC wordt af-
gekocht. Het prijskaartje dat
daaraan hangt, bepaalt uiteraard
de Waalwijkse club.

PARIJS - Na het optimisme van de
eerste dag, waarop Elvira Becks
zich wist te plaatsen voor de halve
finales bij het paardspringen, ging
het gisteren bij het WK turnen in
Parijs mis met de Nederlandse ver-
tegenwoordiging. In het sportpaleis
van Bercy werden veel fouten ge-
maakt en ook Nederland ontkwam
daaraan niet.

Becks verdween, na haar tweede
optreden, met trainer Gert-Jan
Nieuwstad schielijk in de catacom-

ben. Haar oefening op de even-
wichtsbalk vertoonde vanaf het
begin onzekerheden. Bij een flik-
flak salto moest zij zelfs voortijdig
van het toestel. In de rest van haar
oefening bleef zij onzeker. Met 9,125
punten was haar rol in de kwalifica-
tie uitgespeeld. Ook de oefening op
de vloer bracht niet het verwachte
succes.

De turners verging het niet beter.

Voor de gebroeders Alexander en

Christian Selk leek een finaleplaats
aan rek en brug tot de mogelijkhe-
den te behoren. De jongste van het
tweetal, Alexander, had aan het rek
een vlotte start met drie vluchtele-
menten achter elkaar en een reuzen-
draai aan een arm met een hele
draai om de lengte-as. Daarna
maakte hij fouten en ook de af-
sprong was niet feilloos. Hij kreeg
slechts 8,825 punten. Christian Selk
verging het niet beter. Bij de Ko-
vacs-salto achterwaarts miste hij de
rekstok.

Van den Heuvel
uitgeschakeld
GLASGOW - Erica van den
Heuvel is in de kwartfinales van
de Europese titelstrijd badmin-
ton blijven steken. De Brabantse
verloor in de strijd om een plaats
in de halve finales van het enkel-
spel van de als eerste geplaatste
Lim Xiao Qing (Zwe) in twee ga-
mes: 1-11 en 1-11.De partij duur-
de negen minuten. In de tweede
ronde van het vrouwendubbel-
spel verloren Van den Heuvel en
Monique Hoogland van het Rus-
sische koppel Jakoesjva/
Andrievskjya in drie games: 15-6,
10-15 en 9-15.

HONG KONG - Michiel Scha-
pers is in de tweede ronde van
het tennistoernooi in HongKong
uitgeschakeld. De Nederlander
verloor in twee sets van de als
vierde geplaatste Amerikaan
Brad Gilbert: 7-5 6-3. De Austra-
liër Wally Masur, die in de eerste
ronde Paul Haarhuis versloeg,
verloor met 7-6 6-3 van de Japan-
ner Shuzu Matsuoka.

Schapers redt
het niet

Van onze correspondent
TIBERTLAGARDE

WEERT - Na een moeilijke start in
de play-offs van de nationale bas-
ketbalcompetitie (twee nederlagen
op rij) staat Selex BSW op gelijke
hoogte met Bestmate: 2-2. Daardoor
is een vijfde en beslissende wed-
strijd nodig. Na de verrassende

overwinning eerder deze week in
Haarlem behaalde de Weertse ploeg
gisteravond in de eigen sporthal
Boshoven een daverende 80-73
overwinning.
Gedurende de gehele eerste helft
deed de Weertse basis met De Ja-
ger, Korthout, Wilson, Van Poel-
geestenAckermans niet ondervoor
de Haarlemmers. Het verschil werd
nooit groter dan vijfpunten, getuige

Basketballers naast Bestmate

Selex veert op
de 28-23 tussenstand. De wedstrijd
was meer spannend dan fraai.
In de beginfase van de tweede helft
sloegBestmate een gatvan zes pun-
ten (30-36), waarna Selex BSW
krachtig opveerde. Dat resulteerde
in een 50-45 voorsprong.
Bij een stand van 69-58 drie minu-
ten voor tyd leek het pleit beslecht.
Het wanhoopsoffensief van de
Haarlemmers leverde nog een reeks
punten op, maar in feite kwamen ze
er niet meer aan te pas.
Coach Van Kempen van Selex: „We
hebben dit seizoen zes maal verlo-
ren van Bestmate. Toen waren we
er nog niet klaar voor." Zaterdag is
in Haarlem de beslissende wed-
strijd. Van kempen: „We moeten
alleen de aanval nog iets aanscher-
pen. Verdedigend is het potdicht en
perfect."
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Dankzij treffers van Patrick Duyzings en Eric Merk

Zaalvoetballers naar WK
Jaspers begint
moeizaam
CAïRO - Dick Jaspers is het
toernooi om het Europees kam-
pioenschap driebanden moei-
zaam begonnen. Hij won in Cai-
ro in twee sets ternauwernood
van de Spanjaard Gonzales:
15-14 15-12. Ook Rini van Bracht
kwam de eerste van zijn drie
poulewedstrijden goed door. De
Egyptenaar El Messery won de
eerste set (15-9), maar de Braban-
der kon het tij nog net keren:
15-14 15-8.

de achttiende minuut voor de ge-
lijkmaker. De aanvoerder van
Nederland schoot een vrije trap
zó hard in dat de bal door het net
heen vloog.

In de tweede helft kwam de ge-

CATANIA - Het Nederlandse
zaalvoetbalteam heeft zich verze-
kerd van deelneming aan de
strijd om het wereldkampioen-
schap, die in november in Hong
Kong wordt gehouden. Het ge-
lijkspel, dat Oranje tegen Joego-
slavië boekte (2-2), was voor
beide teams voldoende voor
kwalificatie. De Nederlandse
treffers waren beide van Lim-
burgse makelij: Patrick Duy-
zings en Eric Merk werkten tel-
kens een achterstand weg.
Nederland liep tegen de Joego-

de Joegoslaven door Vujovic op-
nieuw op voorsprong. Nadat
Roest op de paal had geschoten
en Marcel Loosveld van het Ge-
leense Bouwfonds een minuut
later met een lobje de lat had ge-
troffentrof, zorgde Erik Merk in

sport

sport in cijfers
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4 en 5 juni in Dortmund Westfalen Haile

U 2
Info buro Ticket Express en telefonisch reserveren

045-326514/457273
Voorverkoop:
Heerlen: Muziekz. Nivoo Roermond: Platenz. v.d. Berk
Landgraaf: WV Geleen: Maximiliaan (Markt)
Kerkrade: Music Shop J. Bux Venlo: Dom v/d Bergh
Sittard: Music Machine Horst: 't Wilhelmientje .227.

DANCING HOUSMANS MONTFORT
ZATERDAG 18 APRIL LA VITA

ZONDAG eerste paasdag MONTE-CARLO

Vr. t/m ma. 21.15 u. |

Vr. t/m zo. 23.30 u.
i 1

HICKEY IOUIKE
na* JBHHSQH

Let op de gewijzigde
speeldagen en aanvangstijden!

Dancing
GORISSEN
Brunssum

zaterdag 18 april
DANSEN met orkest

Trio
Romantica

Vrijdag 24 april
JANSE BAGGE BEND

Zaterdag 25 april
CLASSICS
Zaterdag 26 april

MATINEE MET FIETSENFREEM
Inlichtingen Café 't Trefpunt. Tel. 045-412273

LANDGRAAFS
BLUESSPEKTAKEL

OP 18 APRIL 1992
met

Magie Frankie
W^^ metzijn vaste begeleidings-

groepThe Blues Disea-
se. In het voorprogrammoa%\\ The May Three Blues

_____-Mr*f__i __vB^^^^Bb Aanvang 20 uur, entree
k/ _ü J ’ 12,50.Voorverkoop: café-

[■Ef/ éfÊUfAw zalencentrum De Brandpoort,
HV|______Ej__^__. Hoogstraat 191, Videotheek

M Gnerent Bakker, Hoogstraat
104, VWLandgraaf, Rossini-
passage21.

cafe zalen wmi centrum
hoogstr.l9l 6373 hs landgraaf te1(045) 315515

DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geen grenzen!
Zaterdag, paaszondag en paasmaandag

geopend vanaf 20.00 uur

DJ MARCO
Zaal Vroemen
Genhout-Beek

Zaterdag 18 april a.s.
DANSAVOND
sfeervolle muziek uit
de jaren 60/70 met orkest.... De Fratelli's

2de PAASDAG
ÏO. 00-]^. 00 uur

ZWARTE MARKT
EYGELSHOVEN

Socio projekt
met

De Migra 's
en buikdanseres

_____ __!___L S__E_k__L _________

Tel. 045-312510 fs SUNPLEIN

Vanavond

GROTE HOUSE?ARTY
met als topper

2 UNLIMITED
met de nr. 1 hit in de Top-40

Twilight Zone.
Zaterdag, paaszondag en paasmaandag geopend

vrijdag 24 april
Mannheim

.. .r-M H5-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 -7130 30

stftfCu__X_____X___________________
J EX. CTUCÜTCDC IVI 1 5 Zalen met een voor'elkwa! wilsprogramma.
_^^K_E «J Intriltnj lIX I Dat Is Hs,de meest kompleie bioscoop van 't Zuiden.
I^fSiX

B^a NEDERLANDSE PREMIÈRE I oi-^mr. dir *«..«_. *h__Tl

IDieene met die staart is de baas 4% /-">

BEETHOVEN JuiÉwft*Hij wordt jegrootste vriend lfaM&Mis\\vmË(iÊLM,.

naar de spraakmakenderoman van Marguente Duras I BfH

Anderhalf uur ademnood en parelend angstzweet in | _■ ÉÉH&'^I
Laatste 20 min. extra spannendin 3D met gratis 3D bril I BE' jH^^J

-___Hj_*__F ~~~~ ~̂~^^~^^~~ W
■B'*t~'ff maar ze staan op 't punt opnieuw te scoren D^ iW '*'X THE LAST BOYSCOUT D^^lOtpigll,j

K met Bruce Willis, Damon Wayans e.a. lUj wordt jegrootste vriend..<ï"jtjff dagelijks: 19.00 en 21 30 uur | i

