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Schat van drie miljard
ontdekt in scheepswrak

MONTEVIDEO - Voor de staat
Uruguay vaart binnenkort de zil-
vervloot binnen. Duikers hebben
namelyk in de La Plata-rivier de
Wrakstukken van een Spaans
schip ontdekt, dat rond 1800 op
ongeveer 1.000 meter voor de
kust bij de hoofdstad Montevi-
deo is gezonken.
De schatzoekers hebben inmid-
dels meer dan duizend gouden

en zilveren munten en goudsta-
ven uit het scheepswrak opge-
diept. Afgesproken is dat 50
procent van de schat zal'toeko-
men aan de Uruguayaanse staat.
De particuliere onderneming die
de speurtocht op touw heeft ge-
zet, krijgt de andere helft.

De totale waarde van de kost-
baarheden die in het ruim van

het galjoen, El Preciado geheten,
liggen opgeslagen, wordt ge-
schat op drie miljard gulden. De
gevonden munten wegen elk on-
geveer 20 gram, de goudstaven
950 gram.
El Preciado voer tweehonderd
jaar geleden de haven van de Pe-
ruaanse stad Callao uit. De kost-
bare lading was bedoeld als een
belastingbetaling van de kolo-
niën in Latijns-Amerika aan de
Spaanse troon. De zoektocht
naar het scheepswrak begon
twee jaar geleden nadat enkele
kerkboeken, stukken hout, spij-
kers en een oude schoen waren
aangespoeld.
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Viet Schwatzer,
maar Kinkel

*ONN — In een dramatisch ver-een vergadering hebben het
en de bondsdagfractie

'*n de liberale FDP dinsdagpaus Kinkel voorgedragen als
e nieuwe minister van buiten-
*ftde zaken van Duitsland. Zij
"figen hiermee in tegen het pre-
mium van de partij dat een dag
*rder Irmgard Schwatzer had
'Oorgedragen voor die functie.

tot nu toe minister van
''stitie, trad gisteravond naar vo-
?i als tegenkandidaat van
J^hwatzer en had overduidelijke voorkeur van het bestuur en
'e fractie. Bij een geheime stem-
mig kreeg hij 63 stemmen en
■^hwatzer slechts 25, De uitslag
**n de stemming was niet alleen
"tinlijk voor mevrouw Schwaet-
*i\ maar ook voor het partijpre-
mium.
folgens FDP-leider Otto Graf
i^ttibsdorff geniet de partijlei-

nog steeds het vertrouwen
fjft de leden. Minister Jürgen

van economische za-en werd gekozen als vice-Spndskanselier, een post die
nu nog vervult.

het weer

{jfc-EIDELIJK MEER ZON
fet lagedrukgebied dat giste-
?J> over ons land trok, ligt nuJJ'Ven Zuid-Zweden. Hierdoor
io»"dt met een noordwestelij-
te stroming enigszins koele
v, onstabiele lucht aange-
**rd. Overdag kan er dan

J*» nog een bui vallen. In de
komen er geleidelijk

opklaringen voor en
i °«"dt het droog. De tempera-

blijft echter steken bij
j*ft waarde van rond de 13

De wind is west-
-°ord-wëstelijk en matig. Tij-
ve1s buien komen windstoten
J|or. In de avond neemt de
g 'ltd af. Komende nacht daalt.e temperatuur naar 3 graden.
(°°r verdere informatie be-■ effende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.
!*NDAAG:>op: 06.13 onder: 21.01
_*anop: 04.31 onder: 17.36JEROEN:Jr^op: 06.11 onder: 21.03

04.48 onder: 18.49
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Bonden niet bijster enthousiast over onderhandelingsresultaat

Akkoord ambtenaren-cao
DEN HAAG - De ambtenaren
gaan er 4 procent in loon op
vooruit. Met ingang van de sa-
larissen over april krijgen ze er
3 procent bij; op 1 januari 1993
volgt nog eens een verhoging
met 1 procent Bovendien
wordt in september een een-
malige uitkering verstrekt ter
grootte van 6 procent van het
salaris van die maand.

De mogelijkheid voor ambtenaren
om op hun 61ste jaar de pijp aan
Maarten te geven, blijft voorlopig
bestaan. Daar staat wel tegenover
dat de vut-uitkering voor mensen
die op of na 1 januari 1993 van de
regeling gebruik willen maken, niet
langer 80 procent zal bedragen maar
slechts 75 procent.
Voor de vakbonden is de toegeving
die zij op de vut hebben moeten
doen, een heel zware geweest. Eer-
der al verviel de mogelijkheid om al
met 60 jaar met vut te gaan. In het
afgelopen nacht overeengekomen
onderhandelingsresultaat voor het
nieuwe arbeidsvoorwaardenbeleid
wordt ambtenaren de mogelijkheid
al geboden om voor een hoger pen-
sioen te sparen wanneer ze geen
gebruik maken van de vut.
De vakbonden zhn allerminst tevre-
den over het resultaat van hun on-
derhandelingen met minister Dales,
die als minister van binnenlandse
zaken namens het kabinet optreedt
als de werkgeversonderhandelaar.
Niet alleen hebben ze de 4,5 procent
loonsverhoging waarop ze hadden
gemikt, niet helemaal kunnen bin-
nenhalen, maar ook op andere pun-
ten hebben ze niet goed kunnen
scoren.
AbvaKabo-voorzitter Cees Vrins:
„We zullen het resultaat zonder een
spoor van enthousiasme aan onze
leden voorleggen". Zijn collega's
van de CCOOP (CNV) en van het
Ambtenarencentrum waren min-
stens zo teleurgesteld. De onder-
handelaar van de CMHF (middel-
baar en hoger personeel) wees het
resultaat helemaal af en zal zijn ach-
terban ook aanraden om het af te
wijzen.

Nieuwe Kamer en nieuwe hamer

" ZIE VERDER PAGINA 21

" Het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer is gister-
middag officieel in gebruik genomen. In de grote verga-
derzaal bood minister Alders (volkshuisvesting) namens
de regering kamervoorzitter Deetman een splinternieu-
we voorzittershamer aan. „Deze hamer maakt de zaal
af', aldus Deetman onder grote hilariteit van de geno-
digden, onder wie koningin Beatrix, prins Claus en
kroonprins Willem-Alexander.
De kamervoorzitter zei er niet aan te twijfelen „dat deze
nieuwe omgeving de Nederlandse volksvertegenwoordi-
gers zal stimuleren hun werk met verve te verrichten in
het belang van onze parlementaire democratie".
De nieuwe vergaderzaal wordt vandaag politiek inge-
wijd met een debat over de op het nippertje bezworen
kabinetscrisis.
Op de foto leidt voorzitter Deetman koningin Beatrix,
met gevolg, door de nieuwbouw. Foto: ANP

Limburgse Kamerleden vragen
hulp voor slachtoffers beving

DEN HAAG - De tien Limburgse Tweede-Kamerleden van CDA
PvdA en VVD hebben gisterenin Den Haagruim 1.200brieven uitge
deeld waarin het publiek om financiële steun voor de slachtoffer
van de aardbeving werd gevraagd. Een acceptgirootje met het specia
le hulpnummer van het Rode Kruis was bij de brief ingesloten.
De Limburgse parlementariërs deelden de brieven uit bij de feeste
lijke ingebruikname van het nieuwe gebouw van de Tweede Kamei
„Wij willen eraan bijdragen dat er een fors bedrag bij elkaar komt'
zegt het CDA-Kamerlid Léon Frissen. „Daarmee willen we het kabi
net ertoe bewegen nog meer geld ter beschikking te stellen. De 7,
miljoen die nu is toegezegd is te weinig. Ik heb gehoord dat er alvoo
45 miljoen aan schade is geclaimd."

Lijken vermoorde
meisjes gevonden
WOENSDRECHT - De maandag-
avond gearresteerde timmerman
Ludo de B. (33) uit het Westbrabant-
se Woensdrecht heeft bekend dat
hij twee Belgische meisjes heeft
vermoord.
Zijn slachtoffers, van wie de een op
oudjaarsdag en de ander afgelopen
zondagochtend spoorloos ver-
dween, heeft hij niet ver van zijn
woonplaats in het buitengebied van
het grensdorp Putte begraven. De
politie heeft gisteren hun lichamen
op aanwijzing van de verdachte ge-
vonden.
De politie gaat ervan uit dat de Bra-
bander de meisjes seksueel heeft
misbruikt voor hij hen vermoordde.
De verdachte zelf kan geen duide-
lijk motief aangeven. Gisteren is
sectie op de lichamen verricht; van-
daag wordt de uitslag daarvan be-
kend. De verdachte zal in Neder-
land worden berecht. Vandaag
wordt hij voorgeleid aan de officier
van justitie in Breda.

ryeverder pagina 5

*Kohl in problemen na
.^Verkiezing van Kinkel

(ADVERTENTIE)

PARK

Brunch
Royal-brunch op zondag

2 mei in het parkrestaurant.
★

fl. 37,50
★

Reserveer nu bij Paola.
Tel 045-713846

★
PULLMAN
GRAND HOTEL

*****Heerlen

Zie verder pagina 3

" Politie onderzoekt
derdeverdwijning

(ADVERTENTIE)

WEDDENDAf?
Wij voorspellen dat heel Limburg - na het zien van

deze advertentie - pizza op het menu zet.
Oh Pizza Bolognese,
pizza Salami,
pizzaVerdura, CL Cr\
3 stuks £!_- U.JU

oh
De aanbieding geldt In al onze Limburgse filialen tot en met zaterdag 2 mei a.s.

(ADVERTENTIE)

ok\W+ U MAG 'M NIET MISSEN

NOG T/M 3 MEI *WERKDAGEN VAN 13.00TOT 22.00 UUR.
WEEKEND EN KONINGINNEDAG (30 APRIL)
VANII.OO TOT 18.00 UUR.

JmCCC Maastricht toegang

i"LimburgsDagblad '"}
de duidelijke krant

Nu twee toeken
Ja, dieduidelijkekrant wil ik hebben! jf*. _^*'| 'Noteer mij als abonnee. 1 iNM *_^_^'
Naam: .» H i f I

I Adres: I \ ;
Postcode/woonplaats: " _^r

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

I De eerste twee weken ontvang Ik de krant gratis
29-4I O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch,

| ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
| D automatisch per kwartaal ’ 82,35
I □ automatisch per maand ’ 27.45
| OStuur mij een acceptgirokaart voor betaling

D per kwartaal ’ 83,35
Q per maand ’ 28,45

De afgelopen drie maanden heb ik geen LD (proef)-abonnement gehad
Deze bon in open enveloppezonder postzegel zenden naar VI.X
Limburgs Dagblad. 111111111 1111 l II 11111 *Antwoordnummer 46, 6400 VB Heerlen I

! of bel graus 064229911
. i-Tl_?i_,4_ _P_?2 1-7_.

LEKKER)
VOORDELIG

WEST-FAALSE - n_
DROOGWOBST p.stuk 4.
SHOARMAVLEES Q9B
t GRATIS BROODJES KILO Jl
HAANTJES Eg3*3,00
VARKENS jaqo

SCHNITSELS kholO.
MAGERE jj no
HAMLAPPEN kilo 11,

kleinere hoeveelheden dezelfde kiloprijs

BfANSSUM JULIANASTRAAT 11 " HEERLEN HEERLERBAAN 106
SITTABO VEESTRMT 42 " MAASTRICHT(AMBY) LINDEPLEIN 1

woensdag vanaf 12.00uur open

mßmmÊ^am^ÊÊÊÊÊmÊÊmKXJisiJMxiiiijnmÊÊ^m

OP KONINGINNEDAG KRIJGT U
Hr4 VORSTELIJKE TRAKTATIE

$$ ® Uw koningin viert morgen haar verjaardag.— Als goede buren laten wij dit niet ongemerkt
/g&*tiS \ ® ** #> voorbijgaan. Bij uw aankoop (minimaall 00.-)
(Btv.Glscm ) ontvangt u gratis Belgische bonbons t/m 5 mei.
V**0 J*- JÊ * '^an smakel'N kndepers).

j|f .. Beter Meubel de zuinigste Belg
Ji m, voor héél Nederland!

jÜ iifR%_ ZONDAGS GEOPEND!

"^ii BETER MEUBEL
Baan naar Bree 127, \*/ neen DCinË
3990. Tel. 09-3211633805. rfctK DE-UIC "

Kunst wordt duurder

Knip dit kunstwerk uit,
en U bent miljonair!



Prima affiche
Bevrijdingspop

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - East Meets West,
een in Rotterdam gewortelde smelt-
kroes van muzikanten uit alle delen
van dit ondermaanse, de eveneens
multinationale 'jazzcorepunk'-for-
matie Maximum Bob, en de coun-
tryrockers van Indian Summer.
Ziedaar de in het oog springende
hoofdattracties van de tweede edi-
tie van het Bevrijdingsfestival Lim-
burg. Dit jaarlijks terugkerende
evenement, onderdeel van een lan-
delijke keten festivals in praktisch
alle provinciehoofdsteden ter vie-
ring van Bevrijdingsdag, voltrekt
zich op 5 mei aan de Onze Lieve
Vrouwewal (Stadspark) in Maas-
tricht.
Ook een verantwoorde selectie van
Limburgse bands geeft acte de pré-
sence: Green Dream, Non Ext en A
Trip To Beautiful. Deze en andere
podiumacts worden tussen pakweg
half twee 's middags en tien uur 's
avonds aan elkaar gepraat door ra-
diopresentator Hubert van Hoof.
Behalve veel pop- en wereldmuziek
heeft de organiserende Stichting
Bevrijdingsfestival Limburg onder
meer theater, film, een 'multicultu-
rele sportdag' en een lezing in het
feestpakket opgenomen. De toe-
gang tot alle festivalonderdelen is
geheel gratis.

Zie verder pagina 19

"Commotie rond Limburgs
Bevrijdingsfestival

New Kids
playbacken

toch niet

BOSTON - De Amerikaanse
muziekdocent die de jongens-
popgroep New Kids on the
Block ervan had beschuldigd
niet altijd zelf te zingen, is nu
zelf een toontje lager gaan zin-
gen. Greg McPherson, docent
aan de Universiteit van Massa-
chusetts in Boston en de voor-
malige leider van de groep, heeft
zijn bewering ingetrokken. „De
beschuldiging dat New Kids on
the Block playbackt, is onjuist,"

verklaart McPherson nu.
De muziekleraar heeft ook het
proces dat hij tegen de producer

van de groep, Maurice Starr, had
aangespannen ongedaan ge-
maakt. McPherson eiste 21 mil-
joen dollar omdat hij voor een
aantal werkzaamheden niet be-
taald was. De popgroep uit Bos-
ton verdiende vorig jaar meer
dan 100 miljoen dollar.
Starr, die eerder door de docent
'oplichter' en 'leugenaar' werd
genoemd,en Mc Pherson zeiden
in de toekomst te zullen gaan sa-
menwerken.

" De getalenteerde 'Nederlandse' band Maximum Bob vormt een van de hoofdattracties
van het komende Bevrijdingsfestival in Maastricht.

POP

’Beapop’metHallo Venray
in Sittard

SITTARD - Tijdens koningin-
nedag is half Nederland in de
weer om onze vorstin op één of
andere manier te huldigen. Zo
ook het Sittardse jongerencen-
trum Fenix. Hier pakt men mor-
gen fors uit met een stevig pop-
festival.

Tijdens het zogeheten 'Beapop'
treden niet de minste namen
aan. De deuren aan de Odasingel
gaan open om 13.30 uur. Een uur
later staat deKampense band La
Lupa op de planken. De groep
brengt een eigen stijl, die tot
'Phonq' is gedoopt. Het gaat om
een mix van funk, rap en hardco-
re met uitstapjes naar ska, coun-
try en klassiek.

Om 15.45 uur is het de beurt aan
Big Chance (is coming) uit Maas-
tricht: heftige maar gevoelige gi-
taarrock. Tegen half zes staat
Sturm und Drang op het po-
dium. Het behelst het Neder-
landse antwoord op The Birth-
day Party: ingrediënten uit soul,
blues, metal en garage-rock gaan
hand in hand, vergezeld van een
dynamische show.

Vanaf 19 uur is het tijd voor de
hoofdschotel. Allereerst nie-
mand minder dan Pinkpop-act
Hallo Venray uit Den Haag. De
groep wint snel aan bekendheid
en is al omschreven als een krui-
sing tussen Neil Young en Vel-
vet Underground.

Daarna, het is dan 20.30 uur,
treedt Rub a Dub Dub voor het
voetlicht. Dit trio brengt 'prach-
tige popsongs' met tweestemmi-
ge zang. Afsluiters van 'Beapop'
zyn The Blue Guitars. De Deven-
ter band brengt op Amerikaanse
leest geschoeide gitaarrock a la
REM.

De entree voor het hele festival
bedraagt 15 gulden als je reser-
veert of in de voorverkoop. Op
de dag zelf moet ’ 17,50 worden
betaald.

Voor inlichtingen kun je bellen
met Fenix (_fo46-510141).

Organisatie verwacht zaterdag 5000 bezoekers in Ospeldijk

Limiet Moulin Blues
is inmiddels bereikt

DOOR JAN HENSELS

UITGEVERSMAATSCHAPPIJ
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OSPELDIJK - Reeds 3000
kaartjes heeft de organisatie
van het Moulin Bluesfestival
in het Middenlimburgse
Ospeldijk verkocht. Dat zijn er
1000 meer dan het vorig jaar
een halve week voor aanvang
van het bluesspektakel. Als er
net zoals de vorige editie tij-
dens de dagverkoop tweemaal
zoveel tickets over de toon-
bank gaan dan tijdens de voor-
verkoop kan de organisatie
komende zaterdag rekenen op
6000 muziekliefhebbers. De
stichting Rhythm & Blues in
Ospel heeft echter de grens op
maximaal 5000 bezoekers ge-
steld. „Anders gaat het ten
koste van de gezelligheid", is
de opvatting van Bert Vossen.
En de gezelligheid is tijdens het
muziekspektakel zeker zo belang-
rijk als de muziek. De sfeervan het
evenement en de toegenomen be-
langstelling voor de blues hebben
er zeker toe bijgedragen dat het fes-
tival vanaf de start zeven jaar gele-
den een gestage groei laat zien wat
betreft publieke belangstelling.
Maar de limiet is op de huidige lo-
katie, in een tent op een weiland in
het Peelgebied, inmiddels wel be-
reikt, meent de organisatie. Over
het houden van het festival op een
andere plek in de regio zijn wel
eens ballonnetjes opgelaten maar
volgens Vossen is dat momenteel
niet aan de orde.

Een ware slijtageslag belooft h

weer te worden zaterdag tussen
twaalf uur 's middags en half twee
's nachts. Negen bluesacts betreden
achtereenvolgens het podium van

de feesttent. Het programma is
zoals altijd gevarieerd, maar kent
ook dit jaar weer enkele onzekere
factoren. De als slotact en publiek-

strekker geprogrammeerde Canned
Heat bijvoorbeeld. Eigenlijk teert
de door vele personeelswisselingen
getroffen Amerikaanse groep nog
altijd op het feit dat zij op het be-
faamde Woodstockfestival optrad.
Het is dus afwachten hoe dezevete-
ranen het er vanaf brengen.

" Zanger-gitarist Robert Ward, komende zaterdag een van de
podiumgasten tijdens de zevende editie van Moulin Blues.

Arbeidsinspectie
Een van de meest opmerkelijke acts
is de pas 12-jarige Guitar Jake An-
drews uit Texas. Van zon jong
iemand verwacht je eenvoudig weg
niet dat die zo goed en bezieldblues
kan spelen. Problemen met de Ar-
beidsinspectie worden niet ver-
wacht omdat de organisatie een
ontheffing om te spelen heeft gere-
geld. Net zoals de kleine Jakewordt
blueszangeres Lou Arm Barton be-
geleid door de befaamde huisband
van de club Antones in Austin,
Texas.

Vuurwerk mag ook verwacht wor-
den van de Australische slidegita-
rist Dave Hole die in de voetspo-
reen treedt van slide-legende
Elmore James. Een begenadigd
zanger/gitarist is ook Meivin Taylor
die met zijn vloeiende speelstijl
doet denken aan 8.8. King. Tradi-
tionele countryblues is er van Uncle
Ben Perry en Jon Morris, voor soul
en rhythm & blues is de Belgische
formatie Blue Blot ingehuurd. Mis-
schien zorgt underdog Robert
Ward, aan wie Lonnie Mack schat-
plichtig is, voor een verrassing. De
spits wordt afgebeten doorTheBel-
vedères die met hun cajunmuziek
de stemming erin moeten brengen.
De Roermondse folkgroep Paddy's
Heavy Circus zorgt buiten de grote
festivaltent voor enige afwisseling.

recept
Zwitserse

brood -kaasschotel

DOOR HUUB MEIJER

In Zwitserland zijn deze soufflé-
achtige gerechten met restjes
brood enorm populair. Zowel de
hoeveelheden als het soort brood
kunnen variëren: wit, bruin, vol-
koren enzv.
Benodigdheden: 4 eieren, peper,
zout, nootmuskaat, 8 sneden
brood, boter, 200 g geraspte Em-
menthaler, scheutje kirsch.
Splits eieren en klop met peper,
zout, nootmuskaat los. Voeg af-
wisselend melken geraspte kaas
toe. Sla eiwitten stijf met mes-
punt zout.

Snijd korstjes van brood en bak
in boter aan beide zijden goud-
kleurig. Verwarm oven voor op
180° C- stand 3. Vet ovenschaal
in, stapel gebakken brood hierin.
Spatel eiwit voorzichtig door
dooiermengsel, meng er kirsch
door en laat over het brood in
ovenschaal glijden. Schuif
schaal midden in oven en bak
kaas-broodschotel in 30-40 minu-
ten gaar.

Dance Squad op
Torhout/Werchter
HEERLEN - The Urban Dance
Squad tekent in het eerste week-
einde van juli voor het Neder-
landse aandeel op het Vlaamse
dubbelfestival Torhout-Werch-
ter. Organisator Herman Schue-
remans heeft zich verder reeds
verzekerd van de komst van
Bryan Adams, Lou Reed, Pearl
Jam, Crowded House en - uit ei-
gen land - The Scabs. De reste-
rende drie namen voor zijn affi-
che hoopt Schueremans binnen
twee weken te kunnen aankon-
digen, waarna de voorverkoop
voor respectievelijk Torhout (4
juli) en Werchter (5 juli) meteen
van start zal gaan.

Scabs en Kecks
rocken samen

GELEEN - De Dag van de Ar-
beid belooft overmorgen voor de
Limburgse fans van zowel
Vlaamse als Nederlandse rock-
muziek de moeite waard te wor-
den. Op de planken van de Ge-
leense Hanenhof staan dieavond
twee bands die zich met recht
exponenten mogen noemen van
de huidige generatie rockbands
die zowel in België als Neder-
land tot volle wasdom is geko-
men. De Tröckener. Kecks, die
zopas hun nieuwe album Andere
Plaats, Andere Tijd het licht de-
den zien, en de in Vlaanderen
onderhand legendarische The
Scabs geven 'm vanaf acht uur
van katoen. Kaartjes zijn nog
steeds voorradig.

Veelbelovende band zondag in Torn Tom

Gorky start Nederlandse
toernee in Heythuysen

Van onze verslaggever

HEYTHUYSEN - Een primeur voor
café Torn Torn in Heythuysen. De
veelbelovende Belgische band Gor-
ky start komende zondag 3 mei de
Nederlandse toernee in het café dat
daarmee de première wegkaapte
voor de neus van de Amsterdamse
rocktempel Paradiso.

Gorky is bij onze zuiderburen een
fenomeen. Singles als Lieve Kleine
Piranha en Anja zijn, vooral op Stu-
dio Brussel, grijsgedraaid en be-
reikten de eerste-plaats in de hitljst
'De Afrekening. Ook de critici lo-
pen weg met de driemansformatie
bestaande uit zanger Luc de Vos,
bassist Wout de Schutter en drum-
mer Geert Bonne. Onlangs ver-
scheen hun eerste cd, simpelweg
Gorky getiteld. Daarop staan veer-
tien pakkende, Nederlandstalige
popsongs in de traditie van de Ne-
derlandse bands Tröckener Kecks
en The Scène. Ook hier bijtende en
emotionele teksten, maar Gorky
verschilt van de twee genoemde
bands door de flinke doses humor
die men tussen deregels stopt.
Gorky-songs hebben als kenmerk
dat ze na één keer beluisteren een
onuitwisbare indruk op de trom-
melvliezen maken. De kans zit er
dan ook dik in dat Gorky een grote
naam wordt in de Lage Landen.

Een idee dat de groepsleden een
beetje beangstigt. Ze blijven liever
bescheiden en vinden het hebben
van hitsingles vooral belangrijk
voor het krijgen van veel live-optre-
dens en niet voor het opbouwen
van een sterstatus. Met optredens
heeft de groep overigens nog een
weinig moeite. In een interview met
het Belgische blad Humo zegt Luc
de Vos daarover: „Het is iedere keer
weer vechten om er iets goeds van
te maken."
De Vos vindt zichzelf geen goede
gitarist maar wel een goede zanger.
De manier waarop hij de teksten
door zijn strot jaagt, vormt inder-
daad de grote kracht van Gorky.
Zondag zijn de liedjesvoor het eerst
live op Nederlandse bodem te ho-
ren. Het concert in Torn Torn begint
om ongeveer 18.00 uur. De toegang
is gratis (!).

popagenda
APRIL

" 29 Hanenhof Geleen, AbbeyRoad
" 29 Feesttent Schinveld, Fietse-

freem

" 29 Paradiso Amsterdam, Herman
Brood

" 30 Globe Beek, The Spikes

" 30 Fenix Sittard, Beapop met W
Lupa, Big chance (is coming'l
Sturm und drang, Hallo Venray
Rud a dub dub en Blue Guitars-

" 30 't Centrum Geulle, Vivelevink

" 30 Effenaar Eindhoven, The WhiS-
key Priests

" 30 De Haverput Bunde, Fietse-
rreen!

MEI

" 1 Effenaar Eindhoven, The Blue
Cats, The Shuttlecocks, Tin Star
Trio

" 1 Fenix Sittard, Doors-avond rt**
Wild Child

" 1 Hanenhof Geleen, Scabs en
TröckenerKecks

" '1 Fifth Avenue Heythuysen, Co-
lorful People

" 1 Exit in G Landgraaf, Red But-
ton, AFGELAST

" 1 Tivoli Utrecht, Herman Brood

" 1/2 Muziekcafé Loonies NijmegeH;
Loonies Blues Award 1992 me'
o.a. Gypsy Rosé, Dirty White
Boys en Blues Buster

" 2 Feesttent Ospel, Moulin Blue*
festival

" 2 Patronaat Beek, WW-Band

" 3 Ahoy Rotterdam, Rush

" 3 PhilipshaUe Düsseldorf, ELO

" 4 Doornroosje Nijmegen, Paladin5

" 4 Westfalenhalle Dortmund, Jetli-
roTull

" 5 Globe Beek, Fietsefreem

" 5 Onze Lieve Vrouwewal Maas-
tricht, Bevrijdingsfestival "*met o.a. Maximum Bob, Eas'
Meets West, Indian Summer e"

t Green Dream

" 6 Vorst Nationaal Brussel (B.). To-
to

" 7 Effenaar Eindhoven, Sister DoU'
ble Happiness & Bettie Serveer»

" 7 Doornroosje Nijmegen, Freedy
Johnston

" 8 Fenix Sittard, Bevrijdingscol*
met o.a. Bambix en The Partners

" 8 Effenaar Eindhoven, The Pal*
dins & Dave Alvin

" 8 Ojé Echt, Allofa Doodah

" 8 KPJ-zaal Beringe, Janse Bagge
Bend

" 8 College Den Hulster Venlo, C-
lorful People

" BLa Roehelle Roggel, De Drjk

" 8 Limburghal Genk, John Denver
" 9 OJC Canix Lottum, Freedy

Johnston

" 9 Café Mooi Dicteren Dietere"-
WW-band

" 9 Vorst Nationaal Brussel (-""
Cher

" 9 Gemeenschapshuis Sint Geef'
truid, Sister Elephant en Booz "'Blues

" 10 Watjang Oirlo, Colorful People

" 10 De Berchmans Maastricht, Tb*
Paladins

" 10 PhilipshaUe Düsseldorf, Cher

" 10 Jongerensoos Soap Konings-
-bosch, Vivelevink

" 10 Sterre der toekomst Maastricht
The Paladins

" 15 Fenix Sittard, Super & The Alls-
tars

" 15 Exit in G Landgraaf, Heart Hu"-
ters

" 15 Café Apollo Weert, Keessie enzc
Sjangelelliks

" 15 Effenaar Eindhoven, The GorieS

" 18 Grugahalle Essen, John Denvef

" 18 Feesttent Bom, René Schuma"
en Big Band Beeg

" 19 Paradiso Amsterdam, John Caie

" 19 Feesttent Bom, Rowwen Hèze

" 19 Congresgebouw Den Haag, LJ5*
Stansiield

" 22 Feesttent Zundert, Clouseau

" 22 Ojé Echt, Low Budget , 1

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. iets vreemds - kijkdoos; 7.
toeschouwer; 11. iemand om wie men al-
gemeen lacht; 12. dwaas; 14. honing-
drank; 16. been; 18. muzieknoot; 20. rust-
bank; 23. uitstekend; 25. stad van Bram;
27. waterkant; 28. hoge berg; 30. tijdseen-
heid; 32. internationale trein; 33. energie:
35. Mohammedaans hoofddeksel; 37.
roeispaan; 39. in reliëf gesneden steen:
41. muzieknoot; 42. uiting van genegen-
heid; 44. voordeel; 45. hevig; 47. ten be-
drage van; 49. slijmachtige stof uit de
knollen van orchideeën (geneesmiddel);
52. natuur, karakter; 54. de schutblaadjes
van korenaren; 56. geneesmiddel; 57. wa-
terdiepte; 59. windvrij; 60. kleefmiddel;
62. in geen geval; 64. pers. voornaam-
woord; 66. reusachtig beeld; 68. zuil, pi-
laar; 69. stad van Abram; 71. boom; 73.
het morgenrood (Gr.); 75. Japanse parel-
duikster; 77. wijkplaats; 79. stempel; 80.
brievenbesteller.