-fc*ïll*y Een film over liefde, herinneringen en de HMMH______

ITHE PRINCE OF TIDES ■_(■ jÊÊÊ
met Barbra Streisand, Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. P^^^^fJ^B^F/^Jvrijdag t/m zaterdag: 14 00, 18.30 en 21 00 uur TGjWiftg,' *r>~-4tiJJAm
THE BABYSITTERS DEAD E^f_EM
Om de denkwijze van een crimineel flE_______. E__É_■ W~*JIJr^£ÈÈÏ^JÊmte leren kennen moet zij doordringen liloftyW-f JËÉPL?tot de wereld van een psychopaat: ■■■Syj^ PT"^'^ « ** iP
THE SILENCE OF THE LAMBS v# '"met Jody Foster, Anthony Hopkins en Scott Glenn B»<!V 11*4maandag t/m donderdag: 14.00, 18.30en 21.00 uur Ipt ü-^^^ W^jl
De WALTDISNEYklassieker f^TïkZ**** mÊ^L'' *^ <T%^fM
Nederlands gesproken en gezongen ij^^plaat I C.-JB fi-_M_L

4r^ ___- WtKÊtWÊÈÊÊÊÊÊHHImm 'A

m 53^^ f _-__->. a__ f im». -m V*sm WHkwm ■_■_■ mm { " ■

\s3^* VANAF DIT WEEKEND IN GLOBE .
ONZE NIEUWE TOP DJ UIT BELGIË:

■tiik'j^i'iMiiia
TIJDENS DIT PAASWEEKEND GEOPEND :

vrijdag, zaterdag, zondag en maandag v.a. 20.00 uur
paasmaandag : de spectaculaire MADRAHASJI HYPNOSESHOW |

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297

gT *_BS Discotheek G"I"M " M " I X
RMT' Zaterdag 18 april: STABBS

W° JjIJX Zaterdag 25 april: FIETSEFREEM
G-1 M- M - Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag topamusement D4„

_s____i_________ï_____^fiß ____Pi__L. "■ JÈ ______? ___H_______>. _______tiv^.\ \^r____[

____H_i wÉ^'■^'~"'!j^f: "^__do_! hS__j__k_^___^ ____k^_s_?«? -:;'y!Br*!?>v" .^

S9^k -;\ : .Psli^^pr.:.

,ïs"''-«ï^Mß^Jw^H________________________________________________l _______^T^T^_v^^V___________)^^_^_hHh___-«
rOc___K^ Jk^ ____■_) ________F_i»_nf_(^______ _______\\ \fA \v#/_r___BytVW; JR^:\3iÉl _HB*_ü__f^ _____ ________\\ W. __f_r///______________ nOB _Et_r

f" ' '** -:-.^ I ïv'::>i :oy ■. jjßg

■|Sj|lilJ|i|jiS KEVIN COSTN^J

WjÈÊftfi Centrale kassa: 045-7vÏ2oojj

qaanfo¥uop^
j9VV J Kerkrade Dans Compagnie Limburg: Eentje om he____ A^^\\WWWW______* __f

_______________ ■■■■■■■■""«■■^■^■^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ „I *g IprGn

■^^^ITW >/ ._ Heerlen De Dijk, popconcert. Voorpr.: Center _,
-m j,, H Cord (foyer) sjttard Hoofdstad Operette: Die Csardasfürstin

K ■ Heerlen Crosstalk: Sketches on you, muziek-/
■ WW dansproduktie (première) M______-

■ |h PB üüüüüüüüü_iM"-_—wv_OT**_______________________ Heerlen Volkstheater Heerlen: Nacht, Moeder, to

■ 1 „ yS pH neelstuk van Marsha Norman met Els
_____£_>-*' _

É^^T?7!'^!7!T?T!T,^^^^^^ Eymael en Maria Kapteyns. Première -■ j f «| Heerlen Adonis GEANNULEERD 20 30 u (Kleine Zaa\)
B___r 1 Kerkrade OrlandoKwartet, Paasconcert "_

»_
__—wvvot_________. "erkrade Stichting Orpheus: Die Fledermaus

■ Sittard Jazz Night - 22.00 u.■ gM Heerlen Flairck: De Optocht "

Hr jfl ■ Heerlen Operavan Krakow: Lucia di Lammermoor Heerlen TheaterPlatform: Want als het nacht
_1 ■ ; ; — "—-— wordt, is het donker (v.a. 6 jr.)-14.30u.

■ [ _■ ■ Kerkrade Beertje Sebastiaan: geheimeopdracht, (Kleine Zaal)■ kinderfilm-14.00 u. [ . —_llllllM__________T'lfrTT7K7VTTlTl_______________________ Kerkrade Harmonie St.-Aemiliaan Bleijerheide en
■ 9 aPn' 'n Kon. Oude Harmonie van Eijsden. Kaan-
"^TTn70n zondag " Heerlen Theater De Korre: Hotel Terminus. verkoop viaboekhandel Jos Buck, tel.
.CrOSS»'* | GEANNULEERD 452981.

I \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

I \V Wij zien ü graag in de schouwburg!
. l_3 ' JL_.r ** 11 .i^cml.^, rjj 11 *-—-a cy3_ 5 fc"*» (£_F L_l___ „lkass.Ws.lo.li CZ/JJi

tel, kassa: 045-716607 | tel kassa: 045-454141 | | -'
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MAASTRICHT - FC Groningen,
nog volop gewikkeld in derace om
Europees voetbal, zal vanavond in
de Geusselt (aanvang 20.00 uur)
moeten aantreden tegen een dit sei-
zoen verrassend goed spelend
MW. Het punt dat de ploeg van
trainer Sef Vergoossen eerder dit
seizoen in het Oosterpark behaalde,
ligt de noordelingen nog zwaar op
de maag. Om vandaag zo fit moge-
lijk in Maastricht aan het karwei te
beginnen heeft Groningen-trainer
Hans Westerhof besloten naar Lim-
burg te reizen per vliegtuig.

Een misstap in deze belangrijke fa-
se van de competitie kunnen zich
de noordelingen niet permitteren.
Sef Vergoossen, die geen beroep
kan doen op de geschorsteReginald
Thai en de geblesseerde Maurice
Hofman, verwacht dat het een aan-
trekkelijke wedstrijd gaat worden.
„FC Groningen zal niet naar Maas-
tricht komen voor éen gelijkspel.
Het is niet alleen een elftal met veel
kracht, maar ook met veel kwali-
teit".

Wan onze correspondent
MICHEL JANSSEN

|ELEEN/SITTARD/BEEK - Na de onderbreking wegens het
en de beslissende ronden voor het

ty lol}ale bekertoernooi barst morgen de handbalcompetitie
kl *r in alle hevigheid los. Volgens de vorig jaar succesvol ge-
kken formule gaan de vier beste herenploegen van de voor-
al6, competitie in een extra 'halve' competitie uitmaken wie

eindelijk om de nationale titel mogen strijden. Volgende
eek zaterdag zal bekend zijn welke twee ploegen elkaar in

h.n 'best-of-three' ontmoeten met als inzet het landskam-Pl°enschap.
renstuk hebben geleverd, zijn het
opnieuw de kenners die voorspel-
len dat Blauw Wit's rol daarmee is
uitgespeeld.

De h "PG? e Zuidlimburgse ploegenL Hirschmann/V&L
jj°'auw Wit maken deel uit van de

Dl P'°ensgroep, die wordt gecom-
.ito rd door de regerend kam-

E&O uit Emmen. Het thuis-
Waat 'S telkens voor de bestge-
ct>rn club uit de reguliere

Outsider

Recht
W betekent dat de eerste plaats
.Küi 'ttardia goed is voor drie

' tCS^edstriJden' terwijl V&L's
Wm , Plaats recht geeft op twee(vj?s,triJden in eigen hal. Blauw Wit
Sp-J1e in de reguliere competitie)djtt alle wedstrijden uit, maar
J. "^an zal alleen de wedstrijd in
Van n te§en E&° het karakter

echte uitwedstrijd hebben.

te "tmerrie voor de drieLimburg-
w^tegenwoordigers is het beeld
v^l y drie honden om het been

en de vierde (E&O) er mee
klau **aal Saat. Weinigen hadden
<WW Wit bij het begin van de
jij- Petitie een plaats in de kam-
t.r v groep toet,edacht en nu Pc-Verjans en de zijnen het huza-

eredivisie J
Vandaag 20.00 uur:
MW-Groningen

PSV 31 22 8 1 52 69-24
Ajax 31 22 5 449 72-23
Feyenoord 30 17 8 542 45-18
Vitesse 3114 9 83744 - 30
Groningen 30 14 8 836 41-31
FC Twente 31 13 8 10 34 52-46
Roda JC 31 12 10 9 34 38-37
RKC 31 10 13 833 49-41
Sparta 32 11 11 10 33 48-51
FC Utrecht 32 9 14 932 36-36
MW 30 9 11 10 29 31-39
Willemll 30 10 7 13 27 40-41
Volendam 32 10 7 15 27 33-46
SWDordrecht 31 8 6 17 22 36-58
Fortuna Sittard 31 5 11 15 21 31-46
Graafschap 31 6 8 17 20 28-50
Den Haag 32 5 10 17 20 29-58
VW 31 2 623 10 29-76
VW gedegradeerd

Vandaag 20.00 uur
Scheidsrechter Lammers
MW (selectie): Agu. Linders, Benneker,
Libregts, Reijners, Delahaye. Verhoeven,
Visser, Bucan, Meijer. Lanckohr, Heffels,
Dikstaal, Franssen, Maas, Roumans. Ge-
schorst: Thai.
Groningen (selectie): Lodewyks, Migchel-
sen, Boekweg, De Krurjf, Reinders, Veen-
hof, Wilson. Gall. HoUband, Olde Rieke-
rink, Roossien, Van Buuren, Van Duren,
Meyer, Zygmantovitsj.

Vandaag 19.30 uur
Zwolle-Emmen

mvv-groningenl" Remco Jongen, hier in de tang genomen door V&L's Aschwin Versteegden en Wil Jacobs, gelooft in de kansen van
Blauw Wit. Foto: PETER ROOZEN

Remco Jongen, de frêle cirkelspeler
van Blauw Wit, is het daar niet mee
eens: „Ik denk dat je Blauw Wit
moet zien als een gevaarlijke outsi-
der. Tegen Sittardia wonnen we dit
seizoen in Beek en verloren we in
Sittard op het nippertje. Die ploeg
ligt ons gewoon." Guido Consten,
Sittardia's topschutter, deelt die
mening: „Alle vier de ploegen heb-
ben kansen. Blauw Wit zie ik best in
staat om te stunten. Wat dat betreft
zit het niet mee dat we uitgerekend
eerst tegen hen moeten."

Sittardia zou, met drie thuiswed-
strijden, over de beste uitgangsposi-
tie beschikken, maar met name het
falen in de bekerfinale heeft de Sit-
tardse aandelen doen dalen. Het
veel geroemde Sittardse collectief
liet het om onbekende reden totaal
afweten. Guido Consten denkt aan
een incidentele misser. „Ik geloof
niet dat we van de ene week op de
andere gezamenlijk uit vorm zijn.
Maar we weten nu wel weer waar
we staan. Zo beschouwd heeft die
bekernederlaag ons misschien wel
goed gedaan".

Omdat blijkbaar niet altijd kan wor-
den gerekend op het beschikbaar
zijn van Sittardia's gevaarlijke col-
lectieve wapen, z;jn E&O en V&L
voor veel insiders de belangrijkste
kampioenskandidaten.

Volleybalteam met Italianen' Posthuma, Blangé en Zoodsma

Supertrio in Heerlen
het WK-toernooi hebben die met'
hun vrijwel complete selectie kun-
nen doortrainen. Dat is ongetwij-
feld een voordeel".
De geruchten, die willen dat V&L-
trainer Pim Rietbroek aan zijn laat-
ste weken bij de Geleense club be-
zig is, hebben de selectie niet kun-
nen verontrusten. Klinkers: „In de
groep wordt er niet over gesproken.
Dat is van later zorg. Eerst proberen
kampioen te worden".

Programma. Morgen 17.30 uur: V&L-E&O;
20.00 uur: Sittardia-Blauw Wit. Dinsdag 21
april 20.00 uur: Sittardia-E&O. Woensdag
22 april 19.45 uur: V&L-Blauw Wit. Zater-
dag 25 april 20.00 uur: Sittardia-V&L en
E&O-Blauw Wit.

Nandbaldames
ook van start

- Ook
nandbaldames, met Limburg-

er. vbreng van Swift Roermond
(j. beginnen morgen aan
V P'ay-offs. In tegenstelling tot
g. neren, zijn er twee groepen

die een 'halve'
spelen. De nummersjjjl sPelen daarna tegen de num-r twee uit de andere groep

Vje kruisfinale. De winnaars van■0m kruisfinales strijden tot slot
boo. Nederlandse titel in eeni sl-of-three-serie.
He[i pA: Swift Roermond, Aalsmeer,
V&i ' Bollenstreek. Groep B: Quintus,
SWift EW' PSV- Morgen, 20.00 uur:
iw _, Roermond-Bollenstreek, Aals-
-2«U."!?ellas' Quintus-PSV, V&L-SEW.
Roer ■* 25 aPril- 2000 uur: Swift
U .n ond-Hellas Zondag 26 april,
strf*.i,UUr: V&L-PSV, Aalsmeer-Bollen-

Quint"s-SEW. Zondag 3 mei,
Hén_ u r̂' Swift Roermond-Aalsmeer,
S£W Ps lenStreek' Quintus-V&L,

Planoloog
Ger Klinkers, planoloog van be-
roep, maar bij V&L in een meer uit-
voerende rol, waagt zich niet aan
een voorspelling. „Ook in de groep
hoor je niemand met overtuiging
een voorspelling doen. Ik denk dat
de ploegen echt aan elkaar gewaagd
zijn en in een bijrol van Blauw Wit
geloof ik al helemaal niet. Tijdens

Van onze correspondent
PAUL DEMELINNE

HEERLEN - Het uur van de waar-
heid sluipt naderbij voor de natio-
nale herenvolleybalploeg. In de

benoemde keuzeheer heeft nog ver-
plichtingen bij zijn Japanse brood-
heer Daiei in de play-offs om de
nationale titel. Op 7 mei voegt Se-
linger zich weer bij Oranje, dat tot
die tijd onder leiding staat van de
co-trainers Treibitch en Pang, met
een hotline naar Japan. Tussendoor
worden ook nog in het eerste week-
einde van mei inKarlsruhe de beide
uitwedstrijden tegen Duitsland in
het kader van de Worldleague afge-
werkt.

'Misschien kan ik volgend Jaar starten in WK'

afzondering van een trainingskamp
in Japan werd gedurende twee we-
ken gewerktaan het omsmeden van
de vijftien man sterke selectie tot
een nieuwe eenheid. Dinsdag staat
in deHeerlense sporthalVarenbeuk
om 19.30 uur de eerste ontmoeting
uit een serie van vier vriendschap-
pelijke interlands tegen Joegoslavië
op het programma. Daarin wordt
getest in hoeverre Oranje klaar is
voor de laatste mogelijkheid om uit-
zending naar Barcelona af te dwin-
gen: het olympisch kwalificatietoer-
nooi, dat van 10 tot en met 17 mei in
Rotterdam wordt gehouden.

Programma
nacompetitie
ZEIST - NAC, GA Eagles en
Heracles spelen tegen elkaar in
Groep A van de nacompetitie
van de eerste divisie. Groep B
bestaat uit de winnaar van de
zesde periodetitel, de nummer
twee van de eerste divisie en
Eindhoven. Programma: 2 mei:
NAC-Eagles, winnaar zesde pe-
riode - tweede stand, 5 mei: He-
racles-NAC, Eindhoven-winnaar
zesde periode, 9 mei: Eagles-
Heracles, tweede stand-Eindho-
ven, 14 mei: Eagles-NAC, tweede
stand-winnaar zesde periode, 19
mei: NAC-Heracles, winnaar zes-
de periode-Eindhoven, 23 mei:
Heracles-Eagles, Eindhoven-
tweede stand. Finales 29 mei en
30 mei; promotie- degradatie-
wedstrijden: 3 en 8 juni.

Carla Beurskens
komt weer op gang

Joegoslavië vormt een pittige
graadmeter voor Nederland. In de
laatste ontmoeting tussen beide
teams, tijdens het EK in Duitsland
in september 1991, moesten Ron
Zwerver en kornuiten diep in de re-
serves tasten om na een 0-2 achter-
stand in sets tenslotte nog voorby
de Balkanploeg te kunnen laveren.

De interland in Heerlen markeert
het eerste officiële heroptreden in
Oranjeshirt van het trio in Italiaanse
profdienst: Jan Posthuma, Peter
Blangé en Ronald Zoodsma. Op
woensdag 22 april staan beide olym-
pische kandidaatploegen opnieuw
tegenover elkaar in Vlodrop (Roer-
hal, 19.30 uur). De serie wordt daar-
na voortgezet in achtereenvolgens
Breda en Haarlem.

Ticket
Evenals Nederland is Joegoslavië
nog in derace voor een ticket naar
Barcelona. Gelijktijdig met het
kwalificatietoernooi in Rotterdam
wordt in Frankrijk eveneens een
plaatsingsronde afgewerkt. Joego-
slavië is daar een Van de favorieten
voor de eindzege.

sport in cijfers

Selinger
Bondscoach Arie Selinger is de gro-
te afwezige tijdens de oefenreeks
tegen Joegoslavië. De onlangs her-

sportkort

'&oS?^RCROSS - De Motor-
Bfenor Mei->el houdt zondag

S°P het circuit De Vos"
»Sen j-A1,11 de Simonshoeksebos-
B>en d Meijel. Aan de start k0-
!'250 e" en de klassen
**25 en <£nren ' 25° cc Promotie,
[Nierwif.l cc junioren, en de
'^iripn Sé De wedstrijden be-I nen om 13.00 uur.

nc_o 1Ifc.ARTEN - Het Paastoer-
ÜlestriV en in cafe Walk-Inn te
Uur o, u Start m°rgen om 11.00
ainnen *°P eerste Paasdag be-
stlP P_, PartiJen op dat tijd-
let*' varf^aandag rollen de bal-
den naf 1300 uur °ver .het

8a> S!hTBA,L ~ Richard Gerrin-
P„fler van Fortuna Sit-vOor pH2e laatste jaren actief

%en b\j sVNPeeU komend sei'

ArieKoops niet
naarAmerika

iStiet HlEN - Arie Koops gaatK naar de Verenigde Staten
Einaar bondscoach te wordenlEL-., vrouwen- en mannen-
pak, ,P*oeS- Vorige week
P»og ue, de 28-jarige sportleraar
t\ve„ .ek-end een contract voor
Ue jaar te hebben getekend.
liet d7 ereenkomst gaat echtertjen j?or wegens financiële rede-
üe w,=roOiPs laat weten 'in princi-pe j êr.beschikbaar te zijn voor

rlandse schaatsbond',
Werk_.°or hiJ afgelopen jaar
Ver, ram was als bondscoach
Woeg nationale vrouwenkern-

Engelsman leidt
Torino-Ajax
HEERLEN - De Engelsman
Worrell fluit op 29 april de eerste
wedstrijd van de finale van de
strijd om de Uefabeker in Turijn
tussen Torino en Ajax. De return
twee weken later in Amsterdam
staat onder leiding van de Joego-
slaaf Petrovic. De eindstrijd van
het toernooi van de landskam-
pioenen op 20 mei in Londen
tussen Barcelona en Sampdoria
wordt, geleid door de Duitser
Schmidhuber. De Italiaan D'Elia
fluit de finale van de Europese
beker voor bekerwinnaars tus-
sen Werder Bremen en AS Mo-
naco op 6 mei in Lissabon.

Catania. WK kwalificatie zaalvoetbal:
Nederland-Joegoslavië 2-2 (2-2). 2. An-
drejic 0-1, 9. Duyzings 1-1, 12. Vujovic
1-2, 18. Merk 2-2. Stand: 1. Nederland
3-5, 2. Joegoslavië 4-5, 3. Italië 3-4, 4.
België 3-2, 5. Portugal 3-0. Nederland en
Joegoslavië geplaatst voor WK in Hong
Kong.

VOETBAL
Cuiaba. Vriendschappelijk: Brazilië
Finland 3-1.