Verticaal: 1. ondiepte in zee; 2. rest^verbranding; 3. streek (Fr.); 4. rivie(J
Friesl.; 5. ter plaatse (Lat. afk.); 6. oors';,
raad; 7. krypton (scheik. afk.); 8. leiffl
maat (afk.); 9. rivier in Utrecht; U
schoon; 13. boezem van het hart; 15-
ken op de buik; 17. familielid; 19. VTO
(0. en W. Indië); 21. weldoorvoed; £ontkenning; 24. natuurgeest (GBn
myth.); 26. vogeleigenschap; 29. sPj]
huid; 31. veerkracht; 33. modegek; 34-
tem. trein; 36. onverharde weg; 38. voffl
39. wedstrijdbeker; 40. tijdperk; Jjj
vruchtennat; 44. troefkaart; 46. inwe"£orgaan; 48. deel van een huis; 50. vw,
zwel (Gr.); 51. afvoerkanaal; 53. deel
het lichaam; 55. brand; 57. fazantedj
(jagerst.); 58. afval van walvisspek; 'L
scheepsmaat; 63. romp van een beeld: *plaats in Egypte; 67. weinig gespan^,
70. strafwerktuig; 72. bovenaards weZv
74. soortgelijk gewicht (afk.); 75. re<^
76. rund; 77. aan boord (afk.); 78.
(afk.).(C) Standaard Uilgeveri) Antwerpen
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de klinkende klokken

Oplossing van gisteren



WOENSDRECHT - De twee Belgi-
schge meisjes zijn, zo is gebleken,
na hun ontvoering op Nederlands
grondgebied om het leven gebracht.
Volgens een woordvoerder van de
gerechtelijke politie in Antwerpen
is het aannemelijk dat Ludo de B.
ook betrokken is bij de verdwijning
van een derde meisje, dat sinds vo-
rig jaar wordt vermist in de Bel-
gisch-Nederlandse grensstreek.

De rijkspolitie Woensdrecht kwam
de verdachte maandag op het spoor
na informatievan de Belgische poli-
tie. Die spoorde na de verdwijning
afgelopen zondag van het tweede
slachtoffer een getuige op die het
kenteken van deauto van De B. had
genoteerd.
Hij werd daar aangehouden en be-
kende vrijwel direct. Het is een
bekende van de politie. Op zijn erf
trof de politie een gele en een blau-
we Mercedes aan, die in beslag zijn
genomen. Eén van zijn slachtoffers
is op de dag van haar verdwijning,
op 30 december vorig jaar, het laatst
gezien in een gele Mercedes met
een Nederlands kenteken.
De technische recherche van het
district Breda van de rijkspolitie is
gisteren vrijwel de hele dag bezig
geweest met het opgraven van de li-
chamen. De dode meisjes lagen
ieder afzonderlijk begraven.

CDA-voorzitter Van Velzen hekelt PvdA alweer

Onnodig ’navelstaren’
op koopkrachtplaatjes
'EN HAAG - CDA-voorzitter Van Velzen vindt het 'teleur-
kllend' dat de PvdA nu al zoveel aandacht besteedt aan de
öopkrachtplaatjes voor 1993. De christen-democraat zei dit
"steravond op een CDA-bijeenkomst in Lichtenvoorde. Hij
frweet de PvdA 'navelstaren' en riep de coalitiegenoot op de
'oed te hebben koopkrachtverlies te accepteren.

'Igens Van Velzen weet iedereen
* de koopkrachtplaatjes die nu in
Uoop zyn, slechts voorlopigeketsen zy'n en echte besluiten pas
de zomer plaatsvinden. De chris-
"-democraat verweet de PvdA de
Jidacht af te leiden van de echt
langrijke zaken: een lager fïnan-

een sterker bedryfs-
'en en meer banen.
j 1! Velzen: ,-,Het voortdurende na-staren op de vraag min 1 of
"s 1 procent leidt de aandacht te
*1 af van de noodzakelijke rich-ll van het kabinet."
«1 Velzen zei dat het er niet in
*t te zitten, de koppeling tussen'ten en uitkeringen in 1993 hele-
*al overeind te houden. Definitie-

' besluiten moeten ook hier in de
Jfter genomen worden. „Dit bete-
rt dat de omstandigheden nog
'Inen veranderen", aldus Vansl2en.

Rechtvaardigheid
£ CDA is, aldus haar voorzitter,

een rechtvaardige inkomens-
*deling. Van Velzen wil er echter
ftelyk voor waken beloften te

die niet waar te maken zijn.

'Lichtenvoorde stelde de CDA-
een differentiatie voor bij

* mogelijk inleveren van koop-
*cht. Huishoudens die van één
gering moeten rondkomen, moe-
r daarbij meer ontzien worden

gezinnen met meerdere uitke-

ringen. Er zou ook zon onderscheid
nodig zijnvoor ouderen met een ar-
beidsverleden tegenover jongeren
met een beperkt of geen arbeidsver-
leden.
„Maar jemoet ook de moed hebben
te accepteren als blijkt dat niet elk
koopkrachtverlies gerepareerd kan
worden", meende Van Velzen in
een duidelijke hint naar de PvdA-
opstelling. In één adem wees hij
erop dat het CDA de moed heeft de
inflatiecorrectie in de belastingen
deels in te leveren.
Op de bijeenkomst bepleitte Van
Velzen een btw-verlaging en het
vergroten van inkomensverschillen
tussen werkenden en niet-werken-
den als methoden om de inflatie te
remmen en banen te scheppen.

Duidelijkheid
De VVD-fractieleider Bolkestein zal
vanmiddag volstrekte duidelijkheid
eisen van kabinet, CDA- en PvdA-
fractie over het inkomensbeeld
1993.
De liberaal meent dat met een brief
van de ministers Lubbers, Kok en
De Vries van maandag de menings-
verschillen tussen de coalitiepar-
tyen op dit punt alleen zijn bedekt,
maar niet uit de wereld zijn. Er is
sprake van een groot wederzijds
wantrouwen, waardoor echt rege-
ren steeds moeilijker wordt, aldus
de WD'er.

Duitse overheid wil weer onderhandelen

Stakingen breiden
zich opnieuw uit

j.^LUN - De staking van over-'dspersoneel in Duitsland is gis-
j?l* opnieuw uitgebreid. Ruim
l 000 werknemers legden het
Jjk neer. Vandaag staken ook de[rjtiisdiensten in het hele land.
Leswaar zijn de werkgevers be-

Weer aan de onderhandelings-
l' te verschijnen, maar ze weige-

een nieuw aanbod te doen. De
eisen 9,5 procent meer|^. de overheid wil niet meer dan

Procent bieden.
V

y».teren lag het zwaartepunt van de
I) 'es by' het openbaar vervoer in

rdrijn-Westfalen. Daardoor
vele honderdduizenden

u-"^nemers niet of veel te laat op
jj<nwerk.
i^0 grote binnenhaven van Duis-
l(,i S wachten tientallen binnen-

op het lossen van hun
L n- Voor de sluizen in diverseu^en vormen zich lange rijenH^^Pen aangezien het sluisperso-
L* een stiptheidsactie voert. In
V land zijn veel kindercrè-s gesloten en vanaf vandaag

voert ook het verplegend personeel
in de ziekenhuizen actie.
Diverse scholen stuurden de kinde-
ren naar huis, omdat conciërges en
schoonmaakpersoneel in staking
zyn. In Hannover bleef een scholen-
gemeenschap dicht aangezien de
waterleiding voor de toiletten was
afgesloten door de conciërge en hij
de enige is die aan de kraan mag
komen.
Bij de post stapelen zich miljoenen
brieven en pakjes op, omdat de sor-
teerders staken. Alleen rouwbrie-
ven worden bezorgd. Enkele slim-
me zakenlieden hadden dit macabe-
re gat in de stakingsactie ontdekt.
Bij de post wordt overigens ge-
vreesd dat als de staking lang gaat
duren grote klanten als postorder-
bedrijven zullen overschakelen op
particuliere besteldiensten.

Zie ook pagina 19

" In Aken heerst rust
tijdens stakingen

binnen/buitenland

Werkgever moet werkneemsters beschermen

Wet op komst tegen
seksuele intimidatie

"DEN HAAG - Het kabinet wil
de bestrijding van seksuele inti-
midatie op het werk als bepaling
opnemen in de Arbeidsomstan-
dighedenwet. Daarmee worden
Werkgevers wettelijk verplicht
ongewenste intimiteiten te voor-
komen. Staatssecretaris Ter Veld
(sociale zaken) verwacht dat het
Wetsvoorstel binnen enkele we-
ken is afgerond.

-e aanscherping van de Arbo-
Wet behelst een definitie wat on-
der seksuele intimidatie moet
Worden verstaan. Het verplicht

de werkgever zijn werknemers
daartegen te beschermen. De in-
richting van de werkplek zal
mogelijk veranderen. Pornopla-
ten aan de muur en slecht ver-
lichte ruimten, zijn zaken waar

de werkgever aandacht aan moet
besteeden.
Voorlichting over seksuele inti-
midatie moet voorkomen dat
vrouwen genoodzaakt zijn een
klacht in te dienen. Grotere be-

drijven zullen een vertrouwens-
persoon moeten aanstellen,
evenals een goede klachtenpro-
cedure. Voor kleinere bedrijven
is dat een te zware belasting. Ter
Veld stelt voor in dat geval de
bedrijfsgezondheidsdienst in te
schakelen, danwel per bedrijfs-
tak een vertrouwenspersoon aan
te stellen. Bij de slagerijen is dat
al het geval.

De Arbeidsinspectie krijgt met
de aanscherping van de Arbo-
wet de mogelijkheid wettelijke
sancties te treffen tegen onwilli-
gewerkgevers.

Levenslang geëist
wegens doodslag op

bejaard echtpaar
UTRECHT - Officier van justitie
mr P. Frielink heeft gisteren voor
de rechtbank in Utrecht levenslang
geëist tegen een 31-jarige man uit
Utrecht. Hy stond terecht wegens
doodslag op het bejaarde Utrechtse
echtpaar Van den Tol en de diefstal
van 35.000 gulden en juwelen uit
het huis van het echtpaar eindvorig
jaar.

Op de dubbele doodslag en diefstal
staat in Nederland een maximale
straf van twintig jaar of levenslang.
Gezien de ernst van het misdrijf en
de 'koelbloedige' en 'beestachtige'
manier waarop de Utrechtenaar zijn
daden had gepleegd, vond Frielink
een straf van twintig jaar nog te
weinig. In feite komt hij dan na der-
tien jaar weer op vrije voeten. De
officier vond dat 'onverteerbaar' en
eiste daarom levenslang tegen G.
De slachtoffers waren voor de man
oude bekenden. Tot vier jaar gele-
den kwam hij regelmatig over de
vloer bij het echtpaar Van den Tol,

de grootouders van zijn toenmalige
vriendin. Opa A. van denTol (97) en
zijn vrouw G. van den Tol-Kemper
(81) stonden bekend als vriendelij-
ke, oude mensen. Oma Van den Tol
was door suikerziekte nogal bedle-
gerig. Opa Van den Tol hield er
ondanks zijn hoge leeftijd nog een
handeltje in oud ijzer op na. Hij was
dol op de Utrechtenaar die hij, in de
tien jaar dat hij met zijn kleindoch-
ter een relatie had, beschouwde als
een kleinzoon.
De Utrechtenaar besloot in decem-
ber 1991 het oude echtpaar weer
eens op te zoeken. Na het ophalen
van oude herinneringen maakte hij
en Van den Tol een afspraak voor
de volgende ochtend. De verdachte
zei een partij oud koper in de aan-
bieding te hebben en zou Van den
Tol bovendien helpen met sjouwen
van ijzer. Die avond vatte hij het
plan op voor de beroving van het
bejaarde echtpaar, omdat hij ver-
moedde dat er veel geld in huis
moest zijn, zo vertelde hij tijdens de
rechtszaak.
De volgende ochtend om kwart
over zeven stond de man met een
klauwhamer in zijn broeksband
voor de deur bij de familie Van den
Tol. Nadat hij nog een kopje thee
kreeg aangeboden, sloeg G. zijn
slachtoffers met de klauwhamer
dood. Eerst opa. Daarna in zijn
zoektocht naar de geldkluis ontdek-
te hij de bedlegerige oma en diende
haar vele fatale klappen toe. Na de
moorden wiste de man nogwat spo-
ren uit en verdween met de buit
naar zijn vriendin. Dezelfde dag nog
maakten zij het geld op aan de aan-
schaf van een auto, een fototoestel,
een radiocassetterecorder en een
exclusief diner.
De politie kwam de verdachte vrij
eenvoudig op het spoor, omdat de
dochter van het echtpaar Van den
Tol de avond voor de moord op de
hoogte was gesteld van zijn aan-
staande bezoek.

Verzetsbewegingen blijven onderling slaags

Gevechten in Kaboel
na machtsoverdracht

KABOEL - In de Afghaanse hoofd-
stad Kaboel heeft de regering giste-
ren de macht overgedragen aan de
interim-president van het verzet,
Mojadidi. Maar nog geen uur na de-
ze ceremonie laaiden de gevechten
in cle stad weer op tussen de troe-
pen van Ahmad Shah Massud en
die van de fundamentalistische
Hezb-i-Islami van Gulbuddin
Hekmatyar. Wel stelde de Hezb een
kandidaat voor het premierschap in
de nieuwe regering voor.
Zware artilleriegevechten braken
uit in het zuiden en het centrum
van de stad. Troepen van het nieu-
we interim-bewind zeiden dat zij
200 militieleden van Hekmatyar uit
het gebouw wilden verdrijven.
Maandagnacht verdreven de troe-

pen van Massud en een Oezbeekse
militie Hekmatyars aanhangers van
de Martelarenberg vanwaar de hele
stad en de luchthaven beschoten
kan worden.
De inwoners van Kaboel konden
gisterochtend voor het eerst sinds
dagen de straat op zonder levensge-
vaar om Mojadidi te begroeten toen

hij vanuit Pakistan de stad inreed
met een konvooi van 200 voertui-
gen. Mojadidi riep op tot eenheid
voor de wederopbouw, maar waar-
schuwde Hekmatyar en zijn aan-
hangers dat 'deze regering conform
de islamitische wetten maatregelen
zal nemen' als hij zijn troepen niet
vanuit Kaboel terugstuurt naar de

provincie.
Met de ceremonie kwam een eind
aan het communistisch bewind,
waartegen de mujaheddin veertien
jaar lang vochten. Het buurland Pa-
kistan heeft het nieuwe bewind al
formeel erkend.
De 51 leden tellende raad die Moja-
didi leidt, zal twee maanden aanblij-
ven, waarna een regering van het
verzet de macht moet overnemen.
Jamiat-leiderBurhannudin Rabba-
ni zou dan president worden en
Massud minister van defensie, ter-
wijl het premierschap aan de Hezb
zou toevallen. Na zes maanden zou
een islamitische raad dan een nieu-
we interimregering vormen voor 18
maanden, waarna er verkiezingen
worden gehouden.

Onderzoek: vrouwen hebben meer klachten dan mannen
’Dagelijkse structuur leidt

tot een goede gezondheid’

HEERLEN - De uitslag van een
gisteren gepresenteerd onderzoek
naar de gezondheidsverschillen tus-
sen mannenen vrouwen is zeer tra-
ditioneel: mannen met een vaste
baan en een gezinhebben de minste
lichamelijke klachten. Maar als op
oudere leeftijd de partner wegvalt,
klagen de heren veel vaker over
hun gezondheid. Het lijkt erop alsof
een zorgzame echtgenote garant
staat voor een goede gezondheid
van de man. Vrouwen daarentegen,
getrouwd of ongetrouwd, hebben
bijna altijd meer last van lichamelij-
ke kwalen.
Het onderzoek is gebaseerd op de
gegevens van 330.000 patiënten van
161 huisartsen en op de vraagge-
sprekken met 1.300 van deze patiën-
ten. Het is voor het eerst dat ge-
zondheidsverschillen tussen man-
nen en vrouwen op deze schaal zijn
onderzocht.

Onderzoeker D.de Bakker van het
Nederlands Instituut voor Onder-
zoek van dc Eersteüjnsgezond-
heidszorg (Nivel) vindt het opval-

lend dat alleenstaande vrouwen
zonder baan en zonder kinderen het
hoogst scoren met lichamelijke
klachten. Hij had eerder verwacht
dat alleenstaande, werkloze man-
nen bovenaan zouden staan met li-
chamelijkekwalen.

Toch heeft dc onderzoeker ook hier
weer een verklaring voor: „Over het
algemeen vinden vrouwen het heb-
ben van een partner belangrijker
dan mannen", zegt hij op voorzich-
tige toon. „Als zij geen werk heb-
ben, én ook geen man en kinderen
om voor te zorgen, voelen zij zich

doorgaans ongelukkiger dan man-
nen in zon zelfde situatie."

Het niet hebben van werk betekent
voor een man een groter probleem
dan voor een vrouw, zo blijkt uit het
onderzoek. Een werkloze man, die
thuis zit met vrouw en kinderen,
voelt zich bijzonder ongelukkig als
hij geen kostwinner is. Dan kan hij
last hebben van psychische klach-
ten.

*
Structuur
Uit het rapport mag niet worden ge-

concludeerd datvrouwen wel goed
voor een ander zorgen, maar niet
voor zichzelf, stelt De Bakker.
„Mannen hebben minder klachten
dan vrouwen, omdat zij een duide-
lijke, dagelijkse structuur in hun
leven hebben. Ze staan meestal
vroeg op en gaan naar hun werk
waar ze meestal voldoende worden
afgeleid. Ze hebben weinig tijd om
te luisteren naar eventuele signalen
van hun lichaam."

Dat betekent niet datwerk per defi-
nitie gezond is, vervolgt de onder-
zoeker. „Een baan kan spanningen
en veel stress veroorzaken. Maar

iemand die druk bezig is, herkent
die signalen niet zo gauw. Ik denk
ook dat mannen langer doorlopen
met hun kwalen, zonder dat ze een
arts raadplegen. Uit het onderzoek
blijkt ook dat de aandoeningen bij
mannen ernstiger zijn dan bij vrou-
wen. Zij hebben bijvoorbeeld eer-
der last van hun hart of lijden aan
astma."
Door menstruatie en eventuele
zwangerschap zijn vrouwen van na-
ture gewend om naar signalen vari
hun lichaam te luisteren. Zeker als
ze niet werken, zullen ze vaker met
lichamelijkeklachten als hoofdpyn,
misselijkheid of overmoeidheid
naar de dokter gaan. Een huisvrouw-
heeft meer tijd om stil te staan bij
haar gezondheid dan een werkende
vrouw.

Ondanks de talloze lichamelijke
klachten van vrouwen, leven ze nog
steeds zon zes jaar langer dan manj
nen. De Amerikaanse theorie 'vrou-.
wen worden ziek, mannen gaart
dood' gaat op bij mannen die waar-,
schijnlijk wel lichamelijkeklachten"
hebben en er niet naar luisteren.

punt uit
Messiaen

De Franse componist Olivier
Messiaen is in de nacht van
maandag op dinsdag overleden
na een operatie in een zieken-
huis in Parijs. Dit hebben fami-
lieleden dinsdag meegedeeld.
Messiaen, die 83 jaarwerd, was
de beroemdste Franse compo-
nist van de twintigste eeuw na
Debussy en Ravel.

Bosnië
De kans groeit dat de vredes-
missie van de VN in Kroatië
wordt uitgebreid naar de in een
burgeroorlog verwikkelde re-
publiek Bosnië-Hercegovina.
VN-secretaris-generaal Bou-
tros Ghali zei gisteren na een
gesprek met de Franse presi-
dent Mitterand dat hij wil on-
derzoeken of er VN-waarne-
mers naar Bosnië kunnen
worden gestuurd. Waarnemers
zouden een eerste stap kunnen
zijn voor de zending van vre-
des-troepen.

Ritzen
Minister Ritzen heeft gisteren
rond het middaguur in Den
Haag een auto-ongeluk gehad.
De minister was op weg naar
de opening van het nieuwe ge-
bouw van de Tweede Kamer.
De minister droeg geen auto-
gordel en verwondde bij de
klap zijn rechterhand tegen de
stoel van de chauffeur. De
gloednieuwe dienstauto van de
minister werd flink bescha-
digd.

Marechaussee
Drie personeelsleden van de
Koninklijke Marechaussee in
Oldenzaal zijn aangehouden op
verdenking van verduistering.
Zij zouden een deel van in bui-
tenlandse valuta betaalde boe-
tes voor zichzelfhebben gehou-
den. De drie zijn inmiddels
geschorst. Het is nog niet dui-
delijkom hoeveel geld het gaat.

Labour
De nieuwe leider van de Britse
Labour Party wordt John
Smith of Bryan Gould. Zij wa-
ren gisteren de enigen die de
vereiste 55 Lagerhuisleden ach-
ter zich kregen om zich kandi-
daat te mogen stellen voor de
verkiezing van 18 juli. Beiden
zijn exponenten van Labours
rechtervleugel. Op 18 juli heb-
ben de Lagerhuisleden en le-
den van het Europees Parle-
ment echter een beperkte
macht. Zij vertegenwoordigen
dan 30 procent van de stem-
men. De rest komt van de vak-
bonden (40 procent) en de par-
tyafdelingen (30 procent).
Favoriet is John Smith.

Vervolg van pagina 1

Politie onderzoekt
derde verdwijning

" Eén van de
directeuren van
deMexicaanse
olie-
maatschappij
luistert achter
tralies naar dè
aanklacht van
een officier van
justitie. Hij en
zeven andere
directeurenen
hoge
ambtenaren
worden ervan
beschuldigd
medeverant-
woordelijk te
zijn voor de
grote gasramp,
verleden week
in
Guadalajara.
Daarbij
kwamen meer
dan 200mensen
om het leven.De
verdachten
zoudenmoed-
willig geenacht
hebben geslagen
op
waarschuwin-
gen vanuit de
bevolking, dat
er olie en gas in
deriolen van de
stad
terechtkwamen.
Een week later
vond de
ontploffing
plaats.

Foto: AP

Achter tralies na ramp

(ADVERTENTIE)

WOONBOULEVARD
HEERLEN

GESLOTEN
De koopavond is verplaatst naar

vrijdag 1 mei.

(ADVERTENTIE)

Op Koninginnedag is
onze zaak in

VALKENBURG
geopend v.a. 10.00 uur.

Ook elkezondag geopendvan
13.00-1 7.00 uur

o.a. Barbara FARBfR, Pointer, Marybel.
Esprit, Gasser, Pepe Junior, Dixi Mixi,

Pampolina. Portofino

/Pin
' Baby- en Kindermode

tot maat 176
VALKENBURG: Lindelaan 23

(naast postkant.) 04406-12794
LANDGRAAF: Kerkstr. 6

(Winkelc. Waubach) 045-326219
HOENSBROEK: Hoofdstr. 23
(winkelcentrum) 045-232057
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<gpiccolos
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
i

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in
hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: ’ 1,25.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,10 per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakties ’ 1,70 per mm. ,
Reuzepiccol'o's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50
Bewiisnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.

I (Bron Ceouco Summo Scanner) :*?&

Personeel gevraagd
Ter versterking van ons team zoeken wij op korte termijn:

een full-time hulpkok
Enige ervaring gewenst, en een

part-time restaurantbediende
leeftijd tot 30 jaar (IWV).
Schrift, soll. sturen naar:

RESTAURANT "BELGE", Rijksweg 20, 6271 AE Gulpen.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers voor
Heerlen en Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

HVS Service B.V.
steiger- en vorm bouwbedrijf

zoekt met spoed
ervaren steigerbouwers

voor diverse bouwprojecten in de buitendienst.
Bel voor ml.: 08870-16984 Of 08870-18286.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Studenten/scholieren m/v
voor een vervoerscentrum in Sittard. Het gaat om een bij-
baan als sorteerder, waarbij u paketten (van maximaal 35
kilo) op postcode gaat sorteren. De werktijden zijn van
18.00 tot 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Hebt u
interesse, neem dan contact met ons op. Op vrijdag na ko-
ninginnedag zijn we natruurlijk open.

INFORMATIE: 046 - 51 42 22, Marian Janssen
SITTARD, Rosmolenstraat 4

Medewerk(sters) min. 17 jaarvoor
bediening, frituurhulp en buffet

voor de weekeinden, feestdagen en de
maanden juli én augustus.

Valkonhi irn tol fV_dnfi-1 ?fifts na 10OO uur.

Euro Bouw vraagt VAK-

' BEKWAME Uitvoerder,
metselaars, ijzervlechters,
timmerlui, 043-639710, tij-
dens kantooruren.
Mildner Bouwbedr. B.V.
vraagt dringend colonnes
METSELAARS en timmer-
lieden voor projecten in
Duitsland omgev. AkerVStol-
berg. Duits verzekerd. Tel.

-045-231-00.
Bouw- en ing.bureau K.H.
Gehlen, Trichterweg 125,
Brunssum, vraagt met
spoed TIMMERLIEDEN,

"metselaars en ijzervlechters
Ook colonnes. Duits verze-
kerd. Tel. 045-231225.
BARDAMES gevraagd St.
Tropez bar, Putstr. 40, Sit-
tard. Intern mog. Tel. 046-
-515828 na 21.00.. 517402.
CLUB te Amstenrade, zoekt
leuke meisjes voor middag
en avond. Hoofdstr. 103,
Amstenrade. Tel. 04492-
-4922 of 09-32.11771622.
Gevr. Meew. UITVOERDER
NL., ploeg betontimmerlie-
den Duitsland,, metselaars
Dtsl. Met N.L. voorzieningen
Inl. tel. B.E.M. B.V. Gulpen,
04450-4565 Dhr, v. Tilburg.
Priveclub zoekt met spqed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Club Rustica Kerkrade/
Spekholzerheide vraagt
DAMES voor 's avonds en/of
overdag. Werktijden/garan-
tie in overleg. 045-412762.
CHAUFFEURS fulltime MA/
gevr. voor taxi-bedrijf. Soll.
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl.
Gevr. voor Duitsland EIN-
SCHALERS, Maurers en ij-
zervlechters voor langdurige
prqekten. Zeer goede ver-
diensten. Inl. 045-216393.
Met spoed gevr. parttime
TAXICHAUFFEURS, evt.
WAO-er. dag- en nacht
dienst. Julianastr. 6, Bruns-
sum.
Gevr. ser. VERKOPER/
STER voor AGF spec.zaak
Hrlen. 04492-4253 na 20 u.

BARDAMES gevraagd La
Tropical, Industries». 74,
Kerkrade. Vervoer aanwezig
garantie mogelijk, ma t/m zat
Tel. 045-421641, tussen
17-18 uur 045-223076
Bouwbedrijf Borger b.v.
Brunssum vraagt voor direkt
voor Nederland en Duitsland
bekistings TIMMERLIEDEN
en Metselaars, colonnes of
los. Tel. 045-250930.
Gevr. SCHOONMAAKPER-
SONEEL voor de ochtend-
en avonduren. Voor meer
info.: tel. 045-228622 (al-
leen 's middags).
Gevr. KEUKENHULP en
werkstudenten m/v. Werktij-
den in overleg. Parkrest.
Tüddern, 09-4924561550
GRONDWERKERS gevr.
voor Duitsland, vaste be-
trekking. 045-225375, na
18.00 uur.

HUISHOUDSTER gevr. bij
bej. heer. Br.o.nr. B-1448,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 PC Heerlen.
STUCADOORS en metse-
laars gevr. voor Aken 046-
-525658/09-49-241 -562914.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., v. dag-en nachtdienst
Heerenweg 267, Heerlen.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
§evr. voor Duitsland MET-

ELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
BUFETHULP gevraagd ong.
18 jr., voor bruin café. Tel.
045-424849.
Ervaren GASTVROUW
gevr.(parttime) v. privéhuis
te Geleen. Tel. 046-749662.
Porky's Pretpark zoekt leuk
MEISJE, hoog loon, vervoer
aanw., intern mog. Tel. 045-
-228481.
Unique Uitzendbureau zoekt
met spoed gemotiveerde
PRODUKTIE medewerkers
voor een gieterij zowel in
Heerlen als in Beifeld. Voor
meer info Emmaplein 2,
6411 JP Heerlen Tel. 045-
-718170

Privé-adres in Geleen zoekt
nog een leuk MEISJE. Tel.
046-757517.

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

Onroerend goed te huur aangeboden

HEERLEN, VALKENBURGERWEG
Monumentaal, recentelijk geheel gerenoveerd

Kantoorpand
met een totale bruikbare vloeroppervlakte van ca. 230 m2,

verdeeld over drie lagen.
Mogelijkheid van parkeren op eigen terrein.