12-15 15-8). Poule C: Carlsen-Ohlsson
2-0 (15-9 15-7), Zanetti-Sakkas 2-0 (15-8
15-5). Poule D: Aquire-Stenzel 2-0 (15-12
15-7), Pills-Steylaerts 2-0 (15-12 15-7).
Poule E: Lennaert Blomdahl-Bettzieche
2-0 (15-4 15-6), Kurt Ceulemans-Laursen
2-0 (15-4 15-12). Poule F: Raymond Ceu-
lemans-Potikyan 2-0 (15-4 15-5). Efler-
Jensen (Den) 2-0 (15-13 15-12). Poule G:
Van Bracht-El Messery 2-1 (9-15 15-14
15-8). Tremoulis-Havermans 2-0 (15-8
15-12). Poule H: Theriaga-Connesson 2-1
(8-15 15-13 15-12), Weingart-Arnouts 2-1
(15-10 10-15 15-10). Poulewinnaars plaat-
sen zich voor kwartfinales.Lent. NK vrouwen. Tweede ronde: Van

Lith-Verhoef 2-0, Meijler-Lanters 2-0,
Nicolai-Graas 1-1,Wanders-De Boer 2-0,
Jacqueline Schouten-Nicole Schouten
1-1. Stand: 1.Van Lith, Meijler, Wanders
4; 4. Nicolai, Jacqueline Schouten 2; 6.
De Boer, Graas, Nicol Schouten, Ver-
hoef 1; 10. LantersO.

DAMMEN

WIELRENNEN
Bellefjem, profkoers: 1. Museeuw 154
km. in 4.01 uur, 2. Hendriks, 3. De Wolf,
4. Naessen, 5. De Neut, 6. Goeensen, 17.
Hofman, 20. Van Reijen, 29. Melsen.

Voetbaltoernooi
Eurosportring
MAASTRICHT - In Maastricht
is zaterdag en zondag het achtste
Eurosportring jeugd- en dames-
voetbaltoernooi. Van de partij
zijn voetbalteams uit tien lan-
den, waaronder Amerika. De
wedstrijden worden gespeeld op
de voetbalvelden van de sport-
parken West, Toustruwe en Heu-
gem. Morgen duurt het toernooi
van 9.30 uur tot 16.30 uur. Zon-
dag is de start om 10.00 uur.

" Carla Beurskens hoopt over een maand haar rentree te ma-
ken. Foto: COR EBERHARD

Van onze correspondent
MICHEL FRANSSEN

VENLO - Carla Beurskens denkt
weer aan een rentree. De 40-jarige
Festina-atlete herft na een reeks
van blessures inmiddels de training
hervat en hoopt over een maand
haar eerste wedstrijd te lopen. On-
danks alle tegenslag heeft Beurs-
kens de moed nog niet opgegeven.
„Door mijn trainingservaring van
ruim twintig jaar heb ik maar een
paar maanden nodig om behoorlij-
ke in vorm te komen".

Het zat Carla Beurskens tot nu toe
niet mee. Vorig jaar moest ze het
wereldkampioenschap in Tokio la-
ten schieten. Ook afgelopen winter
kon ze door een reeks blessures nog
geen geslaagderentree maken. „Be-
gin maart had ik graag mee willen
doen aan de vijftien kilometer van
Alphen, maar toen kreeg ik op het
laatste moment een achillespees-
blessure".

Half maart hervatte Beurskens de
training, maar na tien dagen werd
ze geveld door een griepvirus. „Dat
betekende opnieuw drieweken niet
lopen. Nu zit ik weer op vijftig mi-
nuten trainen per dag. Serieus wed-
strijden lopen zit er dus nog niet in.
De Olympische Spelen in Barcelo-
na heb ik helemaal uit mijn hoofd
gezet. Misschien kan ik volgend jaar
starten op het WK in Stuttgart. Dat
zou al heel mooi zijn". Zolang ze
nog niet volop kan trainen, wil Car-
la Beurskens wedstrijdjes lopen om
in haar ritme te komen. „Begin mei
een kleine in Duitsland en dan op
16 mei de Berg-tot-Bergloop in Wa-
geningen".

TENNIS
Hong Kong. Mannen, 575.000 gulden.
Tweede ronde: Gilbert-Schapers 7-5 6-3,
Chang-Grabb 6-2 6-4, Matsuoka-Masur
7-6 6-3. Siemerink-Karbacher 7-5 7-5.
Houston. Vrouwen, 650.000 gulden.
Tweede ronde: Seles-Paz 6-0 6-0, Kateri-
na Malejeva-Alter 6-2 7-6, Garrison-Bur-
gin 6-1 6-4, Gigi Fernandez-Rubin 6-1
6-3, Majoli-McNeil 6-3 6-3.
Tampa. Mannen, 450.000 gulden. Twee-
de ronde: Washington-Roese 7-6 4-6 6-1,
Filippini-Shelton 3-6 6-3 6-4, Gorriz-
Strelba 6-1 6-1, Mezzadri-Martin 7-6 6-3.

Nice. Mannen. 600.000 gulden: Tweede
ronde: Leconte-Carbonell 6-3 6-1, Sam-
pras-Gomez 8-6 7-5, Javier Sanchez-Kul-
ti 6-1 6-2, Forget-Lopez 6-2 6-3.

Payatta. 200.000 gulden. Vrouwen.
Tweede ronde: Rottier-Sawamatsu 6-1
7-5, Medvedeva-Wasserman 6-2 7-5,
Wang Shi Ting-Powik 6-3 6-4, Strna-
dova-Testud 6-3 6-3.

TAFELTENNIS
Stuttgart. EK, vrouwen, dubbelspel,
eerste ronde: Hooman/Vriesekoop-
Bogaerts/Ozer 21-9 24-22, Keen/Noor-
Toelhoj/Eliasson 21-15 19-21 22-20, Faz-
lic/Perkucin-Muller/Poliackova 21-1721-14. Mannen dubbelspel kwalificatie-
toernooi, eerste ronde: Heister/Kobes-
Basis/Zichel 21-17 13-21 21-15, Fischer/
Dreher-De Vrind/Closset 21-7 21-13;
tweede ronde: Heister/Kobes-Mühletha-
ler/Sidler 21-11 21-13; derderonde: Heis-
ter/Kobes-Szafranelt/Kolodziejczyk
24-22 21-9; hoofdtoernooi, eerste ronde:
Cabrera/Sonnet-Haldan/Keen 13-21
21-18 21-15, Lupulesku/Grujic-Heister/
Kobes 21-6 21-11.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur.

BADMINTON
Glasgow. EK badminton, gemengddubbel, eerste ronde: Michels/Mellink-
Frey/Skropke 15-6 15-5; tweede ronde:
Michels/Mellink-Antonsson/Crabo 15-4
15-11.

oefenvoetbal
|fC-PH<lJsland) 190Quur

lotto

' Minnaars /
K66^ 666.66: tweede prijs:SS* 134 . brUto f 8-985,60; derde?ijs: 4 363 w"33'8' f 603'50- vierde5«-iJs: 53 ,^ wmnaars, ’ l 8,50; vijfdeI 6 cijfers Zed"naarS' f ?' Ci&"P« «8De<l- 2 wfr.8 d: geen winnaar, 5 cijfers

f^3^. 3 cnfer
aarS * C«fers *** 21 w!n%s got-d 9 nVoed: 215 wi""«ars, 2 cy-s va- *-"20 winnaars.

BILJARTEN
Cairo. EK driebanden, eerste dag. Pou-
le A: Torbjörn Blomdahl-Fouda 2-0(15-1
15-4), Kuhl-Stroobants 2-1 (12-15 15-4
15-8). Poule B: Jaspers-Gonzales 2-0
(15-14 15-12), Rudolph-Nillson 2-1 (15-6

SCHAKEN
Dortmund. Grootmeester-toernooi, eer-ste ronde: Adams-Hübner 0-1, Salov-
Barejev 1-0, Sjirov-Kasparov 0-1,Anand-Ivantsjoek 1/2-1/2, Kamsky-
Piket 1/2-1/2.

Rusmanloop
De zesde Peter Rusmanloop belooft
weer een groot sportief succes te
worden. AV Unitas en de sportraad
van Schinnen verwachten Paas-
maandag om 10.30 uur weer eenkleine duizend lopers op de markt
van Oirsbeek. Van de toppers die
zich tot nu toe hebben gemeld voor

de 10 mijlsloop hebben de Belgen
Geert Deruddere en Janvan Rijtho-
ven de beste papieren.

Nederlands-Limburg is maandag
niet bij voorbaat kansloos. Onze
provincie heeft hete ijzers in het
vuur met Roger en Mark Jaspers
van Kimbria, Huub Kurvers en Wil
Pepels van Caesar, Marcel de Veen'
(Achilles Top) en de Unitas-atleten
Paul Hagedoren en Wil Goessens.

Export-Limburger Harry Driessen
neemt uit Deurne zijn clubgenoot
Hans van de Mortel mee. Angelika
Dunke uit Keulen staat bij de da-
mes als hoogste genoteerd. Zij zal
de strijd aanbinden met het sterke
Unitas-trio Wilma Rusman, Desirée
Heijnen en Vivian Ruijters.

Deelnemers kunnen in Oirsbeek in-
schrijven tot een half uur voor de
start.
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FC Groningen
met vliegtuig
naar MVV

Handballers zetten zich schrap voor ontknoping nationale titelstrijd

BolwerkLimburg vreest Emmen
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BMKjj A/ Exclusieve kijk op wonen

§r mef gevoel voor trends.
Fraai Engels antiek grenen en eiken meubelen.

Wing chairs, banken, interieurstoffen.
T Persoonlijke interieuradviezen.

Kampstraat 33, 6413 AE Heerlen, tel. 045-211137.

fsS< ALLE MATEN EN MERKEN
_^<ry^Vr -L -4 NIEUW EN GEBRUIKT.
f"^f il C _?5^ * Concurrerende prijzen.
if^T 1 V^**^*^ " Specialist in het
n?T)!|gk^~>r BALANCEREN EN UITLIJNEN
JSLw^^Srl van uw wagen.

Rllf1H i^^Eautobanden
Putweg 49, KLIMMEN, Tel. 04405-1286

l Het ene dons is het andere niet.