Huurprijs ’ 40.000,- per jaar.
Mr. Fens & van de Geer

Tel. 043-212100

APPARTEMENT te h. 1 of 2
pers., omg. centr. H'Broek.
Tel. 04492-2975.

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

Onr. goed te koop aangeb. gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Unieke Aanbieding

Limbricht, Vrijheidslaan 29
Op toplocatie gelegen royale in prima staat verkerende

Bungalow met ruime garage, perceel opp. 350 m2.
Royale entree, woonkamer 45 m2, gezellige eetkeuken,
badkamer met ligbad en 2e toilet, 3 ruime slaapkamers.

Patiotuin op het zuiden met vrije achterom.
Koopprijs slechts ’ 198.000,- k.k.

Inruil mogelijk
DENIS VASTGOED. Tel. 040-518428.

SCHAESBERG, Maarten
Trompstr. 59, 2/1 kap met
garage, 4 slpks., mooie tuin.
Prijs n.o.t.k. Wijman & Part-
ners, 045-728671.
HOENSBROEK, Oranjestr.
7, eengezinswon. met 3
slpks., vaste trap naar hob-
by zolder, ’120.000,- k.k.
Bij 100% financ. netto
maandlast ca. ’750,-. Wij-
man & Partners 045-728671
HOENSBROEK. Nagenoeg
vrijst. woonh. met inpandige
gar. Ind.: hal, woonk., grote
woon/eetk., bijkeuken, 3
slpks., ruime badk, Geïso-
leerd en dubb. gegl. Zonnige
achtertuin met optimale pri-
vacy. Prima ligging. Aanv. in
oevrl. Vraagpr. ’ 169.000,-
-k.k. NEDU Makelaardij B.V.
Emmaplein 12 te Heerlen.'
Tel. 045-711500.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6%
(pensioenfonds). Bel. 045-
-712255. Na kantooruren dhr
J. Wetsels 045-440731.
STIENSTRA Hypotheek
Service.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Wilt u ZEKERHEID bij de
verkoop van uw huis? Bel
vrijblijvend. Wijman & Part-
ners Vastgoed, Heerlen.
045-728671.
ZUTENDAAL(B) Bungalow
met tuinhuis op 13 are grond
uitstekende lokatie gren-
send aan bos, pr.

’ 205.000,-. Inl. 09-
-3211613646 na 18 uur.

Brunssum
Te koop loods, ong. 300 m2,i
op 1700 m 2grotendeels
verhard terrein. Geheel om-
heind. Voor div. doeleinden
geschikt. Vraagprijs

’ 160.000,- k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd 11, Bruns-
sum. Tel. 045-220550.

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

Neeroeteren (B)
Fraai aan bosrand gelegen,

vrijstaande boerderij met
stallen en meer dan 2 ha

weiland. Vaste prijs

’ 215.000,-k.k. Aankoop
van nog plm 3 ha mogelijk.
Zeer geschikt voor paarden.
Van Der Venne

VASTGOED GELEEN
Kantoor: Rijksw. Zd. 129.

Tel. 046-757551. Altijd
telefonisch bereikbaar.

Te koop gevr.
Woningen, bedrijfs- en
beleggingspanden (ook
verhuurde staat), voor

enkele particuliere
beleggers. Inl.:

Paul Crombag Onroerend
Goed, tel. 046-580087.

Gevraagd
woonhuizen-bungalows tot

’ 250.000,-
Dlrekte aankoop mogelijk

Geen verkoop-geen kosten
Wijman &
Partners

Schelsberg 149, Heerlen.
045-728671.

BRUNSSUM t.k. ruim
woonhuis md. 0.a.: hal, L-li-
ving en keuken stud. kamer,
terras, tuin, dubb. carport, 3
slpks., badk. m. ligt»., zolder
(4e slpk.). Vr. pr.

’ 165.000,-- k.k. Inl. 045-
-211335.
Piccolo's in het Uimburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Kamers
KAMER te huur bij centrum
Kerkrade. Tel. 045-461870.

Bouwmaterialen & Machines

Transportwielen
bokwielen, zwenkwielen met of zonder rem,

kunststofwielen, luchtbandwielen, meubelwielen,
apparatenwielen, roestvrijstalen gaffels, etcetera!

Kerp heeft ze voorradig voor elke toepassing!

Y^xp B.V.

In de Cramer 31, Heerlen
Tel. 045 - 716951

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

Te koop van sloopwerken
1000 m 2aluminium PLA-
FONDS in strips; 40 grote
aluminium ramen die open
gaan; schuifdeuren; div.
straatklinkers; balkhout;
vloerplanken; deuren; ijzer-
en balken; div. materialen.
Sloopbedrijf L. Ravesteijn,
Schoenerweg 75, Beatrix-
haven/Maastricht.
Te k. 8 Mahonie BINNEN-
DEUREN waarvan 2 met
glas, 201x82cm met sluit-
werk ’ 50,- pst 04450-2325

Reparaties

Naebers
Aandrijftechniek

" Wikkel- en revisiebedrijf van elektromotoren
* Voor spoedreparaties dag-nacht service
* Elektromotoren tot 200 kW uit voorraad

" Lagers, V-snaren, pully's, kettingwielen enz.
* Koolborstels in alle afmetingen op maat

* Machines voor hout- en metaalbewerking.
Ganzeweide 181, Heerlen. Tel. 045 - 211941

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie.
Tel. 045-231340

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

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel, Geleen, 046-1
745230, service 24.u
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms

REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, qespec. Miele.

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

Sloopauto's
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. Tel. 045-229045.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
'schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Winkel & Kantoor

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

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

ls__[_o-I_2
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Faxapparatuur

Autotelefoon
Telefoonsystemen

Advies/lnstallatie/service.
Tel. 043-68 66 16

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen; nu ook voor vracht-
auto en aanhangwagen. Inl.
04750-32428.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8
dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
tie en 100 % financ. mog.
010-4626668 of 4666535.

Mode Totaal
Te koop Rock KOSTUUMS,
3 delig, zo goed als nieuw.
Tel . 04498-56524 of 58515.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Landbouw
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg, tev. mestkuikens
regelmatig leverb. Vaesrade
43, Nuth. Tel. 045-241284.
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
MURATORI rotorkopeggen
en frezen, div. uitvoeringen
extra voordelig uit voorraad
leverbaar door eigen import.
Gebr. Lely rotorlopegge,
werkbr. 3.50 mtr. Nieuwe en
gebr. ploegen 2-3-4 schaar.
Gebr. stijftandcultivatoren
11-13 tands. Gebr. zaad-
bedcombinaties en triltand-
cultivatoren. Nieuwe kippers
in 10 verser), uitvoeringen
voor superlage prijzen. Col-
lé, Prinsenbaan 155, Ko-
ningsbosch. 04743-1205.
FELLA maaiers, harken en
schudders uit voorraad le-
verbaar. Gebr. hooimachi-
nes o.a. PZ Strela, PZ
HS36O, Stoll hark RS
331DN, Stoll schudder ZH
500 DN. John Deere op-
raappers type 456, Claas
Trabant opraappers
’2:000,-. Gebr. Kernper en
Borgmann opraapwagens.
Collé Prinsenbaan 155, Ko-
ningsbosch. Tel. 04743-
-1205.

Auto's

Ford Scorpio 2.9 i GL
roodmetallic, electr. ramen, schuifdak, alarm, ABS,

sportvelgen etc, maart 1990, in nieuwstaat, ’36.750,-.
VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADE

Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000.

Nissan Sunny Stationcar
8 maanden oud, rood, 1.6 LX, dakrails, trekhaak,

slechts 9.500 km,
nieuwprijs ’ 32.500,- nu voor ’ 25.500,-

VOLVO DEALER JAC. KLIJN KERKRADE
Strijthagenweg 123. Tel. 045-458000.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een
misdrijf, gepleegd op 25 april, en tot terugverkrijging
van de Volvo 460 GL, kl. wit, kenteken ZL-77-NY,

alles ontvreemd v.a. de Henricistrasse/Bendplatz te Aken.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M
Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145,

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.

Let op!!!
Autobedrijf Reubsaet

Op de Vey 47-49 Geleen, gaat over enkele weken
verhuizen, dus profiteer nu nog van onze SPECIALE
VERHUIZINGSKORTING. Ons nieuwe adres zal zijn:
Groenseykerstraat 17, Geleen.

Zeldzame KOFREP^- Qe&
_ W

| 3 regels, 3 dagen 1
I 3 TIENTJES. 1

Bel nu ■(045-7199661
I èPtocotosia \________m

anaa
It's now omever

nu kopen
volgend jaar pas betalen

Renteloos - kosteloos
Op alle voorraadauto's:

Panda's en Skyline modellen
Unos en Elegant modellen
Tipo's en Skyline modellen

Tempra's en Skyline modellen
Beperkte aantallen op is op

Vraag onze gunstige voorwaarden
Fiat Creusen Heerlen
Parallelweg 34. Tel. 045-742121.

Autobedrijf Loek
Schaepkens

Keuze uit plm. 30 auto's met
nwe. APK's van ’ 1.000,- tot

’ 4.000,-
VW Golf '80

VW Golf GTi aut. '78
VW Pok) '81

BMW 318 '82
Datsun Cherry '82

Audi 80 '80
Opel Kadett '82
Mazda 323 '82
Ford Fiësta '83
Renault 5 '81

Honda Civic '81
Opel Ascona '81

Klimmenderstr.llo Klimmen
Tel. 04405-2896.

Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-423973 ook 's avonds.

Te koop AUDI 90, 1e eigen.,
i.z.g.st, bwj. '86, 5 cil. inj., e-
lectr. vergrend., antenne,
radio. Tel. 045-419600.
Te k. Ford ESCORT Bravo,
m. '83, zeldz. mooie auto,

’ 3.750,-. Tel. 045-253075.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te koop VW GOLF 1.3, zil-
vermet., bwj. '87, pr.n.o.t.k.
Tel. 04450-2649.
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 Ka-
dett 1.3 Hb, bwj. '82; Opel
Kadett 1.3 Hb aut. bwj. '82;
Mazda 323 1.3 Hb aut., bwj.
'81; Mazda 323 Sedan 1.3,
bwj. '84; Honda Civic 1.3 L,
bwj. '84; Ford Escort 1.6
XR3i, bwj. '85; Ford Escort
1.6 L, bwj. '85; Ford Escort
1.1, bwj. '83; Ford Siërra 1.6
5-drs., bwj. '83; Ford Siërra
1.8 CL, bwj. '87; 2 x Fiat
Panda, bwj. '85 en 86; Su-
zuki Samurai 4x4, bwj. '88;
Ford Escort 1300 aut. '80;
Talbot Samba '82. Div. inrui-
lers. Verlengde Lindelaan
23, Oirsbeek. 04492-5782.

Te koop gevr. AUTO'S v.a.
’500,-. Tel. 045-423199. _
MB 280 SE aut. '81
’10.750,-; MB 250 T aut.
LPG ’4.500,-; Opel Corsa
'84 1.0 S ’4.900,-; Ascona
1.6 S '82 ’2.750,-; BMW
1602 '75 ’1.900,-; VW
Caddy D '86 ’7.250,-. Inr.
mog. Tel. 045-211071.
Te koop MAZDA 626 GLX
diesel, goenmet., bwj. '84,

’ 5.350,-. Tel. 046-747737.
Te k. MERCEDES 230 E,
div. extra's, in pr.st. 1987.
Tel. 046-338561.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
Wij GEVEN het meeste voor
uw auto, u belt, wij kopen!!
045-427671 ook s'avonds
Te k. DAIHATSU busje, "irv
gericht voor rolstoelvervoer,
’4.000,-. Tel. 045-317329.
Als nieuwKADETT 12 S, '83
groenmet., APK gek., vr.pr.
’3.750,-, mr. mog. Arierastr.
2, Kakert/Schaesberg.
Te k. leuke rode PORSCIHE
924, uitb. 944, bwj. '76, t. 82
iets werk, pr. ’5.950,-.
Beukstr. 15,Passart-Hrl.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te koop Fiat RITMO 85 S,
4-drs., i.z.g.st., bwj. '84,
APK, vr.pr. ’3.250,-. Tel.
046-743588.
Te koop Ford ESCORT )<R3
kenteken '84, vr.pr.

’ 4.600,-. Tel. 046-529061.
Te koop Ford ESCORT, bwj.
80, ’ 1.150,-, met APK. Tel.

04459-2852.
Ford SIËRRA 2.3. GL 1985,
blauwgrijs metalic, 1e ei-
genaar, 60.000km, nieuwe
staat, pr. ’7.750,-. o|Del
Kadett 12N, Berfina uitvoe-
ring 1982, zeer mooi en
goed, pr. ’3.200,-. Tel.
04754-87933.
MAZDA 626 GLX 2.2 i, JJO,
goud/zilver, als nieuw,
13.000 km. Tel. 046-334411
Te koop MERCEDES Beinz
190 Diesel, m. '86, vr.pr.

’ 22.000,-. Tel. 045-254262
MERCEDES 200 T Station-
car, automaat, zeer com-
pleet, 1983, ’ 13.500,-. Vol-
vo dealer Jac. Klijn Kerkrade
Strijthagenweg 123, 045-
-458000. ■_
MG.B sport, m. 80,orig. nw.
st. (niet gerest.) v. part.
’20.000,-. 043-432103.
Te k. Mitsubishi LANCER,
bwj. '78, APK, radio.cass. Pr
’600,-. Tel. 045-232361.
Te k. Nissan VANETTE, '817,
pers. bus, benz./LPG, radio,
trekh., APK 4-93, ’9.900,-.
045-222152/720260
KADETT 1.3 Club '89; Ka-
dett 1.8 LS 88; Kadett 1.2
LS en 1.3LS '87; Kadett 1.6
S '85; Corsa 1.2 S '84; Cor-
sa TR 1.3 '87; Corsa 12 S ein
1000 S '85; Kadett 12 S '80;

Rekord 2.0 '81. Automobiel-
bedrijf Denneman, RaaO-
huisstraat 107, Hulsberg.
Te k. 4-drs. Opel VECTRA
1.8 i GL, aubergine, luxe
velgen, alarm, Opel garantie
2.850 km, bwj. 1-7-91, kat.
waarde ’ 40.500,- nu

’ 35.000,-. Tel. 045-254478
Te k. Opel KADETT 1.6 D
stat.car, 5-drs. bwj. 86, in
prima st. Tel. 04498-52850.
Te k. Opel KADETT 1.2 S,
bwj.'B3, sportvelgen, tel.
045-222042
OPEL Kadett C, '79, i. z.g.st.
APK 5-93, vr.pr. ’1.100,-.
04499-1552 na 18 uur.
Te k. OPEL Kadett, bwj. 'B_,
vr.pr. ’2.200,-. Tel. 04Ji-
-721043 of 723942.
OPEL Kadett '79 ’950,-;
Rekord 2.0 '79 ’1.250,-;
Mazda 626 '80 ’1.250,-.
alles APK. 04499-3398.
Opel KADETT Caravan '82

’ 3.600,-; Mazda 626 '81 4-
drs. ’3.400,-; Ford Taunu»
1.6 Bravo '82 ’3.700,-;
Taunus 2.0L '81 ’2.200,-;
Ascona '81 ’2.500,-; BMW
315 '82 ’3.900,-; Citroen
GSA '83 ’1.500,-; Kadett
'77 APK apr.'93 ’750,-.
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf. 04„
-311078.
Opel RECORD, bwj.'B3~
APK 3-93, trekh., schuifd.,

’ 4.250,-. Semmelweisstr.
45, Brunssum, 045-259779
Opel VECTRA 1.8 GL
blauwmetallic, 4-drs., 1985),

’ 23.500,-. Volvo Dealer
Jac. Klijn Kerkrade. Strijtha-
genweg 123, 045-458000.
PEUGEOT 205 XL '86, div.
extra's, APK 5-93, evt. mr.

’ 7.950,-. 045-453572.
Te koop PEUGEOT 504
Combi, m. '80, APK, vr.pr.

’ 2.950,-. Tel. 045-423973.
Te k. RENAULT 9 GTL, bwj.
'82, m. trekh., i.z.g.st. Tel.
045-254641. ____
VOLVO 440 GLT zwart me-
tallic, okt. 1990, slechts
33.000km. Prijs: ’29.750,-.
Volvo Jac. Klijn Kerkrade,
Strijthagenweg 123. Tel.
045-458000.
VOLVO 740 GL Estate,
1987, wit, 84.000 km, in
nieuwstaat, ’32.750,-. Vol-
vo Jac. Klijn Kerkrade, Strijt-
hagenweg 123, 045-458000
VOLVO 740 GL Blackline,
1990, groenmetallic, LPG,
’37.500,-. Volvo Jac. Klijn
Kerkrade, Strijthagenweg
123, 045-456000.
Seat Ibiza 1.5 GLX demo '91
Seat Ibiza 1.2 GL '88; Seat
Ibiza 1.2 GL 5-drs. '87; Seat:
Ibiza 1.2 XL '91; Citroen BK
14, '87; Lada 2104 Combi
1.3 '86; Ford Escort 1.6 O
'86; BMW 520 autom., '8(5;
Opel Kadett 1.3 S '8!5;
Hyundai Pony 1.5 GL '8B;
VW Golf 1.3 '88; Mazda 121
1.3 Cabriotop '90. Autobedr.
CHIARADIA Seat en Citroen
Dealer, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843

RENAULT 25 GTX autom.,
'87, 75.000 km., goudbruin,

’ 13.500,-. 045-413823.
Fleischeuer Automobielen:
MERCEDES Benz 260 E,
veel extra's '86; Ford Siërra
2.0 4-drs. gas '88; Ford Es-
cort 1.6 5-drs. '85; Opel O-
mega 2.0 gas '87; Opel As-
cona 1.6 5-bak, trekh. '87;
Opel Manta 2.0 GT/E '80;
Opel Rekord 2.0 gas '80;
VW Golf diesel '89; VW Ke-
ver Silverbug '82; Nissan
Micra '85; Volvo 360 GLE 4-
drs. '85; Lancia Bèta 2.0
coupé '80; Lancia Bèta 2.0
coupé '87; MG B Cabrio wit
'79; MG B GT wit '77; MG B
Cabrio rood gerest. '64; MG
A Cabrio rood gerest. '56;
MG C Cabrio blauw orig. '69
Amstenraderweg 81A en B,
Hoensbroek.
Te koop VW GOLF, nieuwe
APK, i.g.st. ’750,-. Tel.
04454-5268.
Te k. Ford FIËSTA 13 S,
XR2-uitbouw, bwj. '81, APK
5-93, vr.pr. ’2.950,-. Tel.
045-442952 na 13.00 uur.
MERCEDES Benz. 190 E
1.8, bwj. '90, div. extra's,
Iste. eigenaar bl./zw. metal.
vr. pr. ’46.500,-. Inr. kl.
auto mogelijk. Telefoon:
04498-51281 of 53535.
Te k. TAUNUS 2.0 Bravo,
autom., LPG, bwj. '81,
sportv., ’2.350,-. Tel. 046-
-581649.
Te k. Toyota STARLET, bwj.
'78. Honingbcomstr. 20,
Brunssum, 045-270331.
MAZDA GLX 323 F, rood,
i.z.g.st., 39.000 km., nov.'9o
Tel. 04409-1215.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
BMW 316, bwj. '78, i.z.g.st,
metal., pr. n.o.t.k. Elbere-
veldstr 134, K'rade na 17.30
Te k. BMW 318) 4-drs., dcc.
'86, extra's, ’ 12.950,-. Inr.
evt. mog. 045-316940.
Te koop BMW 315, bwj. '84,
magn. velgen, 205-banden,
APK 4-93, vr.pr. ’4.250,-.
Tel. 046-743588.
Te koop mooie B.M.W. 316,
bwj. '80, vr.pr. ’1.750,-.
Tel. 046-522413.
Citroen VISA II Super 4, '83,
1e eig., in st.v.nw., APK, pr.

’ 2.750,- rood. 045-323178.
CITROEN BK 16 TRS bwj.
'83, APK, pr. ’4.500,-, mr.
mog. Tel. 046-522132.
DAIHATSU Rocky HT Turbo
D '88, ’24.750,-. Inr. mog.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek. Tel. 045-211071.
WETZELS auto's. Het juiste
adres voor de betere auto-
mobielen! Industriestr. 35,
tel. 046-510655. Triumph
Spitfire 1500 TC Cabriolet
nieuwst; Audi 80 LS '90;
Audi 100 CD aut. '83; BMW
316 i '88; Opel Kadett I.Bi
aut. '88; Opel Veetra 1 6i '90
Opel Kadett cabriolet '87;
Ford Escort 1.4 Bravo 3x '87
'88; Toyota Celica 1.6 ST
'87; VW Golf 1.3 '90; Opel
Omega Station 2.3 E 88;
Opel 3000isport '87; Citroen
Axel '86; Mercedes 560
SEC '87; Mercedes 500
SEC '86; Mercedes 230 CE
'88; Mercedes 190 E 2.6 '86;
Mercedes 190 E 2x 88;
Mercedes 280 SE '83; BMW
520iaut. '89.
Open-KONINGINNEDAG-
open bij "Auto Roberts",
Heirstr. Ba, Urmond. Tel.
046-332352. Gratis portable
autoradio/cass. Gunstige
prijzen 0.a.: Fiat Uno 45 '85;
2x Ford Siërra '85; Fiat 127
Super 5-bak '82; Manta
autom. 82; Opel Corsa '89;
Audi 100 cc 2.3 autom. '85;
Panda '84 en '86; Suzuki
Jeep Softtop '84; Sunny die-
sel 5-drs. HB '83, '84 en '85;
VW Golf diesel 2x '82; Ford
Escort '84; Fiat Ritmo 70 S
'83; MB 190 diesel '86 en '88
MB 2.3 DE '82; Opel Kadett
82; Opel Kadett '82 autom.;
Galant diesel '85; Opel Re-
kord LPG '82; Ford Siërra
'86; Citroen Axel '85; Suzuki
Alto '85; Opel Kadett sedan
'87; Fiat Uno '86; Ford Fië-
sta '83; Volvo 340 Winner
LPG '83. Groot aanbod tot

’ 7.000,-. Inr., gar., financ.
mog. a.s zond, ook geopend
Te koop Opel KADETT 1.3
S bwj. '85 LPG 3-drs.
’4.700,-; Panda 34 kl.wit
bwj. '85 ’4.250,-; Ford
Fiësta 1300 S bwj. '79
’1.650,-; Mitsubishi Tredia
1400 4-drs bwj.'B3 ’2.950,-
Golf 1300 bwj. 79, GTi-look
’2.250,-; Golf D bwj. '82
5-bak ’3.750,-; Fiat 2000
Iniezone bwj. '82 met veel
ace. ’1.850,-; Mazda 1.3
SN 3-drs. bwj. '80 ’ 1.650,-;
3x Lada bwj. '85 '81 '85,
2104 stationcar 1.3 L
’2.750,-; 2105 69.000 km

’ 1.450,-/ 1.200,- ’1.750,-
Mini Metro Surf bwj. '85
3-drs. 6.800 km ’ 4.250,-;
Citroen BK 14 E in nw.st.
bwj. '88 km.st. 86.000

’ 9.450,-. Tel. 04498-54319
Te k. Toyota CELICA Coupé
bwj. '82, i.z.g.st. APK. Dr.
M.L. Kingln 60 Hoensbroek.
Toyota TERCEL 1.3 KG, 3-
drs. HB, kl. rood, bwj. '84,
’4.750,-. Tel. 046-519343.
Te k. VW GOLF bwj. 79,
APK 4-3-93, pr. ’1.550,-.
Tel. 045-726112.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.st.v.nw.
’2.950,-. Tel. 045-323178.
Te koop VOLVO 343 L, i.z.g.
st., APK 4-93, ’ 850,-. Tel.
045-253075.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Golf C 3-drs
'86; Opel Kadett 13 S 11-
-'B5; Audi 100 CC 5 E aut. m.
'84; Ford Escort 13 L 1 eig.,
'84; 2 x Opel Kadett 13S
'82-'B3; Volvo 240 GL dies.
'84; VW Golf GTi 5-bak '80;
Volvo 360 5-bak '84; Rover
3500 Van der Plas '83; Hon-
da Civic '82; VW Jetta '82;
BMW 318 i automaat '81;
Ford Capri 2.8 S i.z.g.st. '80;
Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; BMW 320-6 '79; Datsun
Stanza 1.6 GL '82; Toyota
Corolla 1.3 DX liftback 81;
VW Passat '80; Nissan Sun-
ny '83; BMW 315 '83; Mini
1000 '81; Opel Ascona 2.0 N
1e eig. '80 ’1.500,-. Inkoop
verkoop financiering diverse
inruilers Akerstraat Nrd 52C
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Te koop Fiat TIPO 1.4 Cat.
i.e., bwj. '90, 35.000 km,
grijsmetal., div. extra's, pr.n.
O.t.k. Tel. 045-441855.
ESCORT 1300, bwj. '84. Dr.
A.Kuyperstr. 76, Brunssum.
Ford FIËSTA I.IL, m.'B2,
wit, i.z.g.st., APK, ’2.450,-.
Tel. 045-320457.
Honda ACCORD autom.,
oud model, bwj. '83, APK-
gek„ ’ 2.900,-. 045-323178
Mits. GALANT 2300 GLX
Turbo diesel APK-gek. i.st.
v.nw., olievrije motor, bwj.
'82, ’2.950,-. 045-323178.
Met pijn in het hart, weg.
verpl. auto v.d. zaak, te koop
van 1e eig. Nissan SUNNY
Coupé 1.61, nov. '89, kl. rood
spoiler in de kleur v.d. auto,
alu. velgen met brede ban-
den, aparte sportieve auto,
km.st. 40.000. Vaste prijs

’ 18.500,-. Tel. 046-519492
Te k. NISSAN 100 NXplus,
T-bar, autom., 20.000 km,
bwj. 4-'9l. div. extra's, 2jr
fabrieksgar., kl. donk. grijs-
metal., nw. pr. ’44.000,- nu

’ 34.900,-. Tel. 04450-2325
Te k. "nieuwe" Opel CORSA
12S, 3-drs. '89, km.st.
24.000. Heirstr. BA, Urmond

W'Profidatiê
HOERA

j______ }
_fT|

De tweeling van Jans^
zijn samen 100 jaar-

Evert, Christiënne, Sjft,
Vandaag ga je verdwiP

van je werk op de
Staatsmijnen

Daarom zijn Wouter BJ,Martijn heel blij, want (oj
is nu heel veel vrij! &__\je nu veel fijns te wad**

dus (o)pa, verspil niet ie*
gedachten, vol van we*

moed aan die goeie oijJ
tijd, want... lang leve*vrijheid!

Je (klein)kinderen

Mooie Opel KADETT _\
APK 4-93, i.z.g.st. ’ 2.8*
Vliegveldweg 62, Beek^
Te k. Opel KADETT __\
HB, bwj. '83, 1e lak, fif_
'93, ’ 3.850,-. 045-21892>
OPEL Veetra 1.6 i GL _\
4-drs. bwj. 5-'9O ’2l.95"
Tel. 046-372443. _>
Zwart/rode MANTA, i.zJKbwj. '80, nw.APK, f 'S®*
Tel. 045-726175. _^
Te k. Opel KADETT V
bwj. '85 i.z.g.st. pr. ’ 8.5*
Tel. 045-455667 na 18j£
ASCONA 2.05, '82, W*
met., trekh., APK 11-'S2',
nw., ’ 3.475,-. 045-751g

Pontiac Fiëro 2.5E, auWj
1984, APK'93. Gar. mr"*1
v. Bovag bedr. 045-2449*:

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. s

Motoren en scooters .

Q^s__s__-_-_s___nß__rF!7r!__ssT!ï_-_l
__-_-_-_-i "7É---1T i ■

presenteert op
Zaterdag 2 mei

BMW
Motor-festival.

Maak eens een proefrit op een van
DE VOLGENDE BMW-MOTOREN:

K 1100 LT
K75 RT

R 100 R "Roadster"
R 100 GS .

VERDER STAAN IN ONZE VERNIEUWDE SHOWRO*7
de nieuwste modellen van:

BMW - DUCATI - HONDA -
SUZUKI - YAMAHA

Tevens veel mooie OCCASIONS met BOVAG garand
MOTO-SHOP GULPEN BV

Rijksweg 59, Gulpen. Tel. 04450-2451/2429 werkpl-
Let op! 30 april koninginnedag

Showroom geopend!
LAVERDA 1000 3C '74; La-
verda 750 S '71; Laverda
750 SF '73; Motoguzzi V 7
sport '72; Benelli Tornado
650 72; Ducati 350 Desmo
'73; Honda 650 Night Hawk
'85. Amstenraderweg 81A
en B, Hoensbroek.
Te koop YAMAHA RD 200,
2-takt, i.z.g.st., bwj. '77, vr.
pr. 1 1.450,-. 045-213950.

Vakantie
ERMELO Veluwe Stacar.,
bosr. omg., voorseiz. 60
plus korting; Zeeland, sta-
car./vak. huizen geen kor-
ting. Tel. 02520-17129.
ZEELAND, Nieuwvliet, te h.
6-pers. stacarav. D/WC/TV,
5 dgn. Hemelv. en Pinkst.
va. ’ 298,-; Mei ’ 350,- p/wk- 2 wkn. ’595,-; Juni
’425,- p.wk. -2 wkn.

’ 675,-. Keijman Reizen
08376-14130/14121.
NOORD-HOLLAND, Texel,
te h. 6-pers. luxe stacarav.
D/WCATV, 5 dgn. Hemelv. en
Pinkst. va. ’275,-; Mei
’325,- p.wk. - 2 wkn.
’595,-; Juni ’345,- p.wk. -2 wkn. ’598,-. Keijman
Reizen, 08376-14121/
14130.
DUITSLAND, Saarburg/
Hünsruck, te h. 6-pers. luxe
stacarav. D/WC/TV op vak.
park met zwembad, 5 dgn.
Hemelv. en Pinkst. va.

’ 298,-; Mei ’ 350,- p. wk. -2 wkn. ’ 595,-; Juni ’ 425,-
-w.pk. - 2 wkn. ’ 675,-. Keij-
man Reizen, 08376-14130/
14121.

Campers
Te koop VW CAMPER LT
35 diesel, bwj. 78, opbouw,
4-5 pers., prijs ’ 15.500,-.
Tel. 04459-1469.

V.W. TRANSPORTER
Campeerwagen (Diesel) ori-
ginele Westfalia, compleet
ingericht, 1e eigenaar, ver-
keerd in nieuwe staat,
91.000 km, 1983. Inruil auto
of bestelbus mogelijk. Tel.
04754-87933.

(Brom)fletsen>
Te koop VESPA Ciao "J'90, zwart, sterwielen,

’ 850,-. Tel. 045-720254>/
Bromfietsverzekering, ,"

GOEDKOOP! \ta. }%
Meijs. 045-317982-323»?>;
Te koop HONDA r/Lj

’ 775,-; Racefiets rrwj
maat Peugeot 12 vf*
’ 350,-. Tel. 045-23080^
Te k. VESPA Ciao, .:
zwart m. sterwielen, i-^j
ace., pr. n.o.tk. 045-440^
LET OPÜÜÜÜI!!!!!!!!!!!'?
WA bromf. verz. v.a. 1
snorf. ’ 99,-, autom. ’ \jversn. ’444,-. W. Pelj
Tweewielers, Rumpene"
40A, Brunssum. v
Te k. VESPA Ciao, i-Z-fJ
vr.pr. ’ 395,-. 045-2l b:r
Laagstr. 32, Hoensbrqgj^;
VESPA Citter snorfiets^Gilera ’850,-. Tel. r
315825.

Bel de Vakman,

STOELMATTERIJ vern-jj
ten en biezen stoelen
gar. Bel. 045-418820.
Riet- en BIEZENSTOELll
repareren ’ 50,- p. st 'garantie. Tel. 043-43531>;i
Voor al uw WAND- en
tegefwerk, ook natuurs'^
Bel dan 045-227028. A
Ervaren vakman biedt v^aan voor straatwerk o.a-.y
ritten, sierbestrating. J
voor Uw gehele tuinaaf j

zeer SCHERPE P%
Gratis offerte. 045-32317g^
SCHILDERS kunnen J
behang en schilderv^zaamheden aannemen-
-045-210020. _^A
Diepvries en KOE-K^fREPARATIE zonder vo^j
kosten. Bel Geleen,
745230, service binnen^l
NEW LOOK BV Serf
berg. Gevelreiniging, i
kappen, voegen, steig^;
huur. Tel. 045-3121&*
045-312709.

Voor Piccolo's
zia verder pagina6



OERLIJN - De coalitie van
fcnselier Helmut Kohl is in
ffote problemen gekomentoor de gisteren uitgebroken
*isis in de FDP en de drei-
ftende taal van de Beierse
"STJ. Voor de grootste schok
torgden de liberalen: niet Irm-
jkrd Schwzatzer, maar Klaus

Kinkel wordt de nieuwe mi-
nster van buitenlandse zaken

Duitsland.

Pit sensationele besluit namen het
en de fractie van de FDP

Österavond in een geheime stem-
[jting. De huidige minister van justi-
JeKlaus Kinkel kreeg 63 stemmen.Je maandag door het partijbestuur
"oorgedragen kandidaat Irmgard

slechts 25.

P« uitslag is niet alleen een dave-rde oorvijg voor de partijtop die
Jiaandag nog geen twaalf uur na

bekendworden van het vertrek*an Genscher Irmgard Schwatzerkandidaat stelde, maar ook een mo-
2e van wantrouwen tegen de 50-ja-tyïe Schwazter, die nu nog minister
J*n woningbouw is. Schwatzer ver-leen huilend uit de partijcentrale.
utto graaf Lambsdorff zei niet ver-
noegd te zullen aftreden als partij-
voorzitter. In Bonn wordt echter
j*rwacht dat zowel Lambsdorff alsNctieleider Solms na deze blamage
'"n functies zullen verliezen.

Tumult
J*chwatzers afgang was het einde
'an een van de meest tumultueuze
ggen in de geschiedenis van de

Gistermorgen voor de zitting
'^n het bestuur en de fractie was de

al te snijden. De kamerle-'*n pikten het niet dat Lambsdorff
j*1 Solms Schwatzer bij kanselier
>ohl als opvolger van Genscher
ledden gepresenteerd zonder de
factie te hebben geraadpleegd.
"Wij vertikken het om de soep te le-
llen die de top ons op zon manier
Oorschotelt", was het commentaar
Jüi een parlementariër. En toen de
Sgionale bestuurderKubicki Klaus
pinkel voorstelde als zijn favoriete

kwam het bestuur in de

b
j*et drama was compleet nadat Kin-??l zich na urenlang overleg metr^Jh naaste partijvrienden bereid
.erklaarde tegen Schwatzer aan te
eden. Kinkel wist dat hij bij winst.et partijvoorzitterschap wel kon
*rgeten. Hij moest er ook rekening
jj!fe houden welke schade het par-
JJJ.Oestuur zou oplopen bij zijn
v 1'ist. Nadat hij zich had verzekerd
i*n voldoende rugdekking, besloot
>y) de handschoen op te nemen.
jj*arna volgde de ene crisiszitting
J 8 de andere totdat uiteindelijkerd besloten dat er gestemd zou
°rden. Schwatzer verklaarde, alJ^htbaar aangeslagen: „Ik ga ervan■Jj|' dat het hele bestuur net als

voor mijn kandidatuur is,
Klaus Kinkel". Het mocht nietY° zijn. De uitslag was vernietigend°or Schwatzer.

Nieuw begin
-1 christen-democraten volgden
'j£t liberale theater op enige af-

De fractievergadering van de
$,P~ werd opgeschoven tot bij deUp een besluit was gevallen. Ook
o°or Kohl staat intussen veel meer■P het spel dan zijn reputatie als re--selngsleider.elngsleider. De benoeming van

zeven nieuwe ministers in een jaar
maakt de speelruimte voor zijn ge-
plande grote kabinetshervorming
eind dit jaar wel erg klein en daar-
mee ook het door hem zo vaak ge-
propageerde nieuwe begin.

Vanuit Beieren, waar de CSU bijeen
was om over de opvolging van haar
afgetreden minister voor gezond-

heid Gerda Hasselfeldt te beraden,
kwamen dan ook dreigende gelui-
den. Minister van financiën enCSU-voorzitter Theo Waigel ver-
langde dat de grote kabinetsver-
nieuwing nu snel wordt doorge-
voerd. Waigel wil dat vanavond ter
sprake brengen bij het coalitie-over-
leg: „En danzal blijken hoe het ver-
der gaat".

Zhn partij wil dat hij vice-kanselier
wordt en ookKohl zei Waigel graag
als zijn plaatsvervanger te hebben
gehad. „Maar", zo voegde hij daar-
aan toe, „in het regeerakkoord is
dat anders geregeld". De Beierse
partijleider gaf ook nog een paar
schoten voor de boeg. Indien voor
het zomerreces binnen de regering
geen overeenstemming is bereikt

over de aanpak van het
asielzoekersprobleem, de invoering
van een Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten en over het oplossen
van de financiële crisis, dan wil de
CSU uit de coalitie stappen. „Mijn
partij wenst niet in de. algemene
neergaande spiraal van de andere
regeringspartijen terecht te ko-
men", aldus Waigel.

# Klaus Kinkel en
Irmgard Schwatzer
vlakvoor het begin
van de
fractievergadering
waar tot ieders
verrassing niet zij,
maar hij tot minister
van buitenlandse
zaken werd verkozen.
Even later zou
Schwatzer huilend de
zaal verlaten.

Foto: EPA

Meerderheid
volk tegen

kernenergie
DEN HAAG - Negentig pro-
cent van de CDA-aanhang is
tegen de bouw van nieuwe
kerncentrales; bij de PvdA is
dat zelfs 96 procent. Voor de
gehele bevolking geldt: 84
procent is tegen nieuwe kern-
centrales, 9 procent is voor en
7 procent heeft geen mening.
Dat blijkt uit de studie 'Pu-
blieksoordelen over kern-
energie' van de Werkgroep
Energie- en Milieuonderzoek
van de Rijksuniversiteit Lei-
den.
De werkgroep heeft sinds
1986 elf metingen gedaan
naar de opinie van de bevol-
king over kernenergie en ko-
lencentrales. Het ongeluk met
de kerncentrale te Tsjernobyl
in april 1986 heeft het maat-
schappelijk draagvlak voor
kernenergie ingrijpend veran-
derd, schrijven de onderzoe-
kers, H. de Loor en C. Mid-
den. Begin 1986 was nog 40
procent van de bevolking
vóór nieuwe kerncentrales,
maar na het Tsjernobyl-onge-
luk daalde dit snel naar 8 tot 9
procent en is sindsdien sta-
biel.

binnen/buitenland

Kinkel, nieuwe
liberale ster

BERLIJN - Pas dik een jaar lid
van een politieke party en dan al
voor de moeilijkekeus staan par-
tijvoorzitter te worden of minis-
ter van buitenlandse zaken. Dat
is maar weinigen gegeven en de
55-jarige Klaus Kinkel is een van
die uitzonderingen.

Gisteren moest de man, die
sinds ruim een jaar het Duitse
ministerie van justitie leidt, kie-
zen en na uren wikken en wegen
viel zijn besluit: buitenlandse za-
ken. Dat hij daardoor niet alleen
zijn partijgenote Irmgard
Schwatzer de bitterste nederlaag
uit haar politieke carrière be-
zorgde, maar ook de FDP in de
zwaarste crisis sinds de overstap
in 1982 van de SPD naar de
CDU-CSU stortte, nam hij op de
koop toe.

Hoewel Hans-Dietrich Genscher,
die deze crisis door zijn onver-
wachte vertrek had veroorzaakt,
zweeg, is bekend dat hij aan Kin-
kel de voorkeur gaf als opvolger.
Kinkel en Genscher kennen el-
kaar al vele jaren. De in 1938 in
Baden-Württemberg geboren ju-
rist trad in 1970 als chef de bu-
reau in Genschers dienst toen
deze minister van binnenlandse
zaken werd. Bij diens verhuizingnaar buitenlandse zaken volgde
Kinkel zijn chef. Nu als leider
van de planningsstaf.
Ook hier blonk hij uit door zijn
keiharde werken en liberale op-
vattingen. In 1979 scheidden
zich de wegen van Genscher en
zijn trouwe werker op de achter-grond. Klaus Kinkel werd als
eerste burger directeur van de
Duitse inlichtingendienst.

Na de machtsovername door
Kohl belandde Kinkel als staats-
secretaris op justitie. Of het nu
ging over de vreemdelingenpoli-
tiek of hongerstakende RAF-ter-
roristen, de 'een-mans-crisisstaf
Kinkel ging de problemen te lijf.
Hard, maar fair.
Begin 1991 volgde de beloning:
Kinkel werd minister van justi-
tie. Een maand daarna werd hij
toen toch maar lid van de FDP.
En nauwelijks eenjaar later vier-
de de basis hem als de hoop voor
de toekomst. Kinkel werd alom
gezien als de gedoodverfde nieu-
we FDP-voorzitter en zelfs Gen-
scher prees zijn ontdekking
bijna de liberale hemel in. Nu zal
Klaus Kinkel zijn ambities op
het voorzitterschap voorlopig
moeten begraven om dat andere
erfgoed van Genscher te aan-
vaarden: het ministerie van bui-
tenlandse zaken.

Niet alleen het kabinet-Kohl,
maar ook de rest van de wereld
zal snel horen van deze 'drauf-
ganger'. Klaus Kinkel is één
brok energie. Over zichzelf zegt
hij altijd: „Ik wil politiek dingen
bewegen. Ik ben steeds strijd-
baar" en „Ik schuw geen risi-
co's".

Wanvertoning
Het gehakketak in het kabi-
net en het daaruit voortge-
vloeide compromis van
maandagavond, is natuurlijk
een absolute wanvertoning.
Als het onderwerp niet zo
bloedseries was, zou je zelfs
van een schertsvertoning
kunnen spreken, maar te la-
chen valt er helaas weinig,
tenzij uit leedvermaak. Na

anderhalve dag telefoneren en faxen slaagden premier Lubbers,
vice-premier Kok en minister De Vries er weliswaar in de snel esca-
lerende botsing rondom het inkomensbeleid te bezweren, maar in
wezen is er njet veel anders gebeurd dan dathet kabinet het con-
flict zolang in de ijskast zet. In de zomer komt het dan vanzelf weer
naar buiten als iemand iets te onvoorzichtig de deur openmaakt,
waarachter die ijskast verborgen blijkt te zitten.
Aan de weinig verhullende cijfers, zoals die het afgelopen week-
einde naar buiten kwamen, is nog niets gewijzigd: de koopkracht
voor de minima gaat er in 1993 een procent op achteruit en men-
sen met een inkomen van 90.000 gulden en meer krijgen 1,25
procent extra te besteden. Wel is het kabinet een zogenaamde in-
spanningsverplichting aangegaan om de koopkracht van mini-
mumloners zoveel mogelijk te beschermen. Daar kun je straks alle
kanten mee uit. Er is niemand die nu kan garanderen dat de mini-
ma er niet nog meer op achteruit gaan.
lets nieuws valt er in de brief van het kabinet derhalve niet te le-
zen, want de bovenaangehaalde intentie had de premier vrijdag
ook al uitgesproken. De enige winst die Wim Kok - en daarmee
de PvdA — heeft bereikt, is het feit dat de daling van minimuminko-
mens en uitkeringen met één procent niet meer als acceptabel
wordt omschreven. Maar wat als de vooruitzichten over twee
maanden nog somberder zijn geworden? Dan is ook volgens de
brief van Lubbers c.s. onzeker, dat niet toch berust moet worden
in de nu geschetste inkomensontwikkeling. Met het moeizaam be-
reikte compromis over de brief, hebben Lubbers en Kok een kabi-
netscrisis voorlopig in ieder geval weer even kunnen afwenden.
Opgelost is er niets.
Het is daarom merkwaardig dat de PvdA-fractie zich tevreden stelt
met de nader geformuleerde uitleg van het kabinetsstandpunt. Na
ernstige dreigementen aan het adres van het kabinet zijn de so-
ciaal-democraten in wezen content met de spreekwoordelijke
dode mus. Aan de andere kant heeft fractievoorzitter Wöltgens
gelijk als hij zegt dat de pogingen van het kabinet om nu al de
begroting voor 1993 op hoofdlijnen vast te stellen, getuigen van
overmoed. Het heeft inderdaad weinig zin om in april al gedetail-
leerd te praten over inkomensplaatjes voor '93, aangezien de si-
tuatie over enkele maanden compleet veranderd kan zijn. Maar
waarom dan die crisisdreiging?
Helaas voor het kabinet vond het gisteren ook Centrale-Bankpre-
sident dr. W.F. Duisenberg weer op zijn weg. Duisenberg compli-
menteert de regering weliswaar met het terugdringen van het
financieringstekort, maar daarmee is de lof ook meteen op. De
wijze waarop de tekortreductie tot stand lijkt te worden gebracht
is voor de Bank reden tot zorg. De sanering van de overheidsfinan-
ciën en het verminderen van de collectieve uitgaven zijn verre-
gaand onvoldoende. De loon- en prijsontwikkeling is eveneens
onbevredigend, waardoor de inflatie keihard toeslaat. Als het ka-
binet aan de aanbevelingen van Duisenberg gehoorzou geven —al was het maar gedeeltelijk - dan zou nu reeds vast staan, dat
de minimum-inkomens er in 1993 aanzienlijk meer op achteruit
gaan. Maar of dat zo is, horen we pas in juli, of augustus, als de
ijskast opengaat.

P.S.

Veelvuldig fraude
met huursubsidie

DEN HAAG - Een onderzoek
naar misbruik en oneigenlijk
gebruik van individuele huur-
subsidie dat in 1991 is gestart
heeft in 300 gevallen geleid tot
inschakeling van de recherche
en tot dusver tot 40 processen-
verbaal. Het onderzoek richt
zich op 60.000 geconstateerde
gevallen van een onjuiste sub-
sidietoekenning. Bij geconsta-
teerd misbruik zullen te veel
betaalde subsidies worden te-
ruggevorderd. In de regeling
voor individuele huursubsidie
gaat per jaar circa 1,9 miljard
gulden om.

Dat melden de ministers van Finan-
ciën en Justitie, Kok en Hirsch Bal-

lm, in hun rapportage over mis-
bruik en oneigenlijk gebruik van
overheidssubsidies die via de Haag-
se departementen lopen. In totaal
werd voor 41 miljard gulden aan
uitgaven doorgelicht. Het algemene
beeld is dat de ministeries in toene-
mende mate bewust zijn geworden
van fraudegevoeligheid. Terwijl
sommige departementen al ver ge-
vorderd zijn met het opstellen van
controle protocollen op subsidies
en standaard voorwaarden waaraan
de subsidie-ontvanger moet vol-
doen, blijken enkele departementen
te kampen met achterstanden en
knelpunten.

Met name in de sfeer van inkomens-
afhankelijke subsidies is controle
moeilijk, kostbaar en tijdrovend.
Bijna de helft van de subsidies van
het ministerie van Landbouw, Na-
tuurbeheer en Visserij is gevoelig

voor misbruik en oneigenlijk ge-
bruik. Dat bleek uit een onderzoek
naar 92 subsidieregelingen waar-
mee in totaal 729 miljoen gulden
was gemoeid.

Sociale Zaken zal, zoals de Reken-
kamer al eerder signaleerde ten
aanzien van de bijstandsuitgaven,
ook op andere subsidieterreinen
een inhaalslag moeten leveren. Zo
ontbreken dossiers die de basis
moeten vormen voor een beoorde-
ling van de subsidies. Een task-for-
ce die de inhaalslagbegeleid zal nog
steeds, zo menen de rapporterende
bewindslieden, eind 1992 de achter-
standen hebben weggewerkt.

De rechtshulp is de zwakke steenbij Justitie. Aan subsidies voor ci-viele en straftoevoegingen is bij el-kaar ruim een kwart miljard gulden
gemoeid.
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Caravans
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import.
Wij openen de deur van on-
ze nieuwe winkel, en dat
merkt U. Alko-stab. of SSK-,
kop. van ’ 575,- nu ’ 460,-;
TV-antenne van ’ 107,- nu
’65,-; Aerotex 2% mtr.
breed van ’ 34,50 nu

’ 29,50; Tenten Dorema|
Brands/Isabella/Mehler; Plm. i
5.000 caravan accessoires'
voor lage prijzen. Barrels;
Caravaning, Hommerterweg
256, Arnstenrade/Hoens-
broek. Do. koopavond.
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder j
van tourcaravans, vanaf

’ 325,- p/wk., mcl. verz. en j
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Barrels. Caravanning Import,!
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond j
Uw vakantie begint bij BAR-
TELS Caravaning Import,
ücht gewicht Caravelair ca-
ravans, 4m opbouw mcl.
koelkast vanaf 475 kg. Bar-
tels Caravaning Importeur
van LMC Munsterland Spri-
te Predom en Caravelair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde appa-
ratuur o.a. remmentestbank
enz. Schade herstel aan allei
merken. Caravan accessoi-i
res shop met plm. 5.000 ar-1
tikelen. Barrels Caravaning
Import. Hommerterweg 256,
Amstenrade Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
HOMECAR Caravan. Dea-
lennfo: 04958-92899.
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 k. weg. omstandigheden
HOBBY 495 met voortent,
'88, als nw. Tel. 045-322741

Opleidingen
Goed gerichte studiebege-
leiding in Heerlen en Hoens-
broek. BULESSEN in alle
vakken v.a. ’ 15,- per uur.
verzorgd door een ervaren
team van docenten in Heer-
len en Maastricht. Inl. E.C.H.
045-741102.

(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen. duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein Ameica
Achel(B) 09-32-1164448 S
De grootste KENNEL -/an
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln ~34[ Achel(B). 09-32116444_9
Zond, open maand, gesl.
Te koop VUVERPLANTEN
en zuurstofplanten ’ 2,-;
vijvervissen v.a. ’ 0,50. Tel.
046-517469.
Te k. pracht. TATRA-PUPS
(witte poolse herdershond),
grote aanhank. en intell.
halflangh. kindervriend,
goed waaks. 08818-1550.
Te k. van part. zeer mooie
zwarte BOUVIERPUPS met

! uitm. stamb., ing. en ontw.
Tel. 04257-9200.

;BOEMERS, Tekkels, Dw.
poedels. Westi's, wit, Mafte- j
zers. Walem 11a, Schin op
Geul. 04459-1237.
Zwarte middenslag
SCHNAUZERPUPS met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd, lid Ned. Schnauzer-
club 04132-73714.
Te koop YORKSHIRE-
TERRIERS pups met ta-
toeage te bevr 046-520981
Te k. mooie YORKSHIRE-
TERRIËR pups. Tel.
04498-54002

In/om de tuin

VIJVERFOLIE
V_ mm dik, ’ 5,- per m2.

Tel. 046-375189.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252
Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.
GERANIUMS hang en
staande, perkplanten, kuip-
en hangplanten, vaste plan-
ten, containerplanten en co-
niferen. Graszoden 1e kwa-
liteit, grote partijen, speciale
prijs. Kwekerij/tuincentrum
Dautzenberg, Locht 23,
Kerkrade. 045-428900 en
Euverem 16, Gulpen. Tel.
04450-2131. (Gulpen iedere
zondag v. 10 tot 16u. geop.)

Sport & Spel
Te koop 2 POULETAFELS,
z.g.a.nw. Tel. 04405-1572.

Wonen Totaal

Paasaktie-Paasaktie-Paasaktie
van 16 april tm 2 mei a.s.

b.a.v. luxe BRUYNZEEL-KEUKEN vanaf ’ 10.000,- een
"mountainbike"

tw.v. ’ 1.080,- KADO.

/"70 Lid „De Kreis"isTs_____
V_y Keukens

DESIGN-STUDIO: GLASPALEIS
Kerkplein, HEERLEN, tel. 045-717555.

De spullen moeten weg!
(wegens opheffing zaak). Let op! Notenh. kasten va. ’ 65,-

-eiken bankstellen va. ’ 75,-, eethoeken, klassieke bank-
stellen, moderne bankstellen, schitterende Barok meubels,

diverse mooie antiek, enorme keuze, en! betaling in
termijnen zonder kosten.

Meubelhal Oude Maastrichterweg 27, Geleen
Deze weg loopt parallel met Rijksweg Noord, let op

videotheek de Kijkdoos, daarachter ligt de hal.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. luxe INBOUWKEU-
KEN in greeploos design,
lichtgrijs, 3.30m. met oven
magnetron, gaskookplaat,
afzuigkap, koelkast, blad
met doorlopende achter-
wand, lichtkloof met spots.
Voor de helft v.d. pnjs. Te
bevr. Plan Keukens b.v.
Rijksweg 21, Gulpen.
Tel. 04450-2490.
Te k. luxe INBOUWKEU-
KEN in lichteiken, 2.50m.
met schouw, koelkast, kook-
plaat en tegelblad. Voor de
helft v.d. prijs. Te bevr. Plan
Keukens b.v. Rijksweg 21,
Gulpen. 04450-2490.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Te k. weg. omstandigh. ge-
heel nwe. KEUKEN in L-
vorm met plafondkasten,
hoekschouw, lichtlijsten etc.
Meeneemprijs ’ 4.000,-,
zonder apparatuur, zonder
blad. Te bevr. Plan Keukens
b.v. Rijksweg 21, Gulpen.
Tel. 04450-2490.
Te k. weg. omstandigh. geh.
nieuwe U-vorm. KEUKEN in
moderne uitv. met div. ex-
tra's, pr.n.o.t.k. Te bevr.
Plan Keukens b.v. Rijksweg
21, Gulpen. 04450-2490.
Te k. 2 leuke 2-zits BANK-
JES van stof plus witte mas-
sief essen salontafel, vr.pr.

’ 595,-. Tel. 045-728754.
Te k. BANKST. eik. ’375,-
-eeth. ’2OO,- oma slpk.
’550,- eik. kast ’375,-.
Kouvenderstr. 208 H'broek
Te k. klassiek BANKSTEL
z.g.a.n. Pr. ’ 500,-. Tel.
045-425078.

Zonnefaanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Enorme sortenng zonnehemels en banken vindt u bij

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

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

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

Huish. artikelen
Te k. Miele WASMACHINE
i.z.g.st. Tel. 045-429081.
Usk., gasf. ’ 95,- wasaut.

’ 195,- diepvr. ’ 175,-
-wasdr ’ 175,-. 045-725595

Computers
Te koop AMIGA 500 plus Hd
20 MB en 2 MB geheugen-
uitbr. 5.25 diskdrive en 1
printer (inkt-jet). Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-725002, Kissel 33a
Heerlen.
Te koop COMPUTER 4 jaar
oud. Tel. 046-334410 na
1800 uur.

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

Radio e.d.
Te koop GEVRAAGD goede
BANDRECORDER, liefst
met grote spoelen; tevens
cassettedeck Akai 325 D.
Tel. 045-270901.________________

TV/Video
Goede KLEUREN TV's m.
gar. Zeer grote sort. Philips
groot beeld va. ’ 125,-. ook
zeer recente modellen met
TXT. Reeds 25 jr. T.V. occ.
centr. Geel Grasbroekerwg
25, Heerlen, 045-724760.
Te k. Philips KLEUREN TV
24 kan. plus teletekst, afst.
bed., 66 cm. 045-429081.

Gevr. VIDEO'S VHS, TV's v.
a. '85 stereotorens en scho-
telantenne. 04406-12875.
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.

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

’ 500,- verbouwingskorting.
De KACHELSMID, Walem
21, Klimmen. 04459-1638.
Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen. Tel. 046-740785.

Foto/Film
Te koop complete FILMUIT-
RUSTING Super 8 camera's
en projector en toebehoren
merk Canon, pr. ’ 200,-.
Tel. 045-725002, Kissel 33a
Heerlen.

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

Muziek
i
_________________________________________________

Show-Show-Show-Show-Show
Orgel-synthesizer-keyboard-dig. piano

zaterdag 9 mei en zondag 10 mei
verkoop en demo vanaf 11.00-22.00 uur

concert 19.00-22.00 uur
YAMAHA: Peter Baartmans (zaterdag)
HAMMOND: Leon Kuypers (zondag)

CULTUREEL CENTRUM LANAKEN (BELGIË)
concert reservering: 09-32-11-716961-

-m.m.v. Conservatorium Maastricht.
Muziekschool Beek, Muziekhuis Guus Arons Heerlen,

Privé muziekschool Johny Vosdellen, Yamaha, Hammond
verkoop en demonstratiesvan 11.00-22.00 uur door

Muziekhuis Guus Arons
Honigmanstraat 5-7-9, HEERLEN.

Tel. 045-717155

Tijdens deze show
zeer speciale aanbiedingen!
Superoccasion Synthesizers:

Roland D5’ 895,-; Korg. DW 6000 ’ 795,-; Yamaha DX
11 ’695,-; Yamaha DX 7 ’ 1.195,-; Kawai K 1’1.495,-;
Roland JXI ’ 895,-; Roland SlO Sampler ’ 1.395,- Roland
5220 Samplingmodule ’1.295,-; Emu Proteus Protologi-
que ’2.195,-; Emu Proteus orchestra ’2.500,-; Kawai
QBO.SEQ ’ 1.295,-; Roland SPD 8 drumpad ’ 895,- enz.

"KOOP BIJ DE MAN DIE HET BEDIENEN KAN"

Donderdag koopavond
Gebruikte en nieuwe piano's
en vleugels. KLAVIER,
Rijksweg Zd. 170, Sittard.
Met SPOED Gitarist/Zanger
gevr. voor band en tevens
voor het begeleiden van ar-
tiesten in Duitsland. Tel.
045-230613 na 16.00 uur.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur
GEVRAAGD antieke meu-
bels. P. Cortenraad Riemst
(B) 09-32.12261156
Te k. antieke EETHOEK met
6 stoelen; antieke wastafel.
045-210335, na 18.00 uur.
Antiek SIMONS gespeciali-
seerd in noten, grenen, ei-
ken antieke meubelen en
lampen, klokken enz. enz.
30 april Koninginnedag zijn
wij geopend van 11.00-
-18.00 uur. Nuth, Dorpstraat
45 A, t.o. ingang kerk. Don-
derdag koopavond Tel. 045-
-243437 Een begrip voor de
regio!