____tV___ Slaapvoorlichtervult elk3P SBi dekbed zelf en precies zoals u het
'SL iW^S Br hebben wilt. Met exclusief■fc cvvl _HÉ_Eütf___ geselecteerd dons. Afkomstig vanilraff Iftj'' volwassen ganzen. Vakkundig

t_k 1 llijrltt gereinigden gesorteerd op
HBSls^[flf Sroottfi. vulkracht en zuiverheid,

pqfe \ tKT^IB-I JflF Blijkt uw dekbed achteraf toch iets_fc* .... Wk iÉPy>. w^ Ie warm of tekoel, uw Slaap-
■■^/^m Y--*** voorlichter haalt erwat dons uit of

doeter wat bij.
Wr'^Awk Het isook mogelijk om een Sleep

& Dream donsdekbedzonder
extrakosten in 3 segmenten teHJHESffiSE^^n latenverdelen, die elk apart

BKwïGSSÈk 1 worden gevuld. Zodat b.v. het
I voeteneinde wat warmerkan ziinI HÉ_____ c'an andere 2 delen

"[.■- beclcten/pecioolzooh

r GCERIinGS bv
ROERMOND, Luifelstraat 42. Tel : 04750-18624

HEERLEN. Gnngelstraat 9. t o Nutsbedrijf Tel 045-722493

1 M'«»«ige'»g««ft«<-i donderdag Koopavond

V \ Vliegveldweg 11, Beek (bij vliegveld)
V"*. ® 043-649055

V ---L-« Vrijdag 17 en zaterdag 18 april

fSt DIVERSE SHOWAANBIEDINGEN
Demonstraties en informatie over:

* gazonmaaiers * zitmaaiers * tuinfrezen * houtversnipperaars

UNIEK! Gazon After-Shave Quattro
Bent u in het bezit van een motorcirkelmaaier? Dan kunt u voor ’ 55,-
-uw gazon vertikuteren en verluchten.

■ 33SSntJW in Heerlen van donderdag 16 april
t/m tweede paasdag

TWEEDE PAASDAG Eiken Bourgogne, wisselende breedtes, 22
geopend van 10.00 lot 16.00 uur. \ mm, gelegd, geschuurd, geborsteld en
yt- s. verzegeld, ’ 189,- per m 2/>. N. Eiken stroken, 22 mm, kant en klaar, ’ 149,-

-/ >. Njperm2. Bij laminaatvloer ondervloer gratis.

' r - \ I PARKET Maastricht, Boschstraat 81.
CJ EN KURK Tel. 043-219717. Fax 043-264670.

I Groothandel in Heerlen, Benzenraderweg 69.r J kurfc- en parketvloeren Tel. 045-740335. j

J I ALFA ROMEO xj^, I
PAASSHOW P4fflW
vrijdag - zaterdag -2e paasdag x^~^X
Automobielbedrijf E.A.KOZOLE B.V.

Edisonstraat 23 (nabij draf- en renbaan) Schaesberg * Telefoon 045-321088
fl || n ) mi ui |. I .I. II . il ' ...——J

OOK MOOIE OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...
HM_____________________MF ' ''''^-:_.>^_____________________________l

WÈÈËÊ&*%, ■ '''IIéÊÊmWmW

WFsWWw WW 'ï'ÉH
__l

KONTAKTLENZEN-BR ILLENSPECIAALZAAK

fAÊÊÊA\\ I InnOOQn Honigmanstraat 37, HeerlenMj B^; I IU! IOOtJI I Telefoon 045-716705

\____^/ Oogmeetkundige - Opticien - Kontaktlensspecialist

E HYBRIDE I
H FIETSEN

JJ tm Tracking-bikes -28 inch -U dames- óf herenuitvoering
W g 18 SPEED SHIMANO SIS

QQ Aluminium drager, crankstel enF—. 3 naven. Cantileverremmen.
rT^ cl Diverse kleuren.

NU OF NOOIT VAN 499,-
-5 jaar garantie mmmmmmt^ÊM
op frame
eo vorkbreuk. -_-__■--------■-■■■--■■-■■■■___.___________■

B3WjHISctI
BS_____B___l ___________ i *^*É*****é*a iJ^CIfTTI —■
i

f
APK KEURINGSSTATION

AUTO KEUREN?

A___vLZ__A Snel en vakkundig!
QjQjj ' Klaar terwijl U wacht
M__X_>/ * Geen afspraak nodig

I 1 * Bij afkeur géén kosten
erkend

keurings- * Gratis koplampen en Co
bedrijf afstellen

m

HEERLERWEG 134
VOERENDAAL s^C IYsYTEL. 045-753027 tfyCf "I
Bel voor meer informatie fe/SVP I
Con van Zandvoort

V /

ft I —----. J ■ -^^-^—

ledere vrijdag,
■ J/H]i!f^J zaterdag en

It MEETPOINT

d.j. Wilco

Beekstr 7 Schinveld /

, jfe^MBBB WWÊ £________ HK^ttr* *fcfl| '^*%"':
* /*a ______r______F____________ _____________^_____________B_______________. "»WwA _■___ ______>

)_______________ _____________!

Aktie: zonnebril op sterke v.a. ’ 98,-
Zeiss kontaktlenzen, zacht van 550, - voor 490,-
Hard, zuurstofdoorlatend, van 495,- voor 450,-

I \ Steenweg 6, Sittard >^k\J W Tel. 046-513982

_____■■____ w'___r^^!___^^^^^ï W

__^^^f^__F i^w _________________________I "iivA^^iÉ i_________ 9^P WSx'

il2^x__L_________L_______l w______! ____________l B^^^TTll__ü_A _L_m___rs^l *-w ■ ________
________________■ ___.

_-_MI-----_H__H___ll__________________________-_-----_-----_-----__-P-
-ie

-r

II
— —|h(

TIJDELIJK
VERVOERSPROBLEMEN?
/iui/r 'ns een auto,
maardan weleen

goede! J

■A_______k_i________k_i__É_i_______l
J a

HEERLEN MAASTRICHT »
045-725666 043-645430| | :

AUTOVERHUUR
t

II
l

BBMPI R>- L-!:.:^l
PPPHI H H Kf

1 t.w.v./ 75'" .I T-SHtRT GBATISU
I Nieuw bij
1 Het Zwarte Schaap

|L Lanartehandw^P^I * Prachtige

__-_i--------i_______________i.--^_________________i_________________________--v |
i

>i

Vraag naar onze
kwartaalfolder /^m\\\ j^^
met /
reisadviezen _-- /x^ 4^^M
045-226655 3^P^

; >

EINDE PAASPRIJSVRAAG

Vrijdag 17 april 1992 "34Limburgs Dagblad



Man onze correspondent
ROB SPORKEN

■■ERLEN - Aan het begin van dit seizoen werden SV Heer-
" VKC'89 en Groene Ster genoemd als kampioenskandida-

* *n de derde klasse B. Deze drie verenigingen staan inder-«a hoog genoteerd in derangschikking, maar het is Heksen-*g dat momenteel de beste vooruitzichten op de titel heeft.. gegeven mag als verrassend worden beschouwd. Immers,de vereniging uit de gelijknamige wijk, die reeds veertien
* onafgebroken in deze klasse uitkomt, was handhaving

het belangrijkste uitgangspunt.
Jaar werd echter de wens uitge-ven om rond de vierde plaats te

£igen. Dat de ploeg de beste pa-■ en heeft om de eerste plaatsr zich op te eisen is ook voor be-ürslid Henk Butink een comple-
J^rrassing: „Dit hadden we niet

maar de tweede klassevoor ons een geweldige uitda-% zijn. Ook op bestuurlijk niveaueen promotie uiteraard conse-Nties".

Eén van de geroutineerde spelers is
Frans de Bruyn, negenentwintig
jaarpas, maar al veertien jaar uitko-
mend voor het eerste elftal. De snel-
le en technisch vaardige aanvaller
beaamt dat er een frisse wind waait
bij de selectie: „De trainer heeft de
discipline aangetrokken, waardoor
iedereen nu zijn plaats kent. Daar-
naast is het belangrijk dat de trai-
ningen goed zijn, wat ook blijkt uit
de opkomst."

Smalle selectie brengt Heksenberg in problemen

Karl Wingenfeld laat
grijze muis brullen

" Ton van Schaaik
(links) en Frans de Bruyn
op de top van de Heksen-
berg. Zij hopen aan het
einde van het seizoen ook
in deranglijst aan de top
te staan.

Foto: KLAUS TUMMERS

TRUUS, de erkende keizerin der dam-
computers, begint ook naam te maken
op het gebied van de partij-analyse.
Dat Stef Keetmans gevierde program-
ma regelmatig opvallende resultaten
boekt in (sneldam-)partijen, dat is iets
wat al langer bekend is. Positioneel
speelt TRUUS dan niet geweldig
sterk maar bij de kleinste onvoorzich-
tigheid hang je. Jannes van der Wal
(gelukkig straks tóch present in het
NK) ondervond dat zeer onlangs nog
eens in een demonstratiepartij tegen
de machine. Wit, acht schijven, op 12,
22, 30, 32/34, 37 en 50. Zwart, acht
schijven, op 13, 14, 1j5,16, 20, 21, 26 en
45.
TRUUS staat met zwart totaal verlo-
ren maar na Jannes' 51. ... 30-25? ont-
dekte de computer binnen een fractie
van een seconde een verpletterende
slingerslag: 51. ... 14-19! 52. 25x23
13-18 53. 22x13 21-27 54. 32x21 26x30!
en na 55. 37-32 30-34 56. 32-28 34-39 57.
28-22 39-44 door wit opgegeven (er
volgt 50x39 (45-50)+).
Maar Keetman heeft TRUUS dus ook
leren analyseren. Een heel aardig, in-
middels vast, item in het blad Dam-
nieuws vormt de rubriek „TRUUS
signaleert". In de afgelopen clubcom-
petitie speelde de computer regelma-
tig een paar honderd partijen na een
maakte er dan, vaak rake, opmerkin-
gen bij. Af en toe geeft TRUUS een
strategische suggestie maar meestal
komt ze, zoals te verwachten, met tak-
tische aanvullingen. In het laatste
nummer van Damnieuws neemt
TRUUS het afgelopen Europees kam-
pioenschap onder de loep. Eén van
haar vondsten.

De diagramstand ontstond in departij
Issalène-Foerman. De jonge Rus zou
de partij later met zwart winnen, maar
TRUUS laat zien dat juist de Franse
witspeler hier kan toeslaan: 1. 20-14'
19x10 2. 39-33! 28x48 3. 37x8 48x2 4.