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.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Diversen
Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Gebit gebroken? Tandtech-
nische praktijk HOONHOUT
voor nwe gebitsprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 127 talen op cass.
enz. ’ 70,- ook voor buiten-
landers. Tel. 070-3638667/
3894543.
Te k. witte 8-hoekige
BUITENVOILIÈRE iets
moois ’150,-; karatepak
mt. L ’20,-; comp. bureau

’ 50,-; draagbare z/w tv

’ 50,-; radiogr. gestuurde
auto ’ 30,-; voetenwarmer
nieuw Tel. 045-411137.
Te koop stoffen RELAX-
FAUTEUIL; tev. witte vogel-
kooi met standaard. Tel.
045-210335, na 18.00 uur.
Te k. 6 bolle 50-iger jaren
IJSKASTEN nog niet opge-
knapt, dus kleine prijs
samen, ’1.500,-. Alleen
serieuze geïnteresseerden.
Kleikoeleweg 64, Landgraaf.
BARBEQUES, gas lava-
steen, voor part. en prof. ge-
bruik. Ook geschikt voor in-
bouw. Reker, Kluis 28, Ge-
leen, 046-740785.
HELDERZIEND-kaartleg-
sterü Ik geef ook voor kl.
groepen scances thuis.
045-253792.
Te k. 14K DRING M.54 di-
am. 0.50 k. saf. en smaragd.

’ 950,- eert. 045 -750587.

06-liJnen

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

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.

Kom langs
mijn adres, mijn telefoon-

nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt:

96.85
06/100 ct.p.m.

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

SM ümburg ... 325.18
Jack off privé ... 321.16

Darkroom ... 324.16
Gay pervers ... 329.16

Travestie ... 325.09
Transsexueel ... 321.36

Bi-sex ... 323.36
Jongens-sex ... 325.19
Studentensex ... 327.56

’ 1,-p.m. Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jarenlang de
meest spannende afspraken

50 cpm

06-320.327.55
Ruige straatsex!

vuurrode lippen 37,5 ep Vim
06-320.320.77

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

37,5 et. p. V2min.
06-320.323.46

'ROMY*
06-320.331.04

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe

precies wat ik vraag 75 cpm
Vreemd gaan zonder taboes

met onze club^girls op de
snelle privé sexlijn. 75 et p/m

06-320.330.72
Telezoenen

kan live! Lekker live tele-
zoenen tot diep in de nacht

met Anneke, Dominique,
Anita en Dolores?

06-340.340.50 (75 cpm)

Club-06
Special-sex

DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR
SM ... 25

onderdanig, ze doet wat je
wilt

Hetero ... 26
Onze meisjes zijn overal

voor in
Lesbisch ... 45

mmm.. meisjes onder elkaar
Meesteres ... 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita ... 47
jong en ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 75cpm

Tante Nel!
Houdt van Grieks! Ze is rijp
en ervaren! 37,5 c p V_ m

06-320.327.17
Meisjes 18. Je kunt van

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

06-320.320.52
37,5 c p V. m. Volslanke

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

06-320.320.22
Lesbische

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

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

06-320.320.53
Claudia 38 jr. live opgeno-
men toen ze alleen bezig

was op bed. 37,5 c p V2m
06-320.323.56

S&M Liveßox
Er is tussen 13 en 17 uur

een vrouw op de box.
Durf je! 37,5 et. p. V_ min.
06-320.320.65

Topsex
2 handen vol, 37,5 cp. V2m.

06-320.325.25

Sex "voor 2
hete jongens& meiden
direct apart, ’ 1,- p.m.
06-320.325.00

Nu al: 610!
Vrouwtjes vertellen wie ze

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

aan je door!
06-340.3ig.10.

Tele(live) Massage?
Lekker live een
massage

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

Draai dan:
06-340.340.11 (75 cpm)

100% gratis sex
Vrouwen, meisjes en echt-

paren zijn op zoek naar
avontuurtjes! 06-320.320.81

(75 cpm)

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

Bel 06-320.320.80 (75 cpm)

Lisa
06-320.331.02

Maak je broek los en doe je
ogen dicht, Lisa doet de

rest... 75 cpm.

*Bianca*
06-320.331.07

Zal ze je met haar mond
verwennen? Doe je ogen

maar dicht... 75 cpm.

VERA
06-320.331.09

Heb je olie bij de hand? Dan
weet je precies hoe het met

Vera voelt. 75 e/m.

Gay Privé
Ben je op zoek naar 'n heet
afspraakje met een lekkere
jongen?Bel 06-320.322.75

Altijd Gay-kontakt (50 cpm)
Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles

met jou doen. Vraag naar
hun tel.nr. voor een hete

vrijpartij
06-320,33045 (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)

Homo
Waar gebeurd, echt live
06.320.327.01 (75 C/m)

Vanavond al een afspraakje!
Altijd succus

Bel voor een leuke vriend(in)
Afspreeklijn: 06-9533 (75 et)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid

vraag haar tel.nr. (75 cpm)
Onderdanige jongens bellen

met strenge mannen
S.M. voor

06-320.329.99 (75 cpm)

Meisjes
willen sex-ervaring opdoen.

06-320.330.43 (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken...! 06-9530 (75 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320-33018 (50 emp)

Pascale bovenop de tafel
Keukensex

Bel 06-96.02 (75 cpm)
Meisjes willen bijverdienen
Sexadressen.

06-32033060 (75 cpm)

** 06-96.03 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et)

Vrije Meiden
zoeken regelmatig

sexkontakt
06-320.320.55 (75 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag
naar hun tel.nr. Bel nu

06-9661 (75 cpm)-

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!

06-320,32036 (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)

**Wip-dating**
06-320.320.76

Voor mensen die weten wat
ze willen! Niet gek voor

50 et.p. V-m.

300 Meiden
zoeken een heet slippertje
06-320'32T44(75c/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
vrouwtje 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.
06-320,33088 (50 cpm)

Haar rode kaplaarzen mag
jij als eerste uittrekken

(75 cpm)
06-9667

Partnerruil
direkt apart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)

Wie durft
er een stripspel te spelen

met Carolientje.
'06-350.222.23 (50 cpm)
Frans! Grieks! Russisch!
Lekker, 37 et Vt m. 06-

-320.320.59
GAY-TALK

Voor 75 c.p.m. een leuk af-
spraakje regelen of 'n heet
sexgesprek voeren? Bel

voor dichtbij: 06-320.322.26

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm.)

Het Telebordeel
Meisjes vertellen hoe ze er
uit zien, wat ze te bieden
-hebben en geven hun privé
tel.nr. aan je door!
06-320.320.85 - 75 et p/m

Life SM
Geknield vertelt Era wat de

man bij haar doet!!
06-320.340.69 50 cp. Vz m.

De vrouw keurt een
naakte knul

Ze knielt. Oh toe, laat me...
06-320.340.22
50 et.p. V. min.

Safari
Als Wim slaapt wordt Ria

door de man ge...
06-320.340.01

50 et. p. Vz min.
Ze vlucht in een oude

schuur. 2 Mannen vinden
haar

Grieks
06-320.323.85 50 cp. V2m.
2 Mannen, een blonde meid

Wangedrag
Over 4 knieën.
06-320.321.32
50 et.p. Vb min.

Promotie
Ida kleedt zich uit en bukt
over de tafel. 2 Mannen !!

06-320.340.41 - 50ct p. Vam
Bevend bukt ze over tafel.

Ze voelt hoe hij
haar slipje

tergend langzaam....
06-320.330.51 - 50ct. p.Vam

** De Wiplijn **
***06*9555***

Snelste versierlijn van Ne-
derland: voor 'n discr. af-
spraakje of 'n haat sex-

gesprek. Dag & nacht druk
bezet. 75 et. p/m ■

**De Wipkrant**
** 06*95*59 **
Alle stijlen alle adressen

75ct. p/m.

***Hoge nood***
06-320.320.89

Voor zéér snel sexcontact.
50 et. p.Vzm.

***Telekrant***
06-320.320.89

Het allereerste en makke-
lijkste 06-nummer in Neder-
land. Dames en (vaak heel

jonge) meisjes doen hier
hun eerste sex-contactver-

zoek. Succes is op deze lijn
verzekerd, ’l,- p/m.

Dames diezich vervelen..
Sexkontakt.

06-320.326.66 (75 cpm)

Kontakten/Klubs
Nieuw voor een goeie erotische massage Damelle

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

maken. Meesteres en slavin ook aanwezig. Tevens leuke
meisjes altijd welkom.Rijksweg Z 105 Geleen. 046-756335

Club Casa Rossa
Rijksweg 594, Maasmechelen. Tel. 0932-11766494.

Openingstijden v.a. 07.00 uur tot? Weekend gesloten.

INieuw! Privé en escort!
Bij Angel en Boy!

Simply the Best

Superstunt
"Op alle trio's", o.a. lesbisch, bi- en trio-koppel, nieuw
koppel aanwezsig! Diverse shows en massages mog. met
5 bloedjonge meisjes (v.a. 18 jaar). Alles mog. bv. soft en
harde SM! Ook slavin en slaaf; meesteres en meester ook
aanw. bij boy! Nieuw, bloedjonge jongens (vanaf 18 jaar)
voor alles in, ook transsexueel en travestiet.

Bel voor info S 045-274587
Wegens drukte, leuke jonge meisjes en jongens gevraagd.
Geopend van 11.00-02.00 uur 's nachts, zondags gesloten
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**045-326191**
* Escort all-in *

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

Maastricht
Privé

'n goed
idee

Ons adres:
Jodenstraat 2

tussen VVV en Kesselkade

043-254183
Lenie 24 jr.

Bel haar thuis op voor
een heet sex-gesprek

06-320.324.96 (75cpm).

Monika's escort
met jong meisje en leuke
jongen. Tel. 045-727854

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

045-413887

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 12 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw Escort
Kimberly snel bij u

thuis of in hotel
-.'045-418606

Het is fijn bij
Shirley privé
te zijn. 045-727538 _ ■
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THE LAST BOYSCOUT WtoËsmË**
met Bruce Willis, Damon Wayans e.a „.. __~ ___ .„ipni
dagelijks: 18.30 en 21 00 uur H,, word»^grootste vria^J
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Een film over lietde, herinneringen en de
waarheid die eindeli|k aan het licht komt I^^t^jS
THE PRINCE OF TIDES Vd Wmimvt Barbra Streisand, Nick Nolte, Jeroen Krabbé e.a. ___|
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met Jody Foster, Anthony Hopkins en Scott Glenn Pt "^k_ w^%dageli|ks: 14 00. 18.30en 21.00 uur 'AsPR. _/^_J. _»" , _L _► lUI""floo >_tó_k '"" "^S /-<»»_ Jrn
SNEEUWWITJE l^S*l*'l | ■■__{:j'_.^lè__
EN DE 7 DWERGEN / £>ra„_" £ [ ËJAJuNederlands gesprokenen gezongen " #^eo'P'aat " Bfkln^jH woensdag t/m dinsdag: 14 00 en 16.00uur *"""""" -JS

_^Q^2_l woensdag 6 mei alleen om 14 00 uur WmW\ ***^^
Parenclub Villa Liberta

Gewoon de Beste !!!
Elke Woensdag en Vrijdagavond voor Paren en alleen-
staanden. Zaterdag alleen paren. Aanvang 21.00 uur.

Ervaar de unieke ongedwonge sfeer van een echte paren-
club. Live- en Porno shows. Maaseikerweg 24, Susteren.

300 m. v.a. A2richting Susteren. Info telefoon 04499-4928.
Have you tried the rest?? Now try the best !!!

Jacky's escort
wordt nu

BELINDA'S escort
Geopend van 17.00-06.00 uur.

Wij Belinda (20) Suzanne (20) Tanja (24) Vanessa (37)
Tina (38) komen bij u thuis of in hotel

voor een vriendelijke prijs.
Bel gerust voor meer informatie:

06-52981664
Ook voor echtparen, striptease.

Dinsdags gesloten.

Binnenin zo 'n fijn gevoel
en jijweet precies wat ik bedoel

Riversideclub
A2afslag Echt Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak, open v.a.
14.00 t/m 02.00 uur. Weekends gesloten. Tel. 04755-1854.

100meter voorbij camping de Maasterp.

Club Pallas
Rijksweg VLemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

MET NIEUWE MEISJESHi

Club Rustica Kerkrade
v.d. Weyerstraat 9, Spekholzerheide.

Tel. 045-412762 ma. t/m vrijd. 11-24 uur.
Vakkundige erotische massage. __—^

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608

Sacha's Escort
Diverse dames. Geopend vanaf 18.00 uur tot 05.00 uut- 1

Speciaal tarief als het echt gezellig wordt.

Bel 06-52980255
Sauna Club Eden

" AAlle dagen geopend, vanaf 19.00-05.00 uur. Nu met «
nieuwe darjies, ook voor escort. Holzstraat 103, Kerkrau

Tel. 045-462084.
Wilt u discreet relaxen op

beter niveau met top-
meisjes?? (18-28 jr) -LYDIA

weet wat u wenst!!! Tel.
046-749662 van 11-23 uur.
Wat is het toch fijn om eens

bij

Sandra
te zijn. Ma. t/m vr. 10-22 uur.

Weekend gesloten.
Tel. 046-757517.

Peggy privé en
Escort

3 leuke stoeipoezen aan*'
Ma-vr. 11.00-22.30 .

wo. tot 19.00 u. 0462374;^
Buro Geleen

Bern, op nivo 046-74jj7gg^
Privé

Heerlen-Centrum van ]_]_,
tot 18.00 uur 045-71470^

Voor Piccolo's
zieverder pagina 10



Vuisenberg geeft Kok pluim voor aanpak financieringstekort

Nederlandse inflatie
hoogste van Europa

Van onze redactie economie

'^STERDAM - Van alle landen om ons heen stijgen in Ne-
tland de prijzen dit jaar, en vermoedelijk ook volgend jaar,

* snelst. Van hekkesluiter is Nederland in drie jaartijds kop-
Der in Europa geworden als het om de inflatie gaat.

** waarschuwing laat president
Renberg van De Nederlandsche
J)k horen in zijn jaarverslag over

jaar. Grote boosdoener is vol-'s hem de overheid, die nage-
*B de helft van de inflatie in ons

op haar geweten heeft. De ta-'SVerhogingen in het openbaar
Jjoer, de extra huurstijging en de
hoging van de indirecte belas-} hebben een 'bodem in de infla-
ielegd, aldus Duisenberg. Daar-
* wordt het bijzonder moeilijkde prijsstijging terug te brengen
* 2 procent, het percentage dat
*■ de gezamenlijke bankpresi-
*en in de EG als wenselijk

gezien.

akkoord is afgesproken dat het fi-
nancieringstekort jaarlijks met een
halfprocent wordt teruggedrongen.
Een prijzenswaardig voornemen,
waar bovenop lof moet worden ge-
stapeld dat het tot nu toe is gereali-
seerd. En daarhoudt de lof op, want
de manier waarop de reductie ge-
stalte krijgt is minder fraai", aldus
de bankpresident in zijn toelich-
ting.
Het kabinet grijpt te snel naar las-
tenverhogingen en bezuinigt niet
voldoende. „Er is maar één weg
naar fundamenteel gezonde over-
heidsfinanciën: terugdringing van
de collectieve uitgaven. Die weg is
en wordt onvoldoende bewandeld."

Renberg zou graag zien dat het
rj^et volgend jaar de btw ver-&■" „Maar daarop is de Wet van
JJde Maupie van toepassing:

** zien, dan geloven", aldus de
in een toelichting op

Jaarverslag. Bewaking van sta-
pj- prijzen is een hoofdtaak van

Bank. Vandaar
jO-isenberg aandringt op tijdige

en een pas op deJ*'s voor de inkomens. „Deze
Regelen kunnen voorkomen
(ii vertrouwen in een stabiel
'sklimaat blijvend wordt aange-
l' Zij verdienen verre de voor-boven onvermijdelijk scherpe-
i,,°rrigerende maatregelen achter-

h^erkelijk genoeg geeft Duisen-
|J> zijn partijgenoot minister van
r^ieiën Kok een pluim voorl^ resultaten bij het terugdrin-„, van het financieringstekort,
j*heeft de begroting beter in deL^ dan zijn voorganger Ruding,

Duisenberg. „In het regeer-

Door de lasten zo sterk te verhogen,
heeft het kabinet de volledige eco-
nomische groei dit jaaren vorig jaar
opgesoupeerd. Voor burgers en be-
drijyen bleef er niks extra's over.
De koopkracht, de investeringen en
de groei van de werkgelegenheid
komen daardoor onder druk. Zon
omstandigheid wakkert de inflatie
aan, vreest Duisenberg, omdat bur-
gers en bedrijven tóch proberen er
iets beter van te worden. Stabiele
prijzen zijn niet mogelijk zonder ge-
zonde overheidsfinanciën. „Ze móe-
ten worden gecombineerd, wil
Nederland straks deel kunnen uit-
maken van de Europese Monetaire
Unie."
Volgens de bankpresident moet het
kabinet alles bij elkaar nog zon vijf
miljard gulden bezuinigen, wil het
financieringstekort in 1994 op de af-
gesproken 3,25 procent eindigen.
Als de btw wordt verlaagd, zoals
Duisenberg adviseert, kost dat nog
eens twee miljard gulden bezuini-
gingen extra.

# President dr W. Duisenberg van de Nederlandsche Bank (midden) met twee medebe-
stuursleden op weg naar de persconferentie voor een toelichting op het jaarverslag 1991.

Foto: RUUD NIJPJES

KNP: dit jaar minder winst
HILVERSUM - Papier- en verpak-
kingsfabrikant KNP verwacht in de
eerste zes maanden van dit jaar een'belangrijk lager' resultaat danin de
eerste helft van vorig jaar (f 157,5
miljoen). Een meer positieve ont-
wikkeling in het tweede halfjaar
acht de onderneming 'niet onmoge-
lijk', zo maakte de Raad van Be-
stuur gisteren bekend tijdens de
jaarvergadering.
De vraag naar papier en verpakkin-
gen is volgens de bestuurders in het
eerste kwartaal ondanks een matige

economische groei in het algemeen
bevredigend geweest. Voornaamste
boosdoener was de prijs van grond-
stof voor grafisch papier, die in de
eerste drie maanden van het jaar is
gestegen. Dat leidde tot een verdere
verkrapping van de marges.

Bevredigend
KNP gaat ervan uit dat de grond-
stofprijzen in de loop van het jaar
verder zullen stijgen. Hierdoor zal

in het tweede kwartaal nog niet of
nauwelijks sprake zijn van een ver-
betering van de brutomarge. De
overcapaciteit in het marktsegment
gestreken papier heeft aanvankelijk
geleid tot een verdere dalingvan de
opbrengstprijzen. Deze daling
kwam in de loop van het eerste
kwartaal tot stand.
De verpakkingsactiviteiten hebben
een bevredigend resultaat behaald,
in lijn met het resultaat over 1991.
RP Europe, de joint venture met
Bührmann-Tetterode, vormde een
negatieve uitzondering. Bij RPE
werd eenzelfde beeld waargenomen
als bij de papierdivisies van KNP.

beurs

Record
J^TERDAM - Het Damrak kon
[| reh ondanks een rustige han-

een record vestigen.
at vrijdag al het drie jaar oude

brd werd gebroken, kwam de
b *oersindex algemeen gisteren
o^n nieuwe top van 211,90. De
fjvSen van enkele hoofdfondsen

in de loop van de dag lang-
C Wat op- De uit_evers VNU en

alsmede Koninklijke Olie
fc-etten matiëe vraag. Papiergi-

DU KNP was echter lager als ge-
it, van een minder florissante
y8 Van zaken in het eerste kwar-
-5" UP de lokale markt lag Boska-
l^Vraagd. De aandelenomzetten
i^611 met iets meer dan f 600 mil-
(w aan de gematigde kant. De
\ «index steeg 1,3 punt tot 211,90.
ilte ?rd veroorzaakt door Konink-

Olie, die in deze index voor
Oh: r̂de meeweegt,i^klijke Olie lag vast in de
*ijs flls gevolg van een hogere

uV°or dit aandeel in New Vork.
mocht ruim f 2 omhoog

JV 152,30. Uitgever VNU won
H £ ofruim 2,5 procent op f 88,50
1l3 4

Sevier was f I>Bo hoger op
\d Vliegtuigbouwer Fokker

0
e twee kwartjes aan de prijs

"*4,50 en de nationale lucht-
V ;Jaa tschappij KLM veroverde

Übbeltjes op f 37,60. Voor
f«gJ'?reus DSM was een winst

'QHeg gd van f L5O °P f 112,70.
'"sfi zo verbeterde eveneens

Sg 0p f 156,10. HoofdfondsKNP
Sje .e,en stevige knauw op een
r hpf 'n de Jaarvergadering
k l met de resultaten minder
% r nt gaat- °ekoers daalde ten-

Of. f ' 1.60 naar f 46,70 na tijdelijk
tyf ♦_ te z"n gezakt. Omstreeks
'Viulaalf werd de beurs over dek'ieht rV lngen bi-> het concern in-Nre beroepshandel kon met-

vageren, maar pas enkele uren
! 'ttïh 0 het Persbericht in brede-%l2g vrÜgegeven. De particulie-
*>l eggers konden derhalve giste-
-lonon °g nauwelijks actie onderne-

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 46,50 46,60 f
ABNAmroA.inF. 80,10 80,20
ABN AmroObl.Gr.f. 177,70 177,80
AEGON 128,90 129,50
Ahold 85,20 84,50
Akzo 154,60 156,10
Alrenta 194,80 194,80
Amev eert. 53,30 53,00
Bols eert. 48,30 47,90
Bührm.Tet.c. 47,20 46.30
CSM eert. 97,90 96,70
DAF 24,10 24,10
DordtschePetr. 139,30 141,30
.DSM 111,20 112,70
Elsevier eert. 111,60 113,40
Fokker eert. 34,00 34,50
Gist-Broc.cert. 37,60 37,60
Heineken 160,80 160,50
Hoogovens nrc 56,60 57,00
HunterDouglas 73,00 72,50
Int.MO.ller 60,30 60,30
IntNed.Gr.c. 50,30 50,60
KLM 37,20 37,60
Kon.Ned.Papier 48,20 46,70
Kon. Olie 150,20 152,30
Nedlloyd 57,40 57,70
Océ-v.d.Gr. 753 75,00
Pakhoed eert. 44,60 44,90
Philips 36,90e 37,20
Polygram 48,50 48,90
Robeco 96,50 96,80
Rodamco 49,90 49,60
Rolinco 94,90 95,10
Rorento 72,50 72,60
Stork VMF 42,10 d 41,60
Unilevercert. 190,70 190,00
Ver.BezitVNU 86,30 88,50
VOC nrc 43.00 43.00
Wessanen eert. 93,60 93,00 e
Wolters-Kluwer 75,10 75,80

Avondkoersen Amsterdam
Fokker 34,60 (34,50)
Hoogovens 57.20 (57.00)
Kon.Olie 152.00-153,00(152,30)
Urnlever 189,00-190,00(190,00)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,30 55,30
ABNAmroHld.prf. 6,15 6,20
ABNAmroHld.div. 44,90 44,90
ACF-Holdingc. 34,00 34,00
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 133,00 133,00
AsdOptionsTr. 10,50 10,50
Asd.Rubber 3,65 3,65
Ant. Verff. 426,00
Atag Hold. eert 124,90 125,20
AthlonGroep 49,80 49,80
AthlonGroepnrc 46,80 46,50
Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 90,00 90,10
Batenburg 139,50 142,00
Beers 127,00 129,20
Begemann Groep 113,00 119,00
Bekndo 299,00
Berkels Patent 1,04 1,04

Blydenst-WUI. 40.80 40,80
Boer De, Kon. 249,50 249,50
BoerDeWinkelb. 68,50 68,50
BorsumyWehry 63,90 63,80
Boskalis Westm. 24,90 25,90
Boskalis pref. 26,70 27,50
Braat Beheer 33,70 33,50
Breevast 9,90 9,70
Burgman-Heybroek 2700,00 2700,00
Calve-Delft pref 805,00
Calve-Delft eert 1230,00
Cindu Intern. 160,00 160,00
Claimindo 290.50 290,50
Content Beheer 23.40 23,40
Credit LBN 28.70 28,40
Crownv.G.eert. 121,00 121,00
CSM 97,80 97,30
DAF eert. 18,20 18,20
Delft Instrum. 24,50 25,00
Desseaux 43.20 43,00
Dorp-Groep 43.30 43,80
Draka Holding 24.60 24,60
Econosto 28.40 28,50
EMBA 225,00 b
Eriks Holding 82,00 84,00
Flexovit Int. 53,10 53,10
Frans Maas eert. 81,80 84,00
FugroMcCleUand 3850 38,50
Gamma Holding 108,00 108,10
Gammapref. 5,90
Getromcs 32,80 32,70
Geveke 39,80 39,90
Gevekediv'92 38.10 38,10
Giessen-de N. 96,00 95,00
Goudsmit 38.00 38,00
Grolsch 197,40 198,00
GTI-Holding 238.00 b 237,80
Hagemeyer 143,00 142,00
idem div'9l 140,00 139,00
HALTrust B 15,50 15,50
HALTrust Unit 15,40 15,50
HBG 203,00 202,50
HCSTechnology o,Boe
Heineken Hold. 142,20 142,00
Hoek'sMach. 240,00 241,00
Holl.SeaS. 0,44 0,43
Holl.Kloos 450,00
HoopEff.bank 7,30 7,30
Hunter D.pref. 2,50
IHCCaland 68,00 68,80
Kas-Associatie 32,60 32,50
Kempen _ Co 9,20 9,20
Kiene's Suikerw 1020,00 1020,00
KondorWessels 32,00 32,00
KBB 77,50 77,50
KNP div. . 46,00 44,50
Kon. Sphinx 55,00 53,70
Koppelpoort 310,00 310,00
Krasnapolsky 250,00 250,00
Landré&Gl. 48,50 48,50
Macintosh 40,00 39,80
Maxwell Petr. 118,50 119,50
Moeara Enim 1208,00 1220,00
M.EnimOß-cert. 16000,00 16200,00
Moolen Holding 36,00 36,00
MulderBoskoop 58,00
Multihouse 4.60 4,20
Naeff 525,00 f 525,00
NAGRON 59,90 60,50

NIB 598,00 597,00
NBM-Amstelland 9,00 9,20
NEDAP 348,00
NKFHolding 196,00 196,00
Ned.Part.Mij 55,30 55,20
Ned.Springst. 7200,00
Nont 21,00 20,50
NutriciaGB 146.50 146,00
Nutricia VB ■ 157.20 156,20
Nutricia VB div92 160,00
Ngv.-TenCate 105,80 105,80
OmniumEurope 8,05
OrcoBank eert. 71,80 71.90
OTRA 346,00 348,50
Palthe 59,00 59.00
Philips div.'92 36,80 36.90
PirelbTyre 27,00 28,00
Polynorm 161,00 161,00
Porcel.Fles 136,00
Randstad 46,00 46,00
Ravast 26,20 26,20
Reesink 73.90 73,80
Samas Groep 39,00 39,00
Sarakreek 15,40
Schuitema 1680.00 1680,00
Schuttersveld 47,80 51,00
Smit Intern. 41,80 40,50
St.Bankiersc. 15,10 15,20
StadRotterdam c 40,50 40,40
TelegraafDe 84,50 84,50
Textielgr.Twente 91,00 d 91,00
Tuhp Computers 20,80 20,40
Tw.Kabel Holding 122,00 120,00
Übbink 68,00 68,00
Union 76,00 75,80
Un.Dutch Group 2,50 e 3,00
Vereenigde Glas 510,00 510,00
Verto eert. 31,00 34,00
VolkerStevin 64,00 64,50
Volmac 28,50 28,00
Vredestein 17,80 18,80
VRG-Groep 46.00 45.90
Wegener 66,80 66,00 a
WestlnvestF. 16,50 16,50
Westlnv.F.wb 110,00 110,00
Wolters Kluwer 294,00 296,00
Wyers 29,60 29,60

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 80,00 81,00
ABN Amro Albefo 48,70 48,80
ABN AmroAmer.F. 70,00 70,00
ABNAmro Eur. F. 75,60 75,20
ABNAmroFar EF. 51,00 51.50
ABN AmroLiq.Gf. 163,60 163,70
ABNAmroNeth.F. 88,50 88,00
Aegon Aandelenf. 35,30 35,30
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 65,40 64,50
AldollarßFs 26,30 26,30
Alg.Fondsenbez. 232,50 233,00
AllianceFund 10,30 10,30
Amro NorthAm.F. 70,70 70,60
Amvabel 82,40 82^20
Asian Tigers F. 66,60 66,80
Asian Select. F. 61,80 61,90
Austro Hung. F. 4,70
Bemco RentSel. 55,70 55,90
Bever Belegg. 2,90 2,90