29-24 26x37 5. 41x23 2x30 6. 35x24 en
omdat (22-27) niet kan vanwege 36-31
en 46-41 is zwart kansloos.
Bij de volgendeKurzpartie uit het EK
was TRUUS' hulp achteraf niet nodig.
Co-winnaar van het toernooi Rob
Clerc won met een verrassende com-
binatie. Ribakov-Clerc, EK '92 1.32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32
10-14 4. 41-37 5-10 5. 46-41 17-21 6.35-30 20-25 7. 33-29 21-26 8. 38-33 11-179. 30-24 14-19 10. 40-35 19x30 11. 35x24
6-11 12. 33-28 9-14 13. 28x19 14x23 14.43-38 17-21 15. 38-33 12-17 16.44-40 3-9
17. 50-44 7-12 18. 33-28 15-20! 19. 28x19
9x14! Een mooie verborgen tempozet.
20. 24x15 13x33 21. 39x28 14-20 22.
15x24 21-27 23. 31x13 8x50! en hoewel
Ribakov na 32-27 met een schijf min-
der door had kunnen spelen, besloot
hij de strijd hier maar te staken.
Wie TRUUS in huis wil halen, kan het
programma, dat op MS-DOS loopt,
bestellen bij L'ESPRIT (04192-16607).
Het kost ’ 100,-. Overigens is ook het
wat minder bekende programma van
de in Heerlen wonende Leo Nagels nu
in de handel. Zijn CERBERUS, ook
voor MS-DOS, kost eveneens ’ 100,-
-en is verkrijgbaar bij het bondsbureau
van de KNDB, tel. 085-640306.

Ongeslagen werd Jeroen Piket voor
de derde maal op rij Nederlands kam-
pioen. De strijd speelde zich af tussen
Piket en Van der Wiel. Echter Van der
Wiel verloor drieronden voor het eind
van Sosonko en toen was voor Piket
de weg vrij. Kam-
pioen Piket had in sommige partijen
het geluk aan zijn zijde. Waarschijn-
lijk nog het meest in zijn partij tegen
Rini Kuijf.
J. Piket-R. Kuijf. Tarrasch verdedi-
ging.
I. c4,e6 2. Pc3,ds 3. d4,c5 4. c:ds,c:d4.
Het Schara Henninggambiet, een ge-
vaarlijk verrassingswapen waarmee
zwart een pion offert voor een snelle
ontwikkeling. 5. Da4+,Ld7 6.
D:d4,e:ds 7. D:ds,Pc6 8. e3,Pf6 9. Db3.
Bekend is ook 9. Ddl,Lcs 10. Pf3,De7
11. a3,0-0-0 12. Dc2,KbB. 9 Les 10.
Pf3,De7 11. Le2. Natuurlijk zou 11.
D:b7,TbB te gevaarlijk voor wit zijn.
11 0-0-0 12.Ld2,KbB 13. Tcl,Le6 14.
Da4,ThgB. Zwart bouwt zijn aanval op
dekoningsvleugel rustig op. Wit heeft
weliswaar geen aanwijsbare zwaktes,
maar het is moeilijk voor de witspeler
een goed plan te maken. 15. 0-0,g5 16.
Tfdl,Ld7 17. Pbs?! Te pretentieus ge-
speeld. Wit deed er beter aan zijn
dame weg te spelen naar c2. Zwart
neemt het heft nu stevig in handen.
17 Pe4 18. Dc4,g4 19. Pfd4,Pes 20.
Dc2.
Zwart heeft een groot overwicht, zo
groot zelfs dat hij in de diagramstel-
ling geforceerd kon winnen. Be-
schouwt u het maar als het probleem
van deze week: zwart speelt en wint.
Oplossing op de volgende regels.
20. ...,f5? Dat is hem dus niet. Zwart
kon winnen met 20. ...,L:bs 21. L:bs
(Op 21. P:bs beslist 21. ...,P:f2! 22.
K:f2,Dh4! 23. Kgl,Pf3+ enz.)

21. ...,T:d4 22. e:d4,Pf3+ 23. g:f3,g:_3+24. Kfl,Dh4 25. Lf4 (Of 25. Le3,Dh3 +26. Kel.Tgl mat) 25. ...,D:f4 26.
d:cs,Tgl+ ! 27. K:gl,Dg4 met gefor-
ceerd mat.
21. Las! Wit neemt zijn enige prakti-
sche kans waar. 21 TcB 22. Lc7f,KaB 23. Db3,P_3+! Beter laat dan
nooit. 24. L:f3,g:f3 25. Lg3!? Niet goe(J.
Maar wat anders? 25. P:f3 kost na
25 L:bs 26. D:bs,T:c7 een stuk; eh
25. g3oogt ook niet fraai. 25 f4?
Jammer. Na 25. ...,L: b526. P:bs (26
D:bs,f4! 27. e:f4,L:d4 en zwart wint
een stuk). 26. ...,g4! 27. e:f4,L:f2+ 28.
L:f2,T:g2+ en zwart wint. 26.
Pc7!,T:c7. Zwart wou natuurlijk geen
remise na 26 KaB 27. Pa6enz. 27.D:gB+,TcB 28. Dds,f:g3 29. h:g3,f:g2
30. b4! Sterk gespeeld. Langzamer-
hand krijgt wit weer grip op de stel-
ling. 30 Lb6 31. Pfs,L:fs 32.
D:fs,T:cl 33. T:cl,a6 34. Df4,Ka7 35.K:g2,D:b4? Ook dat nog! Zwart gaal
mat! 36. TcB,Lcs 37. DbB+,Kb6 38.
Dc7+,Ka7 39. DdB. Dat doet zeer 1-0.

ucces

||?der de nieuwe trainer Karl Win-pield lijkt Heksenberg eindelijk
L le geraken van het imago vanf JZemuis. De stugge ploeg, die ja-
j"ang bekend stond als een ano-Ptm.. middenmoter, spreekt vanaf

F begin van de competitie eenr^'g woordje mee waar het de
PPositie betreft. Het is kenmer-
L^.yoor de sympathieke trainer,
r ftij meerdere personen verant-■ or delijk acht voor het succes.

PPelers, bestuur, masseur, leiderf, grensrechter, iedereen voert zijn
K*nigoed uit en dat is zeer belang-
In elftal is een mixture van
Ich6 en oude spelers. Dat heeft
L n gelukkig goed gepakt," aldusf oefenmeester.

Aanpak
De strakkere aanpak leidde er in
ieder geval toe, dat Heksenberg
twee weken geleden een voor-
sprong van vijf punten had op de
concurrentie. „De supporters riepen
toen, dat ons niets meer kon gebeu-
ren, dat we al kampioen waren,"
aldus Wingenfeld, die daarmee wil
aangeven dat de omgeving mis-
schien wel te optimistisch reageer-
de op de goede resultaten. Zijn
ploeg verspeelde vervolgens na een
2-0 voorsprong een punt tegen Vij-
len en verloor afgelopen zondag bij
Vaesrade, waardoor SV Heerlen tot
op twee punten is genaderd.

Keeper Ton van Schaaik, diena een
gedwongen afwezigheid van tien
jaar, dit seizoen op 37-jarige leeftijd

|terugkeerde op het oude nest, denkt
niet dat de druk van buitenaf de
grootste oorzaak van de kleine in-
zinking is: „Enkele spelers hebben
een onnodige boeking opgelopen.

Aangezien we een groep van twaalf,
dertien man hebben zijn schorsin-
gen moeilijkop te vangen. De selec-
tie is gewoon te smal." Dat gegeven
zou Heksenberg weleens lelijkkun-
nen opbreken, bekent ook Wingen-
feld: „Zouden we het redden, dan
moeten er voor volgend seizoen ze-
ker vier of vijfversterkingen bijko-
men, want deze groep is te klein."

Competitie start voor
All Stars en Samacols

Nieuwe indeling voor honk- en softballers

der andere PSV kan voor de opstel-
ling van zijn team bouwen op ge-
routineerde krachten als werperPaul Putz, Jos Wetzels en PeterArts. Daarmee beschikt hij over een
werperstaf van voldoende allure om
in de overgangsklasse een domi-
nante rol te kunnen vervullen.

Achtste toernooi,
om Dousberg

Pare Cup
- Morgen en zon-gs wordt in de Maastrichte sport-

fern West' Toustruwe en Heu-
L{h

v°or de achtste keer het jeugd-
ige P oernooi om de Dousberg
tam p gehouden. Er nemen 69
Pn M uit elf verschillende lan--5n r eest °Pvallende aanwezige is
Jlle eam uit New Vork. Verder
s J} de Limburgse ploegen Pola-

" standaard, MXC, DBSV, Rapid,
y%V RKVCL, RKHSV, RKWL,
ede

U sberS' De ster en EHC aan-
indtn- Opening van het toernooi
ark u_s om 093° uur in sport"
__a„. st aan de Bunderruwe te

Strijd om NK
tafelvoetbal
in Gulpen

Van onze correspondent
AD HARLÉ

HEERLEN - Dit weekeinde start
de competitie honkbal en softbal.
Zon kleine 500 honk- en softballers
zullen in een nieuw opgezette com-
petitie gaan strijden om de eer om
als beste team uit de bus te komen.
De competitie heeft enkelewijzigin-
gen ondergaan, want de voormalig
landelijke tweede klasse is als
hoofdklasse ondergebracht onder

de vier nieuw gevormde districten,
die als verdere klasse-indeling een
overgangs-, eerste, tweede en derde
klasse kennen.
Stelrad/All Stars uit Heerlen komt
in de honkbalcompetitie uit in de
overgangsklasse en is daarmee het
hoogst ingedeelde Limburgse
honkbalteam.