CLNObl.Div. F. 111,30 111,30
CLNObl.Waardef. 114,90 115,00
Delta Uoyd Inv. 30.50 30,50
DP America Gr.F. 33,80 32,80
Dp Energy.Res. 41,00
EGF Investm. 130,60 130,50
EMFRentefonds 69,50 69,70
Eng-Holl.Bel.Tl 9,80 9,80
Envir.Growth F. 48,50 48,50
Esmeralda part. 34,00 34,10
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS GrowthFund 106,10 105,80
EMS IncomeFund 108,30 107.80
EMS Offsh. Fund 105,90 105,30
EOE IndexFnd 331,00 332,00
Euro Growth Fund 49,70 50,30
Euro Spain Fund 7.00
Far East Sel.F. 55,80 55,50
Gim Global 52,40 52,50
Groeigarant 1,50 1,50
Holland Fund 74,30 7430
Holl. Eur. Fund 50,60 50,70
HoU.Obl.Fonds 125,00 125,50
Holl.Pac. Fund 94,10 95,00
Holl.Sel.Fonds 85,30 85,50
Innovest 59,00 a 55,00
Interbonds 508,00 508,00
Intereffekt 500 28,70 28,70
Intereffekt wt 71,50 70,50
Investa part. 73,50 73,50
ISHimal.Funds 9,50
JadeFonds 145,70 146,80
JapanFund 20,90 20,40
Jap.lnd.AlphaF. 6400,00
Jap.Sect.Rat.Yen 5208.00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
MaLCapital F.s 7,60 7,50
MeesObl.Div.F. 112,30 112,50
Mexico IncomeF. 22,00
MXInt.Ventures 10.50 10.50
Mondibel 78,00 78,00
Nat.Res.Fund " 1190,00
NedufoA 117,00 b 119,00 b
Nedufoß 119,00 b
NMB Dutch Fund 45,00 45,00
NMB GeldmarktF. 54,89 54,90
NMB Global Fund 46,70 46,70
NMBOblig.F. 36,70 36,70
NMBSpaard.F. 103,46 103,50
NMBRentegr.F. 119,00 119,00
NMB Vast GoedF. 35,50 35,50
New AsiaFund 5,40
Nomura Warr. F. 0,61 f
Obarn, Belegg. 254,80 254,50
OAMFRentefonds 12,75 12,65
OrangeFund 21,80 21,80
Pac.Dimensions 91,50 90,00
PacProp.Sec.F. 28,50 28,90
Pierson Rente 114,20 114,10
Postb.Aand.f. 50,70 50,70
Postb.Belegg.f. 56,50 56.50
Postb.Verm.gr.f. 54,50 54,60
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentalent Bel. 152,10 152,10
Rentotaal NV 35.70 35,70
RG America F. 108,00 107,60
RG Divirent F. 49,80 49,80
RG EuropeF. 101,20 101,50
RGFlorente 114,70 114,80 '

RGPacificF. 92,50 93,50
RG SP Groen 54,60 54,60
RG SP Blauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,40 48,40
Rodin Prop.S 90,00
Rolinco eum.p 80.40 80,20
Schrod.lnt.Pr.F 29_0 29,20
SciTechJ 12,50 12.50
SuezLiq.Grf. 182,40 182,50
TechnologyFund 19,40 19,40
Tokyo PacHold. 178,00 183,00
Trans Eur.Fund 82,80 83.20
Transpac.F.Yen 268,00 268,00
Uni-Invest 17,00 17,00 d
Unico Inv.Fund 78,80 78.80
Unifonds DM 32,20 32.20
Vaste Waard.Ned 65,80 66,00
Vast Ned 104,50 104,00
VIB NV 54,40 e 54,40 e
VSB Mix Fund 51,30 51,30
VSB Rente Fonds 104,00 104,00
WBO Intern. 67,30 67,30
Wereldhave NV 112,00
Yen Value Fund 74,80
ZOMFloridaF.s 33,70 33,70
Parallelmarkt
Alanheri 29,30 29,00
ABF 112,10 112,10
Berghuizer Papier 44,00 44,50
Besouw Van eert. 48,90 48,90
Biogrond Belegg. 11,00 11,00
Comm.Obl.F.l 99,50 98.50 d
Comm.Obl.F.2 99,60 98,60 d
Comm.Obl.F.3 99,60 98,60 d
De Drie Electr. 14,30 14,30
Delta Ll.Dollarf. 64,40 64,30
Delta Lloyd ECU 60,00 60.00
Delta Lloyd Mix 60,20 60.80
Delta Uoyd Rent 54,60 54,70
Delta UoydVast 52,90 d 52,80
Dieolntern. 85,00 85,00
DOCdata 7,10
Dutch TakeOv.T. 44.80
Ehco-KLMKleding 40,00 40,50
E&LBelegg.l 70.80
E&LBelegg.2 72,70
E_LBelegg.3 106,80
E_LBelegg.4 74,40
E&LKap.RenteF. 105,50
FreeRecord Shop 31,20 31,20
GaiaHedgel 102,10
Geld.Papier c. 69,30 69,10
German CityEst. 35,80 35,00
Gouda Vuurvast 72,20 70,50
Groenendijk 45,40 45,50
Grontmij 52.30 d 54.00
HCA Holding 46,70 46,70
Heivoet Holding 38.50
Hes Beheer 46,20 46,10
Homburg eert. 0,65 0.70
Inter/ViewEur. 3,70 3,60
Kuhne+Heitz 44,50 44,50
LClComput.Gr. 4,40 4,40
Melle, van nrc 47,70 47,60
Nedcon Groep 58,30 59.00
Nedschroef 81.20 81,20
NewaysElec. 6.20 6.30

1 New EurHtls DM 18,00 a 1750 a

NewtronHold. 1,85 1,85
Pan Pac. Winkel 10,80 10.80
PieMedical 5,60 5,50
SimacTechniek 14,80 14,60
SligroBeheer 55,30 55.00
SuezGr.Fund 53,00 53.10
VHSOnr. Goed 1,20
VUenzolnt. 32,80 32,80
Welna 287.50 288,00
Wereldhave 4.00
Weweler 46,60 k 47_0

Wall Street
27/04 2304

alliedsignal 572 57a 4
amer.brands 4714 483 4
amer.tel.tel Wi 43V8
amoco corp 45 5/s 47
asarcoinc. 26'<8 26V 8
bethl. steel 133 4 1334
boemg co 45 443 s
can.pacific 142 145»
chevron 68 V» 683s
chiquita 193< 203/e
chrysler 18% 19
citicorp IBV4 18%
cons.edison 27 V» 27%
digit.equipm. 44Vi 43%
dupont nemours 493 4 51
eastman kodak 38% 38>7
exxon corp 58% 59l/4
ford motor ■ 43% 43%
gen.electric 75% 76'/e
gen. motors 3a3 4 404
goodyear " 7_ 3a 712
hewlett-pack. 77/4 752
int.bus.mach. 88 Vt 88%
int. tel.tel. 63% 63' m
klmairhnes 19% W/t
mcdonnell 58 592
merckco. 141 '4 141%
mobiloil 63% 64's
penncentral 21sa 22Vt
phihps 19% 19%
pnmenca 38% WS
royal dutch 81% B
sears roebuck 42% 42%
sfe-south.pac. 12% 1214
texacoinc. 61 '2 61' b
united techn. 535/8 53' b
westinghouse 184 18%
whitmancorp 14 14'/s
woolworth 28% 28

WISSELMARKT
amenk.dollar 1,795 1,915
austr.dollar 1,34 1.46
belg.frankÜOO) 5,32 5,62
canad.dollar 1.500 1.620
deensekroon (100) 27,55 30,05
duitsemark(100) 110,00 114.00
engelse pond 3,17 3.42
finse mark (100) 39,80 42.30
franse frank (100) 31,80 34,55
gneksedr.lloo) 0,86 1,06
ierse pond 2,85 310
ïtallire< 10.000) 13.80 15 50
jap.yenl 10.000) 135,50 141,50
joeg.din.tm 100 -

Noorse kroon (100) 2735 29.75
oost.schill.(lOO) 15,75 1635
portescudo(lOO) 1,22 1,40
spaanse pes.(100) 1,71 1.87
turkse pond (100) 0,0250 0,0350
zweedse kr. (100) 29.60 32,10
zwits.fr. (100) 119,75 124.25
Wisselmarkt
amenk.dollar 1,86685-1.86935
antill.gulden 1,0285-1,0585
austr.dollar 1.4092-1,4192
belg.frank(loo) 5.4680-5.4730
canad.dollar 1,56075-1.56325
deensekroon (100) 29.080-29.130
duitsemark (100) 112,5100-112.5600
engelse pond 3,3050-3.3100
franse frank (100) 33,350-33,400
gneksedr.(lOO) 0.9120-1.0120
hongk.doll_(100) 23.9750-24,2250
ierse pond 3,0000-3,0100
itaUire (10.000) 14.950-15,000
jap.yen (10.000) 140.095-140,195
nwzeel.dollarÜOO) 1.0028-1,0128
noorsekroon (100) 28,815-28.865
oostenr.sch.(lOO) 15.9850-15.9950. port. escudosl 100) 1,3160-1,3560
spaanse pes.(100) 1.7915-1.8015
surin.gulden 1.0265-1.0665
zweedse kr. (100) 31.165-31315
zwits.frank(lOO) 122,515-122.565
e.e.u. 2,3080-2,3130

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 210,60 211.90
idexcl.kon.ohe 205.90 206.30
internationals > 213,50 215,50
lokale ondernem. 209,30 209,90
idfinancieel 145.00 145.40
idniet-financ. 271.40 27310

CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 300,90 302,80
idexcl.kon.ohe 278.30 278.90
internationals 316.90 319,80
lokaleondernem. 283.00 283,70
id financieel 214,00 214,50
id niet-financ. 348,00 348,90

CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 127,90 128,10
intemaüon 145,70 146,70
lokaal 124.70 124.80
fin.instell 127,00 127,30
niet-financ 124,20 124,20
industrie 135,30 13530
transp/opsl 131,80 132.60

Goud en zilver
Goud onbewerkt 19,970-20,570, vonge19,850-20,450,bewerkt 22,170 laten, vorige
22,050laten.

Zilver onbewerkt 200-270. vorige 200-270,
bewerkt 310 laten,vonge 310 laten.

Dow Jones

Industrie «"»-3.36

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. s.k.

aegn cjul 130,00 219 1,60 1,80
ah cjul 95.00 247 0.30 a 0,20
akzo c mei 155.00 250 1.20 1.60
akzo cjul 145.00 289 10.00 11,50
akzo c okt 150.00 335 8.10 8.60
akzo c okt 155.00 160 5.50 5.90
dsm cjul 115.00 494 2,20 2.60b
dsm cjan 115.00 181 4,80 5.60
dsm cj94 95,00 253 20,50 21,70
coc c mei 300.00 419 9.30 10.10b
coc c mei 310.00 545 230 2.70
coc c mei 315,00 659 0,90 I.oob
coc c jun 320.00 335 1.70 1,60
coc cjan 320.00 512 11.30 12.00
coc pmei 305.00 260 1.40 1.20
coc pmei 310.00 272 3,70 3,00
coc pn94 290.00 215 9.80 9.60
fokker cjul 35,00 237 1.60 1.90
hoog pjul 50.00 180 0.50 0.50
ing c j94 47,80 188 5.90 6,00
mg pokt 50,00 294 2,30 2.20
knp cjul 47,50 166 1,40 0,80
nedl cjul 55.00 355 4.70 4,70
nedl cjul 60.00 212 2,20 2.10
pakhoed paug 42.50 505 1,80 140
phil cjul 37.50 358 1.50 1,50
phü cjan 37,50 170 2,90 2,80b
phil cjan 40.00 211 1.70 1,70
phü c 093 30,00 414 9.80 9.80
phil c 094 45.00 308 330 330
phil c 096 35,00 233 9.50 9.60
polyg c aug 50.00 494 1,30 a 1.80
polyg paug 47,50 482 1,40 1.00
olie c mei 150.00 213 2,00 3.50a
ohe cjul 145,00 198 6.20 8.00
olie cjul 150,00 467 2.60 4.00
obe cjul 155.00 562 1.10 1,80
ohe c okt 155,00 333 2,60 3.40
ohe c 094 145.00 366 18.00 19.00
ohe pmei 150,00 215 4,50 2,70
ohe pjul 145,00 231 2,40 1,60
ohe pokt 135.00 423 1.00 0,80
tops pmei 610.00 172 20.00 18.50b
unil c mei 170.00 3500 22,50 a 19,90
unil c okt 140,00 3644 5150 50,80
unil cokt 185.00 183 11.80a 10.70
unil pjul 180,00 200 1,40 1,50
vnu c mei 85,00 361 1.50 3,70b
vnu c aug 85,00 256 3.00 4,50
vnu e aug 90,00 263 130 2,10

I=laten 9 bieden+ ei-div.
b bieden »=laten+ei-di¥.
c=ei-claim k=gedaan+ ».
d ei-dividend I gedaan tg
e gedaan " bieden vk slotkoers vorige dag
f gedaan t laten sk slotkoers gisteren

economie

Nederlanders zijn op
5 mei hevig verdeeld

ftOTTERDAM - Nederland is
'p 5 mei, onze nationale bevrij-
Hngsdag, verscheurd. Een deel
'an de werkende bevolking, be-
gaande uit de overheden en aan-
verwante sectoren, is op die dag
Tij. Voor het grootste deel van
*iet particuliere bedrijfsleven is
het echter een normale werkdag.

Alleen één keer in de vijfjaar be-
tekent 5 mei een vrije dag voor
ken ieder. De laatste keer was
dat in 1990, maar triest genoeg
voor de werknemers viel bevrij-
dingsdag toen op zaterdag.

De discussie over het al dan niet
vrij zijn op 5 mei vindt al jaren
plaats. In september 1990 beslis-
te het kabinet dat bevrijdingsdag
voortaan elk jaar een nationale
feestdag zou zijn, echter zonder
de wettelijke verplichting van
een vrije dag. Wel riep het kabi-
net het particuliere bedrijfsleven
op vrijwillig een vrije dag te ge-
ven. Bij de overheid zelf - de
ambtenaren, de onderwijswereld
en sommige semi-overheidssec-
toren - was de vijfde mei al sinds
1982 een vrije dag.
In het particuliere bedrijfsleven

is aan de oproep nog niet veel
gehoor gegeven. Het werk-
geversverbond VNO schrijft in
een circulaire aan zijn leden dat
de waarde van 5 mei als dag
waarop jaarlijks de bevrijding
herdacht en gevierd wordt ook
voor de werkgevers niet ter dis-
cussie staat. Maar het VNO vindt
het wel bezwaarlijk dat 5 mei
„een collectieve vrije dag wordt,
waarvan de kosten bovendien
door werkgevers gefinancierd
zouden moeten worden."

In het beroepsgoederenvervoer

over de weg is het vrij zijn op 5
mei twistpunt geworden. De
rechtbank in Den Haag doet
daarin vanmorgen uitspraak in
het kort geding dat de Vervoers-
bond FNV tegen de werkgevers-
organisaties heeft aangespan-
nen.

Voor de 23.000 werknemers in
dienst van bloembollentelers,
boomkwekers en loonwerkers is
5 mei een vrije dag geworden,
mits de werkzaamheden dat toe-
laten, zo heeft het Landbouw-
schap in Den Haag gisteren be-
sloten.

Kranten komen gewoon op 5
mei uit. De banken en postkan-
toren zijn over het algemeen ook
open. Degenen die echter hun
paspoort willen vernieuwen of
andere gemeentelijke zaken wil-
len regelen komen echter op
bevrijdingsdag voor gesloten lo-
ketten te staan.

’BelaslingklimaatwerktalsmagneetopNederlanders’Belgische bureaucratie
schrikt bedrijfsleven af

BRUSSEL - België dreigt zijn aan-
trekkelijkheid voor buitenlandse
investeerders te verliezen door een
te logge bureaucratie en onzekere
fiscale wetgeving. Deze waarschu-
wing heeft de Amerikaanse Kamer
van Koophandel in Brussel gisteren
geuit.

Volgens de voorzitter van de kamer,
Eric G. Friberg, heeft België de bui-
tenlandse investeerder nog steeds
veel voordelen te bieden. Die voor-
delen worden echter ondermijnd
door een logge bureaucratie, de
slechte dienstverlening op het
vliegveld Zaventem, onzekerheden
over de fiscale wetgeving en een
slechte marketing van de vesti-
gingsplaatsen. Daarnaast wordt er
steeds meer geklaagd over de slech-
te dienstverlening in de telecommu-
nicatie-sector.

De nationale en regionale overhe-
den in België moeten het toene-
mend aantal klachten serieus ne-
men wil België de concurrentie met
Nederland, Duitsland en Frankrijk
kunnen blijven aangaan. Volgens
Friburg doet met name Nederland
het de laatste vijfjaar vanwege zijn
aangepaste wetgeving beter in de
slag om het beste distributieeen-

trum voor Europa

De irritaties van buitenlandse za-
kenlieden over de bureaucratie heb-
ben ondermeer te maken met de
verblijfsregels voor hun echtgeno-
tes. Die moeten om de twee maan-
den naar het stadhuis om verlen-
ging van de verblijfsvergunning aan
te vragen. De opsplitsing van het
land in regio's brengt met zich mee
dat investeringsgegevens niet op
één plaats te krijgen zijn, maar dat
alle gewesten moeten worden afge-
lopen. Het nationale vliegveld Za-
ventem wordt door buitenlandse
zakenlieden, vooral diegenen die
een dagje op en neer willen, een
ware 'ramp' genoemd.

Ook president Duisenberg van De
Nederlandsche Bank had het giste-
ren over België. Hij liet echter een

geheel ander geluid horen dan de
voorzitter van de Amerikaanse Ka-
mer van Koophandel. Duisenberg
betoogde dat Nederland zijn belas-
tingtarieven moet aanpassen aan
België: een winkelier die zijn win-
kel verkoopt en van de opbrengst
en zijn spaarcenten stil gaat leven,
kan zijn netto inkomen bijna ver-
dubbelen door naar België te ver-
huizen.

Volgens Duisenberg nemen steeds
meer vermogende landgenoten de
wijk naar België. Sinds de Neder-
landse banken in 1987 werden ver-
plicht om rentegegevens van hun
klanten aan de fiscus .door te geven,
is het aantal emigranten naar België
ieder jaartoegenomen. Zestien pro-
cent van de Nederlandse emigran-
ten verkiest inmiddels onze zuider-
buren als landgenoot.

Verzekeraar schrapt in twee jaar250 banen

Amev sluit fusie
met VGZ niet uit

UTRECHT - Amev Nederland, on-
derdeel van Fortis (Amev, VSB en
de Belgische AG Groep) verwacht
in de komende jaren nog hechter te
gaan samenwerken met de grootste
ziektekostenverzekeraar VGZ (1,4
miljoen verzekerden). Daarbij is een
fusie niet uitgesloten, zo heeft C.
Boet, voorzitter van de directie
Amev Nederland, gisteren gezegd
tijdens een toelichting op de jaarcij-
fers. „Binnen nu en een jaar praten
we verder."

Onlangs besloten beide onderne-
mingen tot een vorm van samen-
werking waarbij 'zij exclusief el-
kaars produkten zullen gaan verko-
pen: Amev naast de eigen verzeke-
ringen de ziektekostenverzekerin-
gen van VGZ en de Nijmeegse
verzekeraar op zijn beurt de Amev-
verzekeringen. In het betreffende
contract is opgenomen dat „de sa-
menwerking onomkeerbaar is", al-
dus Boet.

Boet maakte gisteren ook bekend
dat bij Amev de komende twee jaar
zon 250 arbeidsplaatsen - op een
totaal van ongeveer 4.000 - zullen
vervallen. Dat vloeit voort uit het
voornemen de kosten in 1994 verge-
leken met het afgelopen jaar met
12,5 procent terug te brengen. Ont-
slagen worden uitdrukkelijk uitge-
sloten.

Succes Chinese
missie onzeker
PEKING - Het succes van de eco-
nomische missie van minister An-
driessen in China is gisteren op de
tocht komen te staan. De onderhan-
delingen met de Chinezen zitten
vast op twee hoofdpunten. Eén er-
van is waarschijnlijk de levering
van drie baggerschepen door IHC
waarmee naar verluidt een bedrag
van 150 miljoen gulden gemoeid
kan zijn.

De order wordt van wezenlijk be-
lang geacht voor het welslagen van
de reis van de bewindsman van
Economische Zaken en de onderne-
mers die in zijn gevolg meereizen.
Andriessen wilde gisteravond geen
namen noemen, maar het is bekend
dat deChinezen de prijs van de bag-
gerschepen te hoog vinden.

De voorzitter van de IHC-holding,
J. van Dooremalen, noemde de on-
derhandelingen 'moeizaam. Vol-
gens zijn woorden ligt de bal nu bij
de Chinezen en is het afwachten of
ze vandaag of morgen bij IHC te-
rugkomen met een acceptabel te-
genbod. Als de tegenpartij het laat
afweten, zal hij 'gewoon naar huis
vliegen.

kandidaten
VGZ en ook de VSB Groep, de an-
dere in 1991 geworven samenwer-
kingspartner van Amev Nederland,
bieden Amev een prima gelegen-
heid om de marktpositie te verster-
ken. „In plaats van hier of daar iets
overnemen is het veel interessanter
voor ons als VSB of VGZ zich gaat
uitbreiden", aldus directielid jhr.
mr J. Teding van Berkhout. VGZ
heeft landelijk een marktaandeel

van negen procent, maar regionaal- in het zuiden en midden van het
land - vijftig procent. Ziekenfond-
sen zijn daarbij volgens de Amev-
directie aangewezen kandidaten.

In de hoek van de tussenpersonen
hoopt Amev de komende jarenvoor
zowel levens- als schadeverzekerin-
gen een marktaandeel van tien pro-
cent te bereiken. Dat is nu respec-
tievelijk acht en vijfprocent.
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VERZEKERINGEN I
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BROMFIETSERS ALLER TIJDEN,
VERZEKER U ! straatbeeld op te merken. Het
Voor de bromfietsers wordt het weer onzachte kontakt van de'onbescherm-
de hoogste tijd om bij hun assurantie- debromfietser met een auto levert vaak
adviseur het nieuwe verzekeringsplaat- erg zware kwetsuren op. Dus de helm
je op te halen. móet, ook als ie niet moet... En het
Indien je er voor zorgt dat vóór 1 mei felkleurige jack is eveneens een goede .
(uiterste datum !) je nieuwe verzeke- levensverzekering. Als je dan boven-
ringsbewijs in orde is, dan kan je weer dien nog voorzichtig en defensief rijdt,
een jaartje met gerust gemoed de breng je in de eerste plaats jezelfniet
wijde wereld in. Hoewel dat "gerust in gevaar en lever je een aktieve
gemoed" ook weer niet zó vanzelf- bijdrage om de verzekeringstarieven
sprekend is. Want als bromfietser ben voor de bromfiets op een aanvaardbaar
je een erg kwetsbare verkeersdeelne- niveau te houden. De zeer hoge
mer. Je snelheid en beweeglijkheid schadefrekwentie door ongevallen en
maken je zo moeilijk zichtbaar, dat diefstallen hebben deze tarieven de
zelfs oplettende automobilistener alle laatste jaren al genoeg de hoogte in
moeite mee hebben om je in het gejaagd.

\mBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BIJ ONS

DREAMS, de enige speciaalzaak van Nederland
voor kinderslaapkamers

"i [\ \~"Ê_\ KA A De klub Lange Mensen met informatiestand
I \J L _"! V I Het grootste eenpersoonsbed van Europa__, j\\L n IJ xmnmmmmmmm

Q Woonboulevard Heerlen Telefoon: 045-754160

EDAH VOORDEELWEE Kd»
■_--"-^-^-»_■__■_■_■_■_■ Zure zult _1Q

._-____ 'N GRFFP UIT DE t"* -*"s-? verpakt,3sogram-_^T Z.T-/ ~_- _
r-^J^É^ APRIL-TOPPERS >lbft gS Wit-, bruin- of volkorenbrood Ë^m^mmjSMmm

PRIJZEN GELDIG T/M 2 MEI A.S. <*t3fif gesneden, i -jq |j|J| A-> £-?■ ■
"/^ blik2l3-gram+W 1.->7 " Magerehamlappen 7QT ''^'/^ -^

,
u / i ËbAE^èfe per 500 gram _t95 /.7D «S_cg.—-^P Vi__^^. __}iü Ossestaart-, goulash- of j_^k*. ~^~^ yt-_&-

-■ ■■/*/* champignoncrèmesoep M Varkensfricandeau "7QP WC-Eendpakket
Grolschbier 7 9fl 129 4"~~ Persoogram**_ /.73 bestaande uit: .
kratl6x4sc,._ l/./V/ -'^7 Drinkyoghurt I p ks .^^nLAQQ«syjggl. -tse:r haricotsvertj 99

J^^U? g;—^_ |2.98
FDAff Tomatenpuree _^_^^-^ j^_ _^_
-*_^_---75 DD E^PDjV I_f
Japanse zoutjesmix QQ fi«k«» _F I _T W ___T __^_Lvv Regina J PsM lm.
-i_> vacuüm, gemalen, A rQ ts*^ l Il v//*ll

Stockmeyerkalbsleberwurst langzaam aan en dus openen wV^Ay!
snijvers, QQ Regina f\ QQ (9~<lS*')y
per 100 gram -HT 77 keukenrollen / JJ alle attractieparken weer hun \Sf*& _/_
Limburgse cervelaat pak a 4 stuks .**_ «/ / poorten. Edah biedt Ude \-C< |
'Tioo ram-_rtr 1.79 Remiasauzen mogelijkheid om met flinke / . /■■ ;v\/.- >;;/./,;„ // . '.:■:■
Kollumerkaas fles 250mi.+3f 77 achtig familie/attractiepark te JÊÊ WA^Êvacuüm verpakt. V JV JH V J|
per 500 gram -7r9r /. jU zak ioogram -4rïS" 77 Wie bij ons een aktiepak ■1T I // //’ f I

___. _ Robijn intensief van 1,2kg %éé§_Nl ____\____________________J __________}
FDÜfI Augurl<enscicks l QQ W

«^tggfi-J*-** ggjW Bloemenhoning , , .... cnprialp __\« _______É^^_____ *^ __2
*X**** tft\ ■*** __./7 kaart waarmee u maar liefst _L* aPO

*L_y_. - > $«-■ *W " . m'- wÊÊSL _______Jj3__ PPB^^^ <^_>^t-JTVTf "

' ~ ""* E'
ling kunt kri,gen. Kijk snel op -^JéÜ-Cll kaart VOOr (fe #F|g_ï_*g-

D__,s__? OQWCT deaktie-verpakkinglDeze fS^ VOOT& h-_tV3_& MUS
bak i liter *w !"// zak i kdo _*r 1.7 7 aanbieding is geldig zolang de <__j^»

D 1 D 1v/-
_

d voorraad strekt. ~%X KjC^'^
D
, ,__ B anc de Blancs Vin de Pays 1-f J. /Boursm naturel 24Q de mérault ,-Qr ff I ffverpakt. 80 gram *fr__t.T 7 fe)|iter^, 4#7*D Exclusief bij Edah: L/lr>»4JÉfeolrJSSSü? |_1Q Freshave scheerschuim |QQ MET ROBIJN INTENSIEF

perlOOgram+fT 1.4 V bus2ooml.*4r 1.77 (\J KG) F 12.50 KORTING / T^^TL~ OP ENTREEKAARTJE /ii IN
fw&s***^ Jj JJf U VAN DE EFTELING! /^^P^-^^^^Xi/o&tdedWem 3

rbf —-— r " Wie jarig is trakteert, f@- »^--1/ L J„intiJït _. s\C» \ t) éJj-^LJP -__g_-^^'---«-«^^»_-sgx---*Ba^^ \ netèl'skll° -1.77, /„soor»***■__[ /.7C \ yEj _"|^______£BißlßP 1 %ZZS.Ï-.rJZI ' £'fiy JJhyU —"
"

_<% \ \M\ Bt^|jJ|[B^^Bwfe~— —-"'■■"■■jl»'''"■■■'■■«""-"■"■■ ■ Rf gratis1 bellen met onze service-afdeling.
I f ei, _f fj \ -i/ H Zet- en drukfouten en prijswijzigingen

\ y/ '/>htin/u/Ulf at / \ 7^5-ÖP __> ai iL l--v- °verheids- en/of fabrikantenmaat-
\ MtWjfo&l&WT^^O ê£> « ' \ m QK2»- TT ei regelen voorbehouden. Prijzen geldig t/m
\ I'lW**' 0 I „jef Ultra vershoudfolie ’ J «I zaterdag 2 mei 1992. Ondanks nauwkeu-

\ /,e£M>29o$MJK' \ rol a2O meter 4r47 *** _W rige planningsaktiviteiten kan het soms
\ ——■—— ■ js^\^^_ voorkomen dat bepaalde artikelen (tijde-

N. " /*^_J__l> oAMM\\fo£*2—' 2^^^ **^ - f^' \ lijk) zijn uitverkocht. Hiervoor onze

'T IS AL 75 JAAR FEEST BIJ EDAK^^
——————-—--—————Tuniiii,- ~U'i^T___k. cd k ai cru j^^ Uit onderzoek van het Amerikaanse Environmental Protection Agency kwam on-

I* >^^ H : Xvn.A SUZUKI SWIFT jf HBi' \\.
VANAF FlB 995-. jf <- V X langs naar voren dat de Suzuki Swift 1.0 de zuinigste benzineauto ter wereld is.