De 42-jarige Heerlense trainer/
coach Jacques van Ansem blikt vol
vertrouwen de komende competitie
tegemoet. Deze oud speler van on-

met wiel gielkens

RUITENBOERTOERNOOI 1992
Afgelopen week zijn de voorrondes
van „Ruitenboer" gespeeld, het natio-
nale toernooi voor eerste-klassers en
lager. Aangezien deze voorrondes op
de clubavonden kunnen worden ge-
speeld, doet vrijwel iedere club hier-
aan mee. De vaak grillige spellen en
de uitgereikte analyses ervan zal velen
nog hebben bezig gehouden. Mis-
schien voelt men zich niet altijd ge-
lukkig met de gegeven uitleg, maar
die is nu eenmaal gebaseerd op een
klassiek basissysteem dat bridgend
Nederland zich zelf heeft opgelegd.
En dat heeft zijn beperkingen. Laten
we voorop stellen dat een basissys-
teem op zich een groot goed is, vooral
voor diegenen dieniet zo nodig op het
internationale erepodium hoeven. De
beperking is dat men, zoals in alle
klassieke systemen, moeilijk uit de
voeten kan met 16-20 punts handen,
die een of meerdere 5-kaarten bevat-
ten. Internationaal is men dan ook
reeds lang bezig met andere systemen
(Weens, Sterke Klaver, Sterke Pas
etc.) om dit te ondervangen. Maar in
Acol bv. is het een moeilijk punt, van-
daar dat ons nationale standaardsys-
teem vasthoudt aan een ISA-opening
van 15-17 punten, waarin een hoge
5-kaart, een waardeloos doubleton of
twee hoge 4-kaarten kunnen voorko-
men. Vooral voor deze laatste handen
is een 1 V opening meer geschikt. U
houdt dan alle opties voor het optima-
le contract open, terwijl er geen rebid-
problemen zijn. Verder is de 1 f
opening nu in principe even preëmp-
tief als de ISA-opening. En mocht de
tegenpartij er nog inkomen met ISchof ISA, welnu, dan bent u een gewaar-
schuwd mens! Spel 14, dinsdagspel-
len. O/-

Het aanbevolen biedverloop zag er, in
lijn met het standaardsysteem, dusals
volgt uit:
Noord Oost Zuid West

ISA pas
2 ♦ pas 2 + pas
4 4» en allen

passen
En het bijbehorende commentaar
luidde heel berustend als volgt: „Niet
de moed laten zakken. Met een beetje
beleid komt u er met 1 down vanaf.
Tenslotte zit iedereen met dit pro-
bleem."
Welnu, we zagen in elk geval een paar
dat niet met dit probleem zat en gratis
om niet een topscore ging halen:
Noord Oost Zuid West

IV 1*
Pas pas ISA pas
3SA en allen

passen
Noord had natuurlijk op 1 ♦ een D
kunnen geven, maar dat zou in de ge-
geven situatie een negatief doublet
zijn geweest en in elk geval een even-
wichtig spel hebben aangegeven. Met
een singleton in partners kleur leek
Noord dat niet gewenst. Waarom dan
een slecht bod doen als hij zeker nog
aan de beurt zou komen? En zo kwa-
men NZ in een onverliesbaar 3SA
contract, dat na ♦ start en zorgvuldig
afspel met een overslag werd ge-
maakt. Maar ook als u de 9 slagen
gewoon had afgeraffeld, zou u aan-
zienlijk beter hebben gescoord dan de
arme zwoegers in 4 +.

Nieuwkomers Lars Jorritsma (van
Feniks overgekomen) en Martin
van Vrouwerf (eigen kweek) vor-
men in aanvallend opzicht een wel-
kome aanvulling voor het team,
vooral de slagkracht van de 17-jari-
ge Van Vrouwerf bewees zijn nut
tijdens de oefenwedstrijden. In ver-
dedigend opzicht heeft Stelrad All
Stars met op het eerste honk Matty
Schuyren, Inigo Creemers op twee-
de honk, Lucio Gomez als derde
honk speler en Peter Arts als korte
stop, een goed ingespeeld binnen-
veld.
Harry Teheux is bezig aan een se-rieuze come-back als catcher nadat
hij door een ernstige blessure bijna
twee jaaruit de running is geweest.
Een eindplaats bij de eerste drie
lijkt Van Ansem zeker haalbaar.
„Als belangrijkste concurrenten zie
ik de teams van Rowdies uit Rid-
derkerk en Ducks uit Boxtel."
Ook het eerste softbalteamvan Stel-
rad/All Stars is dit seizoen inge-
deeld in de overgangsklasse. Oud-
eerste team speelster Marianne
Bauling heeft dit team onder haar
hoede genomen. „Ons grootste pro-
bleem zal zijn om van een gemê-
leerd gezelschap van 5 seniorens-
peelsters, aangevuld met 6 junioren
een hecht team te vormen."
De jeugdige Marijke van Kempen
zal de verdediging als werpster
moeten leiden, gesteund door de
eveneens 18-jarige catcherPetra Ca-
nisius. Nicolle Leijten, Kelly lede-
ma en Andrea van Vrouwerf kun-
nen als vervangend werpster
worden ingezet. Voor het veldwerk
kan Bauling een beroep doen op de
geroutineerde seniorenspeelsters
Monique en Danielle Grzelska, Ca-
roline Creemers en Marcella de Wit.
Aan de slagkracht zal nog wat ge-
sleuteld moeten worden, met name
het snelle werpen in deze klasse
vraagt nog enige aanpassing bij
vooral dejunioren. „Al met aL denk
ik een goede middenmoot-positie te
kunnen bereiken," aldus Bauling.
Het Kerkraadse Samacols komt de-
ze competitie met het eerste honk-
balteam uit in de tweede klasse.
Onder leiding van Ivo Paulissen
moet er hard gewerkt worden aan
de heropbouw van een team, dat
sterk aan kracht heeft ingeboet. De
uit Heerlen overgekomen broers
Tonny en Jos Pluta vormen welko-
me aanvullingenals pitcher en catc-
her. Met een kleine selectie van 12
spelers gaan de Samacols toch vol
vertrouwen de competitie in, waar-
bij de oude gediende Armand La-
gerweij en Paul Ladeur vooral voor
slagkracht zullen moeten zorgen.
Het gebrek aan doorstroming van-
uit het jeugdteamzal zich ongetwij-feld gedurende het seizoen doen
voelen.

De Samacols softbal dames staan
dit seizoen weer onder de onvolpre-
zen leiding van coach Karel de
Bruijn. Hij gaat zijn achtste seizoen
in en is daarmee een van de meest
stabiele factoren in dit team. Uitko-
mend in de eerste klasse is het be-
langrijkste doel klassebehoud.

Bocholtzweer
strijdtoneel

zaalvoetballers
le houHtJ2 ~ln net Paasweekein-
'alverJv, van voet-k°cho?t gmg SPortclub *25 uit

V°i°r de zestiende maal inv°etbait internationale zaal-
Vstpr d ooien om de burge-
f4it maLFers°on-wisseltrofee. Aan
fcaalvopÏÏ,n.oettoernooi- dat 43 uur

hoog niveau biedt,
in 30 P t

teams van 12 tot 14 jaar
ieel n^6?8 van 14 tot 16 Jaar
vi nd .trli elnemers komen uit alle
iroot n t!n van Nederland, België,
Vedstri.H me en Duitsland. De
korthal 5 yorden gespeeld in
'racht te n°Cu°}tz aan de Wijn-
fan 14 nn foch°ltz en wel vandaag'9-00 tot 9 °nn2200 uur' morëen van
ot 21 on uur' z°ndag van 09.00

U
uUurteont 2Toaonuduarg2oaPril

agenda

/ O^.*'S3lOO-MOIDP Heerlen /C_d2_^ern.eldingvan 'agentia' ’MORGEN

■krveïri *' .Jeugdtoernooi SV Schut-
.s*»» Sch.ftfnVan,g 1030 uur terrei-Volie k veld"
"ebere ,'__^andëraaf. sporthal Ba-

... -2 uur: Geevers/VCL-nv^,Tonde NSW beker-b°rn 19,?eerlen» korthal Kalde-(k^anfiSnUr VCH 2" Avanti«ruinale Districtsbeker).

MAANDAG
Wk kL^ 01*1»»1' sporthal Varen-

-4-00 All Stars-Rid-
Softbal Al,l Stars-Blue Hitters.
C°llefie u nnkrade' Sancta MariaWingf Uo° uur Samacols-Black

" ~Vandaag begint in deJederlt in GulPen de strijd om het
Oetbai kampioenschap tafel-

a
voor herenkoppels. Er

'etitiefnSiPeeld 0p 24 tafels en com"

"e el a pelers en recreanten nemen' invang 20.00 uur.

het vermoedelijk zwaar tegen gaankrijgen. De teamgeest is echter
goed en ik heb wat dat betreft alle
vertrouwen in de toekomst," zegt
Hofman, die vorige zomer in vier
B-finales acteerde.

Een heer van stand
op de tennisbaan

LTC Brunssum prijst zich gelukkig met David Hofman
" Tennisser David Hofman van LTC Brunssum staat te boek als een speler die de aanvalzoekt. . Foto: FRANS RADE

Als het onderwerp 'betalingen' ter
sprake komt, houdt David Hofman
angstvallig de boot af. Het is een
publiek geheim dat Limburgse club
soms diep in de geldbuidel tasten
om spelers aan te trekken of te be-
houden. „Ook ik word wel eens
benaderd door andere clubs. Voor-
lopig pieker ik er niet over om LTC
Brunssum te verlaten. Bij deze ver-
eniging heerst een goede sfeer en is
de begeleiding vrijwel optimaal.Als
de huidige ploeg intact blijft, kun-
nen we ons het komende jaar mis-
schien gaan richten op promotie
naar de eerste klasse."
Voorlopig staat David Hofman nog
net onder de Limburgse top. Het
lijkt slechts een kwestie van tijd dat
hij nog toppers als Tonv Bokhorst
en Stefan Koch boven'zich moet
dulden. „Natuurlijk probeer ik het
allerhoogste te halen. Je moet ech-
ter ook realistisch znn. Zo kan ik
een profcarrière beter vergeten.
Dan had ik op mijn vijftiende al A-
speler moeten zijn. Ik hoop over
een paar jaar als tennistrainer mijn
brood te verdienen. Dat is echter
nog toekomstmuziek. Eerst wil ik
het als spelerzover mogelijk schop-
pen."