M jIY m I \\ \ En daar zijn we best trots op, want de Swift 1.0 heeft economische voordelen

■ ------ | "jt^a^B^^^É^^^^^A
______-^_p-"-"! ib!f"^W!! v1 \ r \ AK-K ö*_ön!B B-S-M w<mt____ a n^\ w \ j&

Hf BT fljJiÊm, ''"$■ u_ fe_r \ _____^^^^^fc zonder de daarbij behorende nadelen want er is op niets bespaard. De Swift 1.0

W^ I II wordt aangedreven door een krachtige, compacte 1-liter motor die weliswaar

BHH^^^H I weinig benzine gebruikt maar toch sportieve prestaties levert. Hij trekt snel op

■■■ I E___^_________llm_ en neeft een flinke tOP- Het uitrustingsniveau van zelfs het eenvoudigste model,

W*jJjg(Sj de Swift 1.0 GA (dat is de voordeligste Swift die we hebben), is voor- _r^ü
*M Itt nlfl mJÊ _^"v*_PHJJB' jl treffelijk te noemen. Dat blijkt uit het feit dat zaken als bijvoorbeeld ÈSs* .41

vÊ Wr^U H^jk - *' imikW Wtivr een waarschuwingssysteem voor als u uw licht aan laat staan, een midden-

_-_W W mW %" WÊmB W WIE console, een houder voor frisdrankblikjes en een afsluitbaar dashboardkastje

P^B jj W _ W standaard zijn. Dus kom de Swift 1.0 bij ons bekijken. Hij staat voor u klaar.
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Kardoen
Een groente die uit mediterrane
landen komt en wel nauw ver-
want is aan de artisjok (waarvan
we de ongeopende bloemknop
eten), is de kardoen. Het is een
groente die uiterlijk veel weg
heeft van bleekselderij, maar in
werkelijkheid is het een distel-
achtige plant met vlezige, eetba-

re bladstelen. Kardoenstelen, die
in het najaar te koop zyn, moe-
ten wel een uur koken voordat ze
gaar en zacht zijn. De smaakdoet in de verte enigszins den-
ken aan asperges.
Wat ook aan asperges doet den-
ken zijn de heel smakelijke hop-
scheuten, ofwel de jonge blad-
scheuten die in het voorjaar uit
de ondergrondse wortels van de
hopplant ontspruiten. Ze groeien
dus op dezelfde manier als
asperges. In vorige eeuwen was
de groente veel populairder dan
tegenwoordig, maar ze schijnt
opnieuw in de mode te komen.
Hopscheuten zijn, circa 20 minu-
ten gekookt, heel lekker bij eier-

en kaasgerechten en ze kunnen
ook in salades verwerkt worden.

Een ouderwetse, bijna nog pri-
mitieve groente is de melde. Wij
kennen deze plant vodral als on-
kruid in de tuin, maar reeds de
oude Grieken en Romeinen aten
een gekweekte variant hiervan.
De groente is te beschouwen als
een voorloper van onze spinazie.
De blaadjes hebben aan de on-
derzijde een poederachtig laagje
dat er eerst goed afgewassen
moet worden. Ook tegenwoordig
nog worden er verschillende ras-
sen van de tuinmelde gekweekt,
met blad in verschillende kleu-
ren zelfs: groen, geel, rood en
bont. Een voorjaarsgroente voor-
al, die zowel rauw als gekookt
gegeten kan worden en die, door
al die kleuren, veel decoratieve
mogelijkheden heeft.

Snijbiet, nauw verwant aan de
rode biet ofkroot waarvan we de
knol eten, is een bladgroente
met brede, dikke bladstelen die
heel smakelijk zijn. Te koop is de
groente in Nederland vrijwel
niet, maar onder moestuinders
geniet ze in de zomermaanden
terecht een behoorlijke populari-
teit. De bladribben moeten ca. 10
minuten koken. De snijbiet
schijnt reeds gegroeid te hebben
in de paleistuinen van het oude
Babylonië, rond 700 jaarvoor on-
ze jaartelling.

Zelfpellen stuk voordeliger

Aanvoer garnalen
onverwacht groot

DOOR TILLY SINTNICOLAAS

De Nederlandse garnalenvissers
doen momenteel goede vang-
sten. Forse garnalen in grote
hoeveelheden. Een piek in de
maanden april-mei is niet geheel
ongewoon, maar de heftigheid
van dit moment is dat wel.

De Hollandse garnaal maakte in
de periode van december 1990
tot afgelopen zomer zeer moeilij-
ke tijden door. De vangst was
mager. De wijting, denatuurlijke
vijand van de garnaal, werd hier-
voor als hoofdschuldige aange-
wezen. Vorig jaar junikeerde het
tij en maakten de vissers, weer
melding van goede vangsten.
Deze opleving duurt onvermin-
derd voort. Hadden we in eerste
'nstantie met een wat kleine gar-
naal te maken, op dit moment is
<je garnaal fors aan de maat.
Zoekend naar een reden hier-
voor, wijzen biologen op de min-der grote hoeveelheid jonge vis
m de Noordzee. De jonge vis
Voedt zich voor een groot deel
met garnalen.

" Kotters halen de laatste tijd grote hoeveelheden garnalen aan boord. Foto: gpd

Zelf pellen
"e grote aanvoer bezorgt de pel-
'nachines overuren, vandaar dater op dit moment een redelijk
poot aanbod ongepelde garna-
Jen op de markt is. Het zelf pel-'en is niet alleen een gezellig
tijdverdrijf, ongepelde garnalen

ook aanzienlijk goedkoper
dan gepelde. Honderd gram ge-
Pelde Hollandse garnalen kostrond de zes gulden, ongepelde
garnalen slechts circa 10 gulden

per kilo. Een aardig verschil,
maar je moet er wel even voor
zitten.

De garnaal is een kwetsbaar pro-
dukt: let dus op de schone on-
dergrond, was van tevoren de
handen en houd de lege doppen
gescheiden van de gepelde gar-
nalen. Indien met deze zaken
rekening wordt gehouden dan
hoeft niet gevreesd te worden
voor bacterie-gevaar.

Zelf gepelde garnalen dienen, als
ze na het pellen niet direct wor-
den gegeten, in de koeling be-
waard te worden. Meer dan twee
dagen kunnen de garnalen niet
bewaard worden. Het is niet aan
te raden de garnalen zelf in te
vriezen. Het invriesproces bij
huishoudelijke diepvriezers ver-
loopt te langzaam. Het is daarom
beter direct ingevroren garnalen
bij de vishandel te kopen. Deze
garnalen zijn in ieder geval op
een juiste wijze ingevroren.

Voedingswaarde
In nogal wat voedingsadviezen
wordt gewezen op het hoge cho-
lesterolgehalte van garnalen:
160-200 mg per 100 gram. Tot
voor kort werd het veelvuldig
eten van garnalen dan ook afge-
raden. Recent onderzoek heeft
echter aangetoond dat de con-
sumptievan garnalen nauwelijks
leidt tot een verhoging van het
cholesterolgehalte van het bloed.
Mogelijkerwijs wordt dit veroor-
zaakt door de bijzondere vet-
zuursamenstelling (veel meer-
voudig onverzadigde vetzuren).

Van Japanse andoom tot zeekool
’Ouderwetse’soorten

groenten onbekend
DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE

Nederland is een groente-
land: nergens liggen zoveel
soorten attractief uitgestald
als hier, nergens wordt de
warme maaltijd zo door
groente gedomineerd als bij
ons. Toch zijn er nog heel
wat groenten die de Neder-
landse consument nauwe-
lijks kent. Ze zijn wel te
koop en soms worden ze in
restaurants geserveerd,
maar het blijft mondjes-
maat. De meeste mogen we
gerust 'ouderwets' noemen,
want ze zijn in onze kli-
maatzone reeds eeuwenlang
bekend. Een aantal soorten
die we toch zeker niet kun-
nen rangschikken onder de
exotische of tropische
groenten, is het waard om
weer wat meer in de belang-
stelling te komen.

Zon groente is bijvoorbeeld de
Japanse andoom, die ook wel
crosne genoemd wordt. Die
naam komt van het Franse dorp
Crosnes waar het gewas al zeker
honderd jaar op vrij grote schaal
gekweekt wordt. De plant pro-
duceert kleine, geringde knolle-
tjes die wel wat op het borrel-
zoutje 'wokkel' lijken en die
ruim vijf centimeter lang wor-
den. Ze zijn niet uit Japan af-
komstig, al worden ze daar wel
gekweekt, maar ze stammen uit
het noorden van China. Ook on-
der de naam 'Japanse aardappel'
staan ze in de wintermaanden
wel eens op menukaarten.

De restaurateur presenteert ze
dan graag als 'iets nieuws. Maar
in Nederlandse kookboeken uit
het begin van deze eeuw vinden
we reeds recepten voor de berei-
ding van deze witte knolletjes,
hoewel men wat de noodzakelij-
ke bereidingstijd blijkbaar nogal

van mening verschilt. Het ene
boek spreekt over 15 minuten
koken, het andere, van vele jaren
later, over 30. Familie van de ar-
tisjok is de Japanse andoom
niet, hoewel de Engelse naam
'Chinese artichoke' luidt.

" Snijbiet is in Nederland vrijwel niet te koop, maar on-
der moestuinders behoorlijkpopulair. Foto: GPD

Zeekooi
Een heel apart geval ten slotte is
de zeekooi. Een plant die in het
wild voorkomt langs de zilte, At-
lantische kust van Frankrijk en
Engeland. Het gaat om de sappi-
ge bladstengels die, net als
asperges, in het vroege voorjaar
in opgehoogde bedden gekweekt
worden of ontspruiten aan in het
donker bewaarde wortels, net
zoals bij witlof. De plant is geen
naaste familie van de bekende
koolsoorten, maar smaakt er
niettemin wel naar. De groente
kan zowel rauw als vrij kort ge-
kookt gegetenworden, maar bui-
ten Groot-Brittannië is daar
nauwelijks gelegenheid voor.

consument

Condooms uit
Zuid-Europa

onveilig

Wie condooms koopt in Zuideuropese landenen een aan-
tal ontwikkelingslanden loopt grotekans een ondeugde-
lijk produkt in handen te hebben. De rubberwaren zijn
in veel gevallen te dun en bevatten gaatjes. De kans op
een ongewenste zwangerschap of het oplopen van een
seksueel overdraagbare ziekte is hierdoor groot. Dat
blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar
de kwaliteit van condooms in zeven verschillende lan-
den.
De consumentenbond adviseert mensen die naar Italië,
Spanje en Portugal of Brazilië, Thailand en Indonesië
reizen goede condooms uit Nederland mee te nemen.
De bond deed in opdracht van de International Organisa-
tion of Consumer Unions (IOCU) onderzoek naar zon
50.000 condooms van 110 merken. Eerdere tests in Ne-
derland wezen uit dat twee op de drie condooms in eigen
land redelijk tot goed waren en één op de zes matig. In

de Zuideuropese vakantielanden Italië, Spanje en Portu-
gal is de situatie een stuk slechter.Daar is een op de vier
merken matig van kwaliteit. In Spanje is van elke vier
merken condooms er één slecht, in Italië een op de vijf.
De Portugese condooms doen het iets minder slecht.

maar de resultaten blijven nogal altijd achter bij de situa
tic in Nederland.
Volgens de Consumentenbond is de kwaliteit van con-
dooms in de drie ontwikkelingslanden Thailand, Indone-
sië en Brazilië nog bedroevender. In Thailand, een land
met veel sextoerisme en een groot Aids-probleem is een
op de drie merken matig. Indonesië spant echter de
kroon. Van de 15 onderzochte merken was er één rede-
lijk, 5 matig en 9 slecht van kwaliteit. In dit land zijn
merken te koop die te dun zijn en gaatjes bevatten.
In Brazilië zijn vijf van de zeven merken matig, slechte
condooms trof de bond er niet aan. De condooms in Bra-
zilië zijn goedgekeurd door het Braziliaanse normeninsti-
tuut, dat volgens de Consumentenbond eerst toegaf dat
de eisen voor condooms onder de maat zijn, maar deze
verklaring later onder druk van overheid en industrie
weer introk.

Volière-eieren bij Albert Heijn
Het volière-ei heet de nieuwste aanwinst van Albert Heijn. Het houdt volgens de kruidenier het midden
tussen het scharrelei en het ei uit de legbatterij. Albert Heijn vond de legbatterij te dieronvriendelijk
maar durfde ook weer niet het risico te nemen om helemaal over te gaan op scharreleieren. Daarom is
gekozen voor het volière-ei, dat als een 'tussenstapje' fungeert voor mensen die het scharrelei nog te duur
vinden.
„We hebben het volière-ei duidelijk gepresenteerd als een alternatief voor het legbatterij-ei," vertelt In-
grid van Kuilenburg, voorlichtster van Albert Heijn. „Het is niet de bedoeling dat klanten die eerst schar-
releieren kochten, nu volière-eieren gaan kopen."
De nieuwste aanwinst is vorige maand landelijk geïntroduceerd. Twee weken daarvoor heeft het concern
de laatste legbatterij-exemplaren in de verkoop gebracht. Deze eierenzijnnu niet meer bij AH te krijgen.
Het goedkoopste ei is nu het volière-ei.
De verkoop van de bijzondere eieren kostte wel enigevoorbereiding. Boeren moesten hun legbatterij-sys-
temen ombouwen in of vervangen doorhet volière-systeem. Hierbij lopen en fladderen de kippen in een
schuur met een aantal etages boven elkaar. Op deze manier kunnen er meer kippen op hetzelfde opper-
vlak worden gehouden, waardoor het ook commercieel interessant wordt.
De vereniging Milieudefensie staat niet te juichen voor het volière-ei en benadrukt dat het zeker geen
betere keuze is dan het scharrelei.

’ZuiveltoerismeinNederland’
Nieuwe brochure
kaasboerderijen

DOOR EVERT LANTING

Op meer dan zeshonderd
Nederlandse boerderijen
wordt nog ambachtelijk
kaas gemaakt Steeds meer
bedrijven gaan er toe over
ook andere produkten te
vervaardigen, zoals karne-
melk, yoghurt en boter. Het
Nederlands zuivelbureau
heeft zojuist een nieuwe
lijst van 89 kaasboerderijen

gemaakt, die is opgenomen
in de brochure 'Zuiveltoe-
risme in Nederland. De ge-
ïnteresseerde consument
kan er een kijkje nemen op
het bedrijf en uiteraard ook
kaas kopen.

Van oudsher staan de meeste
kaasboerderijen in de weidege-
bieden van Zuid- en Noord-Hol-
land en Utrecht. Hier bleven de
melkveehouders zelf melk ver-
werken, terwijl elders de zuivel-
fabrieken werden opgericht. Een
van de redenen: de hoge produk-
tie van de koeien in voorjaar en
zomer overtrof de vraag naar
consumptiemelk in de grote ste-
den. Zo bleef een traditie in
stand die van moeder op dochter
werd overgegeven. Overigens
helpen tegenwoordig de mannen
een handje mee.

" Op een aantal
boerderijen kan
men zien hoekaas
gemaakt wordt.

Foto: GPD

Opleiding
De laatste jaren hebben ook boe-
ren in andere provincies de
smaak van het oude ambacht
weer te pakken gekregen, vooral
in het oosten van het land. Het
gaat hier niet om hobbyisme of
een snelle methode om overtolli-
ge melk te verwerken. De boe-
renkaasmakers volgen tegen-
woordig een opleiding, krijgen
wetenschappelijke adviezen en
laten hun produkten controle-
ren. Bovendien doen velen mee
aan keuringen.

In iedere provincie is wel een be-
drijf te vinden dat open staat
voor bezoekers. In de meeste ge-
vallen wordt er de vertrouwde
Goudse boerenkaas gemaakt. Op

diverse plaatsen is ook de berei-
ding van geitekaas te zien, vooral
in het zuiden van het land. Kaas-
maken kan het hele jaar door,
maar gewoonlijk wordt alleen
tussen mei en september gepro-
duceerd.

Markten
De echte kaasliefhebber brengt
ook een bezoek aan de markten
waar wekelijks tientallen par-
tijen boerenkaas worden verhan-
deld: in Bodegraven (op dins-
dag). Woerden (woensdag) en
Gouda (donderdag). Rond negen
uur 's ochtends voeren de boe-
ren hun produkt aan. Kaashan-
delaren - veelal gekleed in wit-
te jas - bekijken, bekloppen en
proeven de waar, noemen hun
prijs en dingen af met handje-
klap.
Nog meer over kaas en de zuivel-
bereiding in vroeger tijden is te
vinden in Het Hollands Kaasmu-
seum in Alkmaar. In het oude
Waaggebouw is behalve een his-
torische expositie ook een afde-
ling ingericht met de hedendaag-
se kaasbereiding, op de boerderij
en in de fabriek.

Limburg
In de brochure zijn twee Lim-
burgse zuivelboerderijen opge-
nomen; Caprile aan de Reeweg
in Ospel en De Bokkensprong
aan de Veulensweg 61 in Venray.
Ook het streekmuseum Schip-
persbeurs, Op de Berg 4-6 in Els-
loo wordt genoemd.
De brochure 'Zuiveltoerisme in
Nederland' is verkrijgbaar bij
Het Nederlands Zuivelbureau,
postbus 30, 2280 AA Rijswijk,
tel. 070-3953395.

Koelkasten duurder door
’verwijderingsbijdrage’

Voor koelkasten zal
na 1 januari 1994
zon vijftig gulden
extra moeten wor-
den betaald. Die zo-
genoemde verwijde-
ringsbijdrage zal
worden gebruikt om
de afgedankte koel-
kast te ontmantelen.
Dat kondigde minis-
ter Alders van
Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Orde-
ning en Milieuhygië-
ne (VROM) aan tij-
dens de opening van
het bedrijf Coolrec
in Eindhoven.
Het bedrijf is het
eerste in ons land
dat zich volledig be-
zighoudt met de ver-
werking van afge-
dankte koelkasten.
Coolrec kan 60.000
kasten verwerken

van de ongeveer
600.000 die jaarlijks
in ons land als afval
worden aangeboden.
Een koelkast bevat
350 gram CFK's
(chloorfluorkoolwa-
terstoffen) die de
ozonlaag kunnen
aantasten. Eenderde
deel daarvan zit in
het koelsysteem,
tweederde in het
pur-schuim dat ter
isolatie van de koel-
kast dient. Een groot
deel van de afval-
stoffen die vrijko-
men bij de verwer-
king, is geschikt
voor hergebruik.
Alders legt nog dit

jaareen wetsvoorstel
betreffende de 'ver-
wijderingsbijdrage'
aan de Tweede Ka-
mer voor.
Na 1995 mogen er
geen CFK's meer in
koelkasten worden
verwerkt. „Maar
daarmee zijn we nog
niet van het pro-
bleem af. Nog tien-
tallen jaren daarna
zullen er koelkasten
met CFK's in het mi-
lieu terechtkomen,"
aldus de minister.
De verwerking van
een koelkast kost
momenteel ongeveer
vijftig gulden.
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Woensdag 29 april 1992 " 10
Kontakten Klubs

Privé Daisy
Nieuw: Diana 22 jaar. Ook
geopend met Koninginne-

dag is trio-dag. Melanie voor
je echte erot. massage. Tel.
" 045-229091

Buro Janine
'■ Tel. 09-3211-758854

Massage
'ma. t/m vrijd. van 13 tot
18 uur. Tel. 045-274526.

SM Rachel
Tel. 045-274810

Topmassage
Nikki

09-3211304785
v.a. 13.00 tot 23.00 uur.

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.
Totale ontsp.massage door

(nieuwe)
Leuke meisjes

045-353489.

Sexy blondy
af 10 uur ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Love escort
045-320905

Heropening
Club Brasil

Nu ook met escort-service
van Maandagt/m zaterdag

van 13.00tot 02.00 uur.
Tel. 043-251040.

Nieuw LOES uit
Voerendaal en Birgitte
11-23 u. 045-254598.

Lekkere knul
(19) v. heren (escort).

Tel. 04492-1094

v ff _/ #U 1Al/ Jv
Met het nieuwe puntensysteem voor

bezorgers worden jouw dromen
werkelijkheid! Behalve een ruime

vergoeding kan iedere bezorger ook nog
eens kado's uitzoeken.

Meer weten?
Bel 045-739881 en vraag naar

H. van de Ven.
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Onbegriepuluk
Gisteravond, ruim een jaar later,
was Van Schijndel terug in Tuk,
in een inmiddels verbouwd en
gemoderniseerd café De Karre.
Alleen stond hij ditmaal op het
biljart, om zichtbaar te zijn voor
de verzamelde menigte. En hij
had ook wat bij zich. Drieënt-
wintig gouden platen ter herin-
nering aan het feit dat er meer
dan 50.000 stuks (66.000 om pre-
cies te zijn) verkocht waren van
de cd 'Onbegriepuluk'. Een gou-
den single (meer dan 75.000
exemplaren) van 'Mooi man' was
al eerder uitgereikt.

„In mei is het zover," kondigt
platenbaas Van Schijndel trots
aan. „Dan staan De Mannen een
vol jaarachter elkaar in de hitpa-
rade. Ik weet nog goed dat Mar-
co Kranendonk (lid van het

Mannenkoor en zoon van de
eigenaar van De Karre, red.) in
het begin telkens opbelde om te
horen hoe het met de verkoop
van de plaat ging. En dan kon ik
steeds zeggen dat 'ie weer een
paar plaatsen was gestegen op
de hitparade. 'Onbegriepuluk',
zei Marco dan en toen hadden
we meteen de naam van de cd."

Onbegrijpelijk is het succes ook
nu nogvoor de vriendenclub van
café De Karre. „Het is een beetje
een vreemd verhaal," zegt de
één. Een ander houdt het op:
„Het is allemaal per ongeluk ge-
gaan." Marco Kranendonk ver-
telt over het allereerste begin.
„De jukeboxwas kapot. Wat doe
je dan? Liedjes zingen en gek
doen aan de bar. In die tijd was
mijn vader tien jaar kastelein en
omdat we toch al wat zongen
hebben we voor de gein een
plaatje voor hem opgenomen:
'Wilheinmus', want mijn vader
heet Hein. Op de b-kant stond

'Mooi man. Dat werd in het café
gedraaid, en vervolgens in een
kroeg verderop. En toen in de
discotheek en zo ging het steeds
verder en verder."

Inmiddels kunnen de 20 heren
en die ene dame (pianiste Barba-
ra Kroon) van Mannenkoor Kar-
respoor vier keer per dag optre-
den, als ze dat zouden willen.
Maar het blijft beperkt tot één
schnabbel in de 14 dagen. En
geen tv-opnamen vóór half ne-
gen 's morgens, want het melken
gaat voor. Mannenkoor Karres-
poor is en blijft een vrienden-
club, al is het tegenwoordig een
stichting. „Over belangrijke din-
gen wordt gewoon gestemd,"
vertelt koorleider Richard van
derZee. „Zoals over de kleur van
ons houthakkersoverhemd. Op
kleine schaal werkt democratie
heus wel," aldus de dirigent, die
in het dagelijks leven computer-
specialist is in Almfere. „Maar

daar noemen ze me 'boer'," voert
Richard aan ter verdediging.

Herman van Veen
tweemaal in Aken

- Herman van Veen treedt zowel vrijdag 1 als zater-
dag 2 mei op in Eurogress in Aken. De voorstellingen, die
teeds om 20.00 uur beginnen, maken deeluit van een toer-de van de 45-jarige Nederlandse entertainer en veelzijdige
clown. Tot mei 1993 verzorgt hij 150 concerten in 60 ste-
"^n. Het is de bedoeling dat Van Veen met zijn nieuweJtow dit najaar ook komt naar Limburg komt: Heerlen,

en Roermond.
voor de shows in Aken zijn verkrijgbaar aan de«assa van het Eurogress, telefoon 09-49-241-4777111.

* Herman van Veen: vrijdag en zaterdag in Eurogress.
Foto: Peter Thomsen

Marollen
Maar 'Toots' Thielemans is een

Brusselaar in hart en nieren ge-
bleven. Een 'ketje', zoals ze dat
hier noemen. Geboren in de
Hoogstraat, in het hart van de
Marollen, de oude volkswijk
waarBrussel op zijn Brusselst is.

Op nummer 241, zijn geboorte-
huis, werd zaterdag een koperen
plakette ter ere van 'Toots' aan-
gebracht. AlsofBrussel hem zon-
der zon ding zou kunnen verge-
ten.

Niet de minsten uit de muziek
waren ervoor naar Brussel geko-
men. Quincy Jones was er (met
zyn nieuwe liefde Nastassja
Kinski), en Michel Legrand. Er
was een gelukwens op video van
Ray Charles. En eerder op de
avond kreeg 'Toots' in een thea-
ter een drie uur durende lofzang
over zich heen, alsof hij zojuist
een Oscar had gewonnen. België
weet zijn weinige sterren te eren.

Thielemans is al decennia een
beroemdheid. Toen hij negen
was kreeg hij van zijn ouders een
accordeon, de mondharmonica
leerde hij pas op zijn zestiende
bespelen. Een muzieknoot heeft
hij nooit leren lezen. Zijn muzi-
kale kennis kwam van het luiste-
ren en naspelen van de radio en
grammofoonplaten. Hij speelde
al jong in allerlei orkestjes en
trok in 1948 met een oom naar
Amerika.

Dat legde de basis voor zijn car-

rière. Hij kwam in contact met
de grootsten uit de jazzwereld.
Toen pas nam hij de bijnaam
'Toots' aan, naar die van de saxo-
fonist 'Toots' Mandello. Na een
jaar speelde 'Toots' al in het or-
kest van Benny Goodman, het
begin van zijn succesverhaal.
Daarna speelde hij met groten
als Grapelli en Django Rein-
hardt, die hem ook nog de gitaar
leerde bespelen.

show

Balorige, biervriendelijke boeren brullen zich naar goud

MannenkoorKarrespoor al
een jaar in de hitparade
DOOR DIRKWILLEM ROSIE

STEENWIJK - Café De
Karre in Tuk, een 'voorstad'
van Steenwijk. De humor
tiert er welig. Aan de wand
een neonreclamevan
Chefarine 4. Naast het
herentoilet de verwijzing:
'Na menig glas bier moet ik
naar hier. Een royale
poster-dame is slechts
gehuld in het opschrift 'Mooi
man. Beide o's op
borsthoogte. Een soortgelijke
poster heeft als tekst
meegekregen: 'Tekoop:
melkquotum.

Wie had in maart van het vorige
Jaar kunnen weten, dat Tuk nog

het bedevaartsoord voor
Mensen met een verfijnde smaak
;2-u worden. En dat café De Kar-
:j"e zou uitgroeien tot hèt culture-
Je centrum van niet-Randstede-
% Nederland?

'*n maart van het vorige jaar
Willem van Schijndel, ge-

neral manager van platenmaat-
Schappij Indisc, voor het eerstvan zijn leven gecpnfronteerd
£>et deverschijnselen Tuk en De
Karre. Hij was getipt over een
Sfoepje stamgasten dat in de re-
-Bio enige faam had opgebouwd
'*ls het Mannenkoor Karrespoor."ooral de hymne 'Mooi man'

nogal eens aangeheven inC- plaatselijke discotheek. Met
<jren op steeltjes zat Van Schijn-
cel in De Karre te luisteren naar

stelletje balorige, biervrien-jjelijke, moeizaam toonhouden-J|e, maar uit volle borst zingende
boeren. A capella brachten zij

chansons als 'Koekalverij' en
'Genieten dikke tieten.

" Karrespoor:
een gouden

cd voor de verkoop van
66.000 exemplaren van

hun verzamelalbum
'Onbegriepuluk'.

Foto: Wierenga/GPD

Plezier
De mannen hebben geen winst-
oogmerk, zij beogen niet meer of
niet minder dan plezier in het le-
ven te hebben. En waar blijven
al die miljoenen die ze verdie-
nen? Marco Kranendonk ver-
blikt of verbloost niet. „Wat niet
opgaat aan reiskosten en instru-
menten gaat naar een goed doel.
We steunen Foster Parents, Uni-
cef en een koor in Hongarije.
Nee, aan zangles raken we ons
geld niet kwijt. We drinken bier,
dat helpt ook."

vliegen er twee vliegtuigen over
met de teksten: 'Mannenkoor
proficiat' en 'Onbegriepuluk is
goud. Voor elk lid is er een met
goudverf bespoten matrix van
de populaire cd en ook studio-
technicus Joop van der Linden
en kroegbaas Hein Kranendonk
krijgen de met stro versierde
gouden plaat. De laatste wordt
bij de overhandiging toegezon-
gen door 20 mannenstemmen:
'Weet je wat ik graag zou willen
zijn? Een zoon van vader Hein,
een zoon van vader Hein.

Enigszins beduusd staat koorlid
Ton Hof, pilsje in de hand, in een
hoek van het café. „Waar ik de
gouden plaat op ga hangen? Bo-
ven mijn bed."Eerlijk is eerlijk: Indisc-baas

Van Schijndel heeft er een paar
duiten tegenaan gegooid om het
heuglijke feit van 50.000 Karres-
poor-cd's te vieren. Bij aankomst
in het café (vervoermiddelen:
een oude tractor met platte wa-
gen en een antieke Rolls Royce)

Maar wat vindt zijn vrouw daar
dan wel van?
„Dat is het nou juis,t," lacht hij.
„Ik heb helemaal geen vrouw.
En als ik er dan één op bezoek
krijg, vraag ik gewoon: wil je
mijn gouden plaat zien?"

’Keizervanhetmondrnuziekske’aldecenniaeenberoemdheid

Jean’Toots’Thielemans
wordt vandaag zeventig

DOOR HANS DE BRUIJN

BRUSSEL - Stéphane
Grapelli noemde hem
ooit 'de muzikant die met
het kleinste instrument
de grootste muziek
maakt. Een andere be-
wonderaar had het over
'de keizer van het mond-
muziekske'. Zonder con-
currentie is hij België's
beroemdste zoon. Op alle
continenten is zijn naam
bekend en speelt men
zijn muziek. En onder die
'men' horen vele groten
uit de jazz- en de popmu-
ziek.
Vandaag wordt Jean-Baptiste
Thielemans zeventig jaar. Maar
zo kent niemand hem. Wel als
'Toots'. Grijs haar inmiddels,
maar onmiskenbaar 'Toots', met
zijn donkere bril en het dunne
snorretje. Dit weekend was hij
even in terug Brussel om het
thuisfront de kans te geven om
zijn verjaardag te vieren. Zondag
vloog hij alweer terug naar New
Vork, waar hij alweer negenen-
dertig jaarwoont.

" Jean 'Toots'
Thielemans: Grijs
haar inmiddels, maar
onmiskenbaar 'Toots',
met zijn donkere bril
en het dunne snorretje.