Geld

„De kans om naar LTC Brunssum
over te stappen, heb ik met beide
handen aangegrepen," vertelt David
Hofman. „Daar kreeg ik de moge-
lijkheid met tennissers van mijn
niveau ate trainen en te spelen. On-
der leiding van Theo Cloodt heb ik
mijntechniek verder kunnen verbe-
teren. Vooral mijn backhand is het
afgelopen seizoen een stuk sterker
geworden. Ik ben ook aanvallender
gaan spelen en in mentaal opzicht
gegroeid."
Met Maarten Stoelers, Bas Hors-
mans, Ellen Brutsaert en Andrea
Kriescher vormt David Hofman het
sterks' gemengde team in de oos-
telijke mijnstreek. „In de landelijke
tweede klasse mikken we voorlopig
op handhaving. De 6-2 zege afgelo-
pen zondag thuis tegen Venlo bete-
kent nog geen garantie voor klasse-
behoud. Zoetermeer en Breda zijn
gerenommeerde ploegen waar we

Kans

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

BRUNSSUM - Ze bestaan nog.'
Tennisspelers, die na een nederlaag
met een glimlach de tegenstander
feliciteren en instinctief nooit een
punt zullen stelen. In het wereldje
waar haat en nijd zowel op als naast
de baan welig tiert, springt de
Brunssumse topspeler David Hof-
man er nadrukkelijk uit. Sterker, de
twintigjarige flegmatieke havo-
scholier wordt bij zijn huidige club
LTCB door 'technisch directeur'
Frans Feyen zelfs geroemd om zijn
sportieve en mentale veerkracht.
„David Hofman is een voorbeeld
voor menige tennisser. LTC Bruns-
sum prijst zich gelukkig een derge-
lijke persoonlijkheid binnen de
gelederen te hebben."
In 1980 startte David Hofman zijn
tennisloopbaan bij het Treebeekse
Ativu. Onder de bezielende leiding
van JaapKersjes boekte hij in enke-le jaren een opmerkelijke progres-
sie. Bij de jeugd was Hofman op
provinciaal niveau een geduchte
concurrent. Toch brak hij pas echtdoor bij senioren waar hij in record-
tempo de D- en C-categorie door-

liep. Na de overgang vorig seizoen
naar tweedeklasser LTCB geldt de
Brunssummer in het Limburgse B-
circuit als een van de meest ge-
vreesde aanvallers.
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met john van den borst

schaken met michiel bunnik
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»** 24 apr». DEL THA FUNKEE HOMOSAPIEN
van de hit "Mista Dobalina"

Zondag 26 april: GROTE AUTO- EN MOTORSHOW
w/d-g.m,/: GROTE PEPPERMILL PARTY

met o.a. modeshows, diverse artiesten enz.

Dinsdag 5 mei: SPECIAL LEVI'S EVENT
ON TOUR 1992

Vrijdag 8 mei: Grote House Party
FOR THOSE WHO LIKE TO GROOVE
metRobin Alberts

Vrijdag 15 mei: KYM SIMS from U.S.A
van de hits Too bund to sec it" en Take my advice"

ffVOXÜüb- Vanavond LOW PROFILE
Bongerd 5, Spaubeek. r.Ev^ci.rDE'D
Eldorado-infol.jn: Zaterdag: DECEMBER
04493-4848 Tfff, op/^/rC
voor orkestinformatie. Zondag: 1n£L ,_>/-_'A£,_»

La. Mart. Fashion

GROOTHANDEL
TEXTIEL

Gespecialiseerd in
T-sbtrts, poio's er»

sweaters e.d.

Ook voor uw
textieibedrufckingen

Bestelringen tussen
16.00en 13.00uur

Tel. 046-751161 .«.
* mmssttmtsttatttttt—mnststmtMtMtm^mmmmm

jgOCORSTENS-
AST VERSCHUREN

#""" Helmond koopt
zat 18 apr mankanaries 12
groene 7 popjes 7 rode &
roodzalm man & popjes 15
putterbast 27.50 JONGE ka-
naries 6 JONGE rode & rode
10 pst. GLOSTER, WITTE
KUIVEN SPEC. PRIJS, d.dui-
ven 10 meeuwen 4 zebras 7■J parkieten 10 valken 25 witte
etc. 35 collis 20 pp. brengen:
SITTARD 10.30-11 putstr 10
HEERLEN 11.30-12 emmastr

/ 7a TERBLYT 12.30-1 rijksw
46 BEEK 1.30-2 maastricht-
erln 7.

Zê/H BIJSCHUNCK I Kolbert van LOVE f 249,- HUJUI H Fl 9 _LjH^l
i_.__»rw ", I Pantalon van LEVI'S van I .r «v VINDT U

\sWkWEO I >■ 100% gewassen katoen I t
M NATUURLIJK ALLE _ . ' l]

’129,-Overhemd van [______■

\\W\G--A BIJPASSENDE I MARCOPOLOvan 100% p^H
(_■_£___] I katoen/129,- \

_tt4WW Mk

"^^ ACCESSOIRES WHÈ

ZOALS TASSEN, /^ $&

PARAPLUS, W > ■ /
CEINTUURS, ¥ 'j

r^J BYOUTERIEËN EN ï 7f: 3j# / M
" MODEHORLOCES -^É « ÉF i __■ ___________________________________^ #lÉ

MAAR OOK % W£ \3Jr fÊMI _Jj
&H KINDERMODE, g/

NACHTMODE,
__"■■»* _■ __■

Jm .
l ONDERMODE, ___L

BADMODE, V

BEENMODE, V
I—> ■i___M__r ■ 'f __»>^i9H_tJ_9lÉ_i_9___i___^___H___Mjh -. . 3^ __4J________________ii__l_i^___________li*»' JAST*- JmM

MODESTOFFEN, I I Een sPorueve en modieuze
KS I ék IH""H J^^kWWW 'w'ÜJ^i I kombinatie. Jasje van BIANCA I
r . LINNENMODE, / ÈÉSB
C J \ , jq^' ■ IMH van 100% linnen / 389.-

- __________BL_ 9r ' _*tA\^^A^ÊL

SPORTMODE, |t f^^ I Topje van 100% zijde ’99,-

-|""~""") I Bermuda van SPOTLIGHT in
*■"■* SCHOENEN, k

M^ I een linnen optiek ’ 155,-

--- v COSMETICA I Damesmode ook in onzew> I_ v4V| Pv >^9^_r^P*^^^r "^B I speciaalzaak in Geleen.C^J EN PARFUMS. \\wTV/F /ffflm ■PPWPWP>W"^____________F'^
ï

daar winkel je voor je plezier'
_>

FEESTELIJKE I
OPENING

VAN

paf*

Hierbij nodigen wij u uit om met ons
het glas te heffen.
Vandaag vanaf 20.°° uur bent u van harte welkom.
Annie, Fred, . ■ / " "
Pascal, Gido, .\^^hw^Audry van den Broek ' -^^ y P""

Wilhelminaplein 20
Heerlen, 045-713934 «...

___
mm—^^_ |̂—.^____________________i-__________,_iii——-_____,^^^^———_^_- '

DISCO-THEATER
MAJESTIC

/fl** ECHT **fiy

|K ZONDAG W
IL gezellig druk <#

D.J. Henri
16.00 - 2.00 uur

Vrijdag 24 april
Mad Mans House Party

' "" 1 —ÜÜÜM---_____MMl______________l_________ÜH

Rolluiken ■ ■
(Heroal-systeem) OP STRAAT
Zonwering zoenen is
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mededeling verordening grondwaterbescherming Lim-m 133/1&92 burg 1989. Kennisgeving van een aanvraag

om ontheffing.

Aanvraag van:
Gemeente Meerssen, Postbus 90 te 6230 AB
Meerssen d.d. 31-03-1992 om ontheffing voor
het aanleggen van wegen en rioleringen in het
bestemmingsplan Ingenope te Bunde (Bv
3361/92/15472)
Tervisielegging.

4 De aanvraag ligt ter inzage vanaf: 21 april
1992: a. ten provinciehuize (bibliotheek) tij-
dens de werkuren; b. ten gemeentehuize van
Meerssen tijdens de werkuren en daarbuiten
op de aldaar gebruikelijke plaatsen en tijden,
tot het einde van de termijn waarbinnen be-
roep kan worden ingesteld tegen de beschik-
king op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door eenie-
der tot 21 mei 1992 schriftelijk worden inge-
diend bij Gedeputeerde Staten, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht. Degene die daarom tele-
fonisch verzoekt (043-897632) kan tot 14 mei
1992 mondeling bezwaren inbrengen.

I Geheimhouding.
Degene die bezwaar maakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

I ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun je niet maken.
Dat vindtbijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden datzij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden.
En wie durfter iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

Ï~Mè wmA^mmmMMi// iKf WM/// valig Verkeer Nederland
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m 128/16-92 Relatienotagebied Midden-Limburg-oost.

Regeling beheersovereenkomsten 1988.
Kennisgeving ingevolge artikel 12,tweede lid.
Bekendmaking voorontwerp-beheersplan.
Gedeputeerde Staten in Limburg maken bekend datvan 18 april tot en me
18 mei 1992 het voorontwerp-beheersplan en het daarvan onderdeel uitma-
kend voorstel over begrenzing en status van het relatienotagebied Midden-
Limburg-oost ter inzage ligt. Hetvoorontwerp-beheersplan voorziet in de her-
ziening van het beheersplan Roeraal en een tussentijdse herzieningvan het
beheersplan Beesel-Swalmen dat tevens wordt uitgebreid met 81 ha. Daar-
naast zijn de gebieden Meinweg en Holtmühle toegevoegd. Het voorontwerp'
beheersplan Midden-Limburg-oost heeft betrekking op beheers- en reservaat*
gebied in de gemeenten Melick en Herkenbosch, Posterholt, Beesel, Swalme' >Roermond, Tegelen en Belfeld. Het voorontwerp-beheersplan en de kaarten
met het voorstel voor het beheers- en reservaatsgebied liggen van 18 april W'
en met 18 mei 1992 tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het
provinciehuis, op de bovengenoemde gemeentehuizen en bij het secretariaat
van de Waterschappen Het Maasterras en Roer en Overmaas. Gedurende de
periode van terinzagelegging zal de P.C.B.L. namens Gedeputeerde Staten
voorlichtingsbijeenkomsten beleggen en wel op: - dinsdag 28 april 1992 in
Café-Restaurant "Den Hook", Markt 19 te Swalmen (tel. 04740-2690) om
20.00 uur; - donderdag 7 mei 1992 in Café Den Zwarten Berg, Postweg 1 te
St. Odiliënberg (tel. 04742-1577) om 20.00 uur. Gedurende de periode van
terinzagelegging wordt op dinsdag 12 mei van 09,00 tot 16.00 uur op het kan-
toor van de Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie, Slachthuis-
straat 71 te Roermond gelegenheid geboden om mondelinge toelichting te
vragen op bovengenoemd plan en begrenzing. Het voorontwerp-beheerspian
met kaarten is voor belanghebbenden gratis verkrijgbaar bij het secretariaat
van de P.C.8.L., Postbus 965, 6040 AZ Roermond (04750-96821/96813)-
Nadere informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de P.C.8.L., Swal-
merstraat 52 te Roermond, telefoon 04750-96821: H. Penterman of 04750-
-96813: L. Rompelberg. Tot en met 1 juni 1992kan ieder zijn of haar bezwaa'
op bovengenoemd plan schriftelijkkenbaar maken bij: Het college van
Gedeputeerde Staten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
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