Foto: KIPPA

Bluesette
Ook speelde hij met Charlie Par-
ker, George Shearing en Miles
Davis. Zijn 'Bluesette' werd een
wereldhit. Later volgden de po-
partiesten, die graag een beroep
op hem deden. Stevie Wonder
beschouwt hem als zijn voor-
beeld, maar 'Toots' begeleidde
ook Paul Simon, Billy Joel en
Michaël Jackson, al ging het
soms maar om een paar referein-
tjes. Hij speelde ook in Carnegie
Hall.

Een 'dikke nek', zoals de Belgen
zeggen, heeft hij er niet door ge-
kregen. Neen, verwaand is' hij
niet. Als hij het leuk vindt speelt
hij ook net zo goed voor niks. Hij
woont deels in New Vork, deels
in Grimbergen bij Brussel. Gere-
geld wipt hij even over naar
Brussel om er te spelen, zoals
volgende maand in de Brusselse
Jazz Rallye, of om Vlaamse ar-
tiesten zoals Johan Verminnen
te begeleiden.

Crime Time
gaf politie
verkeerde
videoband

Van onzertv-redactie

HEERLEN - Freelance-
medewerker P. Scholten
van Crime Time heeft in het
weekeinde ondergedoken
gezeten nadat hij de Hilver-
sumse politie met een valse
videoband om de tuin had
geleid. Op deze manier kon
hij een arrestatie voorko-
men. De politie had de
band, die meer duidelijk-
heid moest bieden over een
overval op een supermarkt,
opgeëist.

De journalist was vrijdagnacht
direct na afloop van het Tros-
programma Crime Time gearres-
teerd, omdat hij de originele
beeldband niet af wilde geven.
In het tv-programma kwam een
Hilversummer aan het woord,
die de daders noemde van de
overval op de Oosterbeekse su-
permarkt waarbij twee doden en
een zwaargewonde vielen. De
Hilversummer zit op dit moment
in het huis van bewaring in Alk-
maar voor de moord op zijn ex-
vriendin.

Huiszoeking
Toen de politie aankondigde bij
de aangehouden journalist een
huiszoeking te verrichten bleek
deze bereid te zijn de videoband
af te geven. In plaats daarvan
kreeg de politie echter een band
die ook al in de tv-uitzending
was geweest en waarop de na-
men van de daders via een piep-
geluid waren weggewerkt. Zon-
der deze band te controleren liet
de politie de journalist vervol-
gens vrij.

Toen de politie dit ontdekte was
de journalist inmiddels onderge-
doken.Via de semafoonprobeer-
de de Centrale Recherche Infor-
matiedienst (CRI) het hele
weekeinde contact met hem op
te nemen. Uiteindelijk kon de
journalist contact opnemen met
de Hilversummer in het huis van
bewaring in Alkmaar. Deze gaf
de journalist toestemming de na-
men van de verdachten van de
supermarktroof te onthullen. De
journalist heeft vervolgens zon-
dagavond de echte band aan de
politie overhandigd.

(ADVERTENTIE)

_-_-_-___»^ ::::-:■
WATERSCHADE!?
" Speciale methode voor het drogen

van zwevende vloeren en houten
plafonds.

" Kondensdroging.
" Drogen van vloeren, wanden en

plafonds.

" Speciale methode droging platte
daken.

» Gratis objektvochtmeting.
Voor vrijblijvende info:
RALF BORCHERT, TEL. 045-316610

GMBH __
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Nederland 2
TROS
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
15.30 Over sommige geheimem

moet je praten. Korte film van
Willem van der Pol. (herh.).

16.00 "" Journaal.
16.09 Bekijk het maar, met Tik tak;

Bereboot, poppenserie. Afl.: Apriljo-
ker; Casper and his friends, teken-
film; Peppi en Kokki, jeugdserie. Afl.:
Op de kermis.

17.11 TV Dokter, (herh).
17.13 Santa Barbara, soapserie.
18:00 "" Journaal.
18.22 Special adventure, registratie
van de nationale selectie van de Ca-
meltrophy. Commentaar: Klaas Sam-
plonius.

18.57 Candid camera. Amerikaanse
humor met de verborgen camera.

19.22 TROS Kieskeurig, consumen-
tenmagazine.

19.57 Aktua nieuws.
20.00 Derrick, Duitse misdaadserie.

Afl.: Schoten bij de tennisbaan. De
zoon van Droger, eigenaar van een
bierbrouwerij, wordt dood aangetrof-
fen voor de tennisclub. Droger wei-
gert te geloven dat zijn zoon een in-
tieme realatie had met de pianiste
Isolde, dochtervan éénvan zijn afne-
mers. Ook Isolde ontkent dit.

21.06 TROS Aktua, actualiteitenru-
briek.

21.35 TV Dokter, medische tips.
21.37 (TT) In de schaduw van de

overwinning, 3-delige serie naar de
gelijknamige speelfilm van Ate de
Jong. Met: JeroenKrabbé, Linda van
Dyck e.a. Afl.l. (herh.). Zomer 1943.
Een verzetsgroep overvalt met suc-
ces een bevolkingsregister, hetgeen
niet zonder gevolgen blijft. Een aantal
verzetsmensen wordt gearresteerd,
waaronder ook Blumberg, de leider
van de groep.

22.35 Terug naar mijn shtetl Dela-
tyn, reportage over een reis van De-
latyn in Galicië naar Amsterdam 62
jaar geleden.

23.35 Expo '92 Sevilla - Tussen
twee werelden, informatieve serie.
Afl.3: Griekenland en Mexico.

00.04-00.09 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Heute.
09.03 Der Denver-Clan (Dynasty).
09.45 Medizin nach Noten VII/4.
10.00 Heute.
10.03 Regenbogen, religieus magazi-

ne. Vandaag: Black Gospel, (herh.).
10.35 ZDF-info Arbeit und Beruf.
H.OO Heute.
11.03 Urnschau (VPS 12.35).
11.25 Ehen vor Gericht (VPS 11.03),

serie gedramatiseerde echtschei-
dingszaken, (herh.).

12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin met
heute-Nachrichten.

13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 "" Sesamstrasse, kinderpro-

gramma.
14.30 Prmz Eisenherz. Tekenfilmse-
rie naar de stripsvan Harold R. Fos-
ter. Afl.6: Endlich in Camelot.

15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong, kinderclub.
15.30 Annaherungen, 4-delige serie
waarin buitenlandse vrouwen vertel-
len over hun eerste weken in Berlijn.

16.00 Tagesschau.
16.03 Talk taglich - Termin in Berlin,

gevarieerd middagmagazine.
16.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Preis. Braziliaanse serie. Afl.BB.

17.00 Punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.35 Vera und Babs, serie. Afl.:
Theaterdonner; Eddas Entscheidung.

18.30 Hier und Heute.
18.45 Die Hausmeisterin, serie. Afl.:
Die verzwickte Erbschaft.

1-.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 ARD-Brennpunkt.
20.54 Tagesthemen-Telegramm.
20.55 Polizeiruf 110: Der Riss, mis-

daadfilm van Jan Ruzicka.22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag, satire.
23.05 ARO-Sport extra. WK IJshoc-
key: USA - Duitsland; Tennis: Grand
Prix toernooi voor dames.23.35 Eine Welt für alle: Der Marsch,
Engelse tv-film van David Wheatley
in kader van media-actie One World.

01.10 Tagesschau.
01.15-01.20 Zuschauen - Entspan-

"en - Nachdenken. Auf den Kykla-
■^den: los.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma

ARD/ZDF. Zie Duitsland 1.
13.00 ZDF Sport extra. Grand Prix

tennistoernooi voor dames te Ham-
burg.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjoumal.
17.37 "" Lotto-trekking naar aanlei-

ding van het 10-jarig jubileum.
17.50 Hotel Paradies, serie. Afl.:

Neuer Lebensmut. De Lindemanns
zoeken heimelijk naar het gestolen
portret. De kamer van de familie
Mörsch wordt doorzocht en daar wor-
den inderdaad allerlei spullen van het
hotel gevonden.

19.00 Heute.
19.25 Ein dicker Hund. Duitse speel-
film uit 1982 van Franz Marischka.
Eduard von Bittermagen en zijn huis-
arts Prof. Pfiff sluiten voor alles een
weddenschap af. Zo wil Von Bitter-
magen nu, dat zijn neef Tommi met
Julia, de dochter van de professor,
trouwt. De professor gelooft niet, dat
de twee ooit voor elkaar zullen vallen.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis,
gezondheidsmagazine gepresen-
teerd door Hans Mohl. Vandaag:
onder andere de risico's van vroeg-
geboortes.

21.45 Heute-journal.
22.15 Köpfe. Wolfgang Herles portret-

teert Heinz Durr, Yael Dajan en John
Perry.

23.00 Derrick. Duitse misdaadserie.
Met: Horst Tappert, Fritz Wepper,
Günther Stoll, e.a. Afl.: Eine Nacht im
Oktober. De 18-jarige Rosy Kramer
wordt tegen middernacht om het le-
ven gebracht door meerdere messte-
ken. Derrick komt er achter, dat zij in
een discotheek ruzie kreeg met een
vriend en zich door een vreemde
naar huis heeft laten brengen.

00.00 Mem lieber John,Amerikaanse
comedyserie. Met: Judd Hirsch, Isa-
bella Hofmann, Jane Carr e.a. Afl.:
Der. Abschiedsgruss. Kate klaagt er
weer eens over, dat er helemaal
geen interessante mannen te vinden
zijn. Maar dan verschijnt een oude
studievriend van John en ze herziet
haar oordeel onmiddellijk.

00.25 Heute.

TV FILMS VIDEO
KTL4
12.45 T'Ammazzo, Raccoman-
dati a Dio (1968-1). Film van
Osvaldo Civirani over bankro-
vers die door hun hebzucht ook
onderling slaags raken, terwijl
2e toch 200.000 dollar te verde-en hebben. Met: George Hilton,
John Ireland en Piero Vida.

" Romy Schneider in een scène uit 'Gruppenbild mit Dame. (Nederland 1 - 20.25 uur).

Duitsland 2
19.25 Ein Dicker Hund(1982-A). Rijkaard en huisarts
sluitend voortdurend wedden-
schappen met elkaar af. Zo zou

rijkaard zijn zoekgeraakte
neef aan de dochter van zijn
"este vriend weten te koppelen,

Franz Marischka. Met:Willy Millowitsch, Tommi Ohr-ner en Gunther Phillip.

Nederland 1
20.25 Gruppenbild mit Dame
U977-D/F). Verfilming van een
foman van Heinrich Böll doorA|eksandar Petrovic. Leni wasnet door de oorlog stuk te krij-

gen en na de oorlog besluit ze
met een Turk te trouwen. Met:
Romy Schneider, Brad Dourif,
en Vadim Glowna.

Super Channel
23.00 Abraham Lincoln
(1930-USA). Walter Huston is

voortreffelijk in deze eerlijke,
maar statische biografie van
president Lincoln door David W.
Griffith. Verder met: Una Merkel
en Edgar Dearing.

Nederland 3
NOS
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Hindoeïsme. Aflevering 1.
10.30 Bio-bits. Afl.l. Het ei/metamor-

fose.
11.00-11.30 Stille getuigen (NOT).
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Desmond's. Serie. Afl.: De ver-

loren zoon. Michaël zoekt onderdak
bij zijn ouders wanneer zijn flat op-
nieuw wordt geschilderd en behan-
gen.

19.25 Van gewest tot gewest. Maga-
zine over mensen en berichten uit de
regio. Reportage over de eierveüing
in Barneveld. De toevoer van eieren
daalt, waardoor het voortbestaan van
de veiling èn de eiermarkt wordt be-
dreigd. Verder aandacht voor leven
met de dood van Zwollenaar Theo-
door Jansen en een reportage over
het natuurgebied Het Schraalzand bij
Boxmeer.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: De CD.

20.00 Overwinnen. Film van de Stich-
ting Nationaal Fonds Sport Gehandi-
capten (Socutera).

20.10 Studio Sport. Uitgebreide voor-
beschouwing op de match Torino-
Ajax.

20.30 Voetballen. Rechtstreekse re-
portage van de wedstrijd Torino -
Ajax om de Uefa-cup. (In de pauze
ca 21.15 reclame van de STER).

22.30 "" Journaal.
22.45 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen. (Met
gesprek minister-president drs R.
F.M. Lubbers).

23.30 Ideologie of individualisme.
Uitzending van De Vrije Gedachte.
Presentatie: Jan Vis.

23.40-23.45 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltv. 09.40
Cursus wiskunde. 10.10 Schooltv.
11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht zu
lieben. 12.15 Frauen-Fragen: Der poli-
tische Harem, reportage. 13.00
Deutschlandbilder: Ein gerechtes Ur-
teil? 13.45 Plus 3 extra. 14.15 West 3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Der
Traumstein. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Omaruru. 16.30
Sport im Westen extra. WK IJshockey:
USA-Duitsland vanuit Praag (Eerste
pauze met sport; Tweede pauze West
3 aktuell). 18.45 Jetzt reden Kinder,
serie waarin kinderen vertellen over
hun wereld. 19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Eff-eff, vrijetijds- en fitness-
magazine. 20.45 Schauplatz NRW.
21.30 West 3 aktuell. 21.45 Wissen-
schaftsshow: Menu 2002, reportage
over kunstmatig voedsel in de volgen-
de eeuw. 22.30 Rückblende: Reporta-
ge over de bouw van het Empire State
Building en de opening in '32. 22.45
Berlin Alexanderplatz, serie naar de ro-
man van Alfred Döblin. 00.06 Laatste
nieuws. Aansl.: Zur Nacht.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
technologie. 09.00 Schooltv. 10.50
Non-Stop-Fernsehen. 14.00 Schooltv.
15.00 (ZW) Taxichauffeur Banz, Zwit-
serse speelfilm. 16.30 Solo für 12.
17.00 Cursus technologie. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Der kleine Vampir,
serie naar de kinderboeken van Angela
Sommer-Bodenburg. 18.24 Ernest und
die Zahne. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Das Südwestjournal. 19.00 Hal-
lo, wie geht's? Vandaag: Spijsverte-
ring. 19.15 Reportage over het duiken
naar scheepswrakken voor dekust van
Santo Domingo. 20.00 Guten Abend,
amusementsprogr. M.m.v. het piano-
duoMarek en Michel en de blazers van
de Rheinische Philharmonie. 21.00
Journaal. 21.15 Einmal ein Cop, Deen-
se misdaadserie. 22.00 Berlin Alexan-
derplatz, serie naar de roman van Al-
fred Döblin. 23.45 Reportage over het
paasfeest bij de Tarahumara-indianen
in N.-Mexico. 00.30 Aktuell. 00.35 Non-
Stop-Fernsehen.

RTL4
06.55, 07.25 en 08.00 RTL4nieuws.
07.00 en 07.30 Cartoons.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Rad van fortuin, (herh.).
09.40 Goede tijden, slechte tijden.
10.05 As the world turns, serie.
10.50 Mag het iets meer zijn?
12.45 Tammazzo raccomandati a
dio. It. western uit 1968. Regie: Os-
valdo Civirani. Twee bandieten, bijge-
naamd De kolonel en De portugees,
ruziën met elkaar over de 200.000
dollar dieze buit hebben gemaakt bij
een overval. Beiden gaan ze ervan
uit dat hun medeplichtige, Roy Ful-
ton, inmiddels dood en begraven is.
Fulton leeft echter nog steeds.

14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Braz. serie.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Doogie Howser. Am. serie.
17.00 5 uur show. Gev. magazine.
18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Minispel: Taboe. Telefoonspel-

letje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Avondnieuws.
19.50 Het weer door John Bernard.
20.00 Goede tijden slechte tijden,

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rescue 911, document, serie.
21.25 Prime suspect, Am. tv-film uit

1982. Regie: Noel Black. Het stadje
Santa Luisa wordt al jaren geteisterd
door een reeks ontvoeringen en
moorden. De slachtoffers hebben
veel met elkaar gemeen: het zijn alle-
maal meisjes die jonger zijn dan elf
jaar en wit-blond haar hebben. De
politie verdenkt Frank Staplin, een
succesvolle zakenman, van deze
misdrijven.

23.10 Hardball, Amerikaanse serie.
00.00 Laatste nieuws.
00.15 M.A.S.H. Am. serie. (herh.).
00.40 The Oprah Winfrey show,

Amerikaanse talkshow, (herh.).
01.25 De draagmoeder, (herh.).
01.50 Prime suspect, (herh.).
03.25 Teletext.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland,

ontbijt-magazine.
09.00 Wie das Leben so spielt (As

the world turns). Amerikaanse soap-
serie,

09.50 Reich und schön (The bold
and beautiful), Amerikaanse serie.

10.15 Dr. mcd. Marcus Welby. Afl.:
Letzter Flug nach Babyion.

11.10 Lassie (New Lassie), Ameri-
kaanse serie. Afl.: Lassie als Geisel.

11.35 Tic Tac Toe, spelprogramma.
12.00 Familienduell, spelprogr.
12.30 Zwölfdreissig, magazine.
12.50 Eine schrecklich nette Familie

(Married... with children), Amerikaan-
se serie. Afl.: Ich bin mem bester
Kunde.

13.20 California Clan (Santa Barba-
ra), Amerikaanse serie.

14.10 Die Springfield Story (The gui-
ding light), Amerikaanse serie.

14.55 Der Chef (Ironside). Amerikaan-
se serie. Afl.: Werdegang einer Poli-
zistin.

15.45 Chips.Afl. Die Verhandlung.
16.40 Riskant!, spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss, spel.
17.45 Glück am Drücker, spel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99, live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Die Heimatmelodie, volksmu-

ziek.
20.15 Gottschalk, personality-show.

Gasten: Barclay James Harvest, Ta-
nita Tikaram, e.a.

22.20 Stern tv, tv-magazine.
23.00 Eine neue Chance für die Lie-

be, erotisch magazine.
23.30 Benny Hill, comedy-show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 AirWolf, Amerikaanse serie.

Afl.: Rache ist nie zu spat. (herh.).
00.55 Kampf gegen die Mafia (Wise-

guy), Amerikaanse serie. Afl.: Big
Mike Mc. Pike. (herh.).

01.45 Twilight zone, Amerikaanse sf-
serie. Afl.: Die Wunderbrille. (herh).

02.10 Haute Tension - Verlorene
Jahre (Retour a Malaveil), Franse
misdaadfilm van Jacques Ertaud.

03.45 Sinners blood - der tödliche
Trip, Amerikaansee speelfilm uit
1970 van Neil Douglas.

05.05 After hours, magazine.
05.15 Elf 99, live-magazine, (herh.).

RTL Plus
03.45 Sinner's Blood

(1969-USA). Twee weesmeis-
jes verhuizen naar hun oom op
het platteland. Bij de plaatselij-
ke fietsclub is het te gek: sex en
drugs en rock 'n rol!. Regie: Neil
Douglas. Met: Christie Beal en
Nancy Sheldon.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
KRO
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal. AKN
16.05 Tekenfilmfestival.
16.23 (TT) Servicesalon, gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.
Mieke Lamers.

17.30 Tao Tao, tekenfilmserie- Afl.:
Moeder Panda vertelt het verhaal van
de kwebbelende schildpad.

18.00 Boggle, woordspel. Presenta-
tie: Dodi Apeldoorn.

18.30 Transport, 3-de!ige documen-
taire. Deel 2: 'Transport over deweg',
waarin aandacht wordt besteed aan
de logistiek van het vervoer van fiet-
sen naar het buurland Duitsland en
voor de opleving van het treinver-
voer, zoals blijkt uit de plannen voor
de Betuwelijn. Minister Maij van Ver-
keer en Waterstaat benadrukt dat het
Nederlandse wegvervoer een sleutel-
positie in Europa heeft. Liefst een-
vijfde van het internationaal wegver-
voer binnen de EG is uit Nederland
afkomstig of heeft ons land als be-
stemming. Maar: er wordt veel ver-
voerd tegen karige opbrengsten, met
als gevolg dat de bijdrage van de
transportsector aan de economie
slechts tien pocent groter is dan in
andere Europese landen.

19.00 Land van de arend, 8-delige
documentaire over de ontdekking van
Amerika en de gevolgen daarvan.
Afl.2: Confrontatie met de wildernis.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.25 Gruppenbild mit Dame, Duits/

Franse speelfilm uit 1977 van Alek-
sander Petrovic naar de roman van
Heinrich Böll. Met: Romy Schneider,
Micheal Galabru e.a. De oorlog be-
zorgt de jonge Duitse Leni veel ver-
driet, maar toch laat ze zich niet klein
krijgen.

22.20 Pyramide, kennisquiz.
22.55 Reporter, actualiteitenprogram-

ma.
23.30 Nieuwsnet 12 (WIOU), Ameri-

kaanse serie. Afl.: Kerstfeest. Taylor
vecht haar ontslag aan. Floyd mist
zijn oude vertrouwde weerkaarten en
Kelby's vriend komt opdagen.

00.20-00.25 "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma
waarin leerlingen uit het zesde jaar
vah het basisonderwijs het tegen el-
kaar opnemen in denk- en doespelle-
tjes.

16.30 Samson. Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms.

17.30 Postbus X. Jeugdserie.
47.55 Tik tak. Animatieserie.

Af1.119.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos (The

bold and the beautiful). Amerikaanse
serie. Af 1.413.

18.35 Top score. Spelprogramma.
19.03 Buren (Neighbours). Af1.837.
19.25 Mededelingen en overzicht.
19.30 Journaal en Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: Blue lady, van Hans-Christoph
Blumenberg.

21.30 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Af1.19: Girls
just wanna have fun (1). De repara-
teurvan de diepvriezer is een mooie
vrouw. Al en Steve verslinden haar
met huid en haar.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Af1.17. Aansl.: Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Qu'est-ce que je vous? De an-

derstalige Belgen hebben niet alleen
een roemrucht verleden maar ook
boeiende hedendaagse figuren én
dus toont Marcel Vanthilt Wallonië en
haar Walen zoals u ze nog nooit zag.
Afl.4: Smul met ons mee.

23.25-23.30 Coda. Marleen de Cree
leest voor uit eigen werk.

België/TV 2
18.50 Journaal.
19.00 Vak-werk. Informatief program-

ma rond arbeid. Af1.17: Introductie
van nieuwe technologieën.

19.30 Het Capitool (Capitol). Af 1.394.
19.53 Benny Hill. Sketches.
20.00 Sportavond.
21.30-22.00 Journaal en Sport.

SAT1
05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 News.
09.05 Die Goldene Hitparade der
Volksmusik. Herh. 10.10Guadalcanal -
Entscheidung im Pazifik. Amer. speel-
film. Herh. 11.55 Glücksrad.
Herh.12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-
Börse. (13.00 Sat 1 News). 13.35 ün-
der der Sonne Kaliforniens. 14.30 Be-
zaubernde Jeannie. Am. comedieserie.
15.05 Falcon Crest. 16.00 Booker. Am.
krimiserie. Aansl. Sat 1 News. 17.05
Geh aufs Ganze. Prijzenspelprogram-
ma. 17.45 Regionalreport.lB.ls Bingo.
18.45 Sat 1 News. 19.20 Glücksrad.
Aansl. WetterNews. 20.15 Chiemgauer
Volkstheater: Liebe und Blechschaden
(1). Bleispel in drie delen. 22.00 AKUT.
Politiek magazine. 22.35 Schreinema-
kers live. 23.35 Sat 1 News. 23.45
Lohn der Angst. Frans/Italiaanse speel-
film. 01.55 Fünf vor zwölf. 02.25 Sat 1
Sport. 02.55 Programma-overzicht/
Teletekst.

" Gunther Philipp. (Duits-
land 2 - 19.25 uur).

Radio 1 radio7.07 VARARadio I woensdageditie
(7.30 en 12.30Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Jouma-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws). 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.07 Met het oog op mor-
gen 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press. 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7 04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04
NCRV's hier en nu. 18.04 Geloven
in muziek. 19.04 Water en vuur.
20.04 Country style. 21.04Late da-
te. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland 18 04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux. 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 753
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven 9.00 Musica Sacra. 10.00

Het concert. I. Freiburgs Barokork.
met countertenor. 11. In de schaduw
van de meesters Trondheim Symf.
Ork. 12.00 Barokmuziek 12.30
Stemmen. 13.00 Nws. 13.04
4-Luik 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum
15.30 Moetje horen. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Forum. 18.00 Nws. en
18.04 Muziekjournaal. 19.00 Voor-
bij de tijd. 20 00 Nws. 20.02 Fo-
rum. 20.15 AVRO-Concertavond
Koor en Kamerkoor Nieuwe Mu-
ziek met het Residentie Ork. en
sol. 22.00 Opera magazine.
23 00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt 8.30 IKON-vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De schatkamer
10.00Oud plaatwerk. 11.00 De du-
vel is oud 12.00 Nws. 12.05 Bon-
nelooi. 12.30 De spiegel 13.00
Nws. 13.10Actuele Zaken, metom
14 00 Het minderheden-nieuws-
overzicht 15.00 De sterren. 15.30
Varen. 16.00 TROS Schlagerfesti-
val 17 00 TROS Dierenmanieren
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00Nws. 18 10 Basis-
code 3 - magazine. 18.20 Uitzen-
ding van de WD. 18.30 TROS
Perspectief. 19.00 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Turks
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees 20 30
Grieks voor beginners 21.00 Par-
lement en politiek. 21 30 De Kel-

ten. 22.00 ca va? 22.30-23.00 De
sterren

België RTBF 1
12.15 Vacaturebank. 12.30 Vendetta,
serie. 12.55 Weerbericht. 13.00 Nws.
13.35 The wreeking crew, Am. speel-
film uit 1968 van Phil Karlson. 15.10
Komische serie over de gezondheid.
16.20 Clips a la Une. 16.40 Nouba
nouba. 17.35 Airwolf, Am. misdaadse-
rie. 18.25 Full house, Am. serie. 19.00
Ce soir. 19.30 Journ. 20.05 Wallonië
92. Thema: Un gouvernement wallon,
pour quoi faire? 21.15 Margaret
Bourke-White, Am. tv-film uit 1988 van
Lawrence Schiller naar de biografie
van Vicki Gokfberg. 22.50 Filmrubriek.
23.10 Laatste nws. 23.30 Bourse.
23.35-23.45 La pensee et les hommes.

België Télé 21
15.50 Vidéothèque. 16.45 Cargo.
17.40 Nouba nouba. 18.30 Filosofisch
magazine. 19.00 Radio 21. 19.30
Journ. 20.00 Sportmagazine. 22.00
Laatste nws. 22.30 Documentaire over
de Colombiaanse krant El Espectador
die de strijd aanbond tegen de drugs-
mafia. 23.20-23.45 Ce soir.

TV 5
07.00 Ochtend/middagprogr. 18.00
Questions pour vn champion, spel-
progr. 18.30 Nws. 18.50 Weerber.
19.00 Bergsportmagazine. 19.30 Zwit-
sers nws. 20.00 Temps présent. Van-
daag: over Zwitserse werklozen. 21.00
Nws. 21.30Komedie van Georges Berr
en Louis Verneuil. 23.00 Nws. 23.20
Hotel, literair magazine. 00.20-00.25 1,
2, 3, Théatre.

RAI UNO
06.55 Ochtend/middagprogr. 18.00 Te-
legiornale Uno. 18.05 Vuoi vincere?
18.40 II mondo di Quark. 19.35 Una
storia di Enzo Biagi. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25 Tori-
no: Calcio. 22.15 Alfred Hitchcock pre-
senta. 22.45 Telegiornale Uno linea
notte. 23.00 Speciale Telethon '91.
00.00 Telegiornale Uno - Che tempo
fa. 00.30 Appuntamento al cinema.
00.40 TGS Mercoledi' sport. 01.30
Mezzanotte e dintorni. 02.00 Telegior-
nale Uno linea notte. 02.15 La ragazza
piü bella del mondo, film. 04.10 Grandi
fiumi. 05.00 Telegiornale Uno linea not-
te. 05.15 Divertimenti. 05.50 Giacinta.

BBC1
07.00-07.55 Teletekst. 07.30 BBC
Breakfast news. 10.05 Gloria. 10.50
Hot chefs. 11.00 Nws. 11.05 Playdays.
11.25 Rupert the bear. 11.35 Gibbe-
rish. 12.00 Nws. 12.05 World snooker.
13.00 Nws. 13.20 Pebble Mill. 13.55
Reg. nws. 14.00 Nws. 14.30 Neigh-
bours: 14.50 Paardesport. Koersen
vanaf Ascot en vanuit Punchestown.
16.50 Henry's cat. 17.00 Wildbunch.
17.15 Attack of the killer-tomatoes.
17.35 The movie game. 18.00 News-
round. 18.10 Little sir Nicholas. 18.35
Neighbours. 19.00 Nws. 19.30 Reg.
nws. 20.00 Wogan. 20.30 Tomorrow's
world. Vandaag: Wetenschappers heb-
ben lering getrokken uit de gebeurte-
nissen in Lockerbie en hebben ba-
gage-kluizen voor vliegtuigen ontwik-
keld die de vernietigende kracht van
een bom verspreiden. 21.00 Only fools
and horses. 21.50 Points of view.
22.00 Nws. 22.30 QED. Vandaag: Een
documentaire over de oorzaken voor
hyperactief gedrag bij kinderen. 23.00
Sportsnight met o.a. EK-voetbal: Enge-
land-GOS en het WK Snooker. 01.00
Spenser for hire, misdaadserie.
01.50-01.55 Weerbericht.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 The tea
and sugar. 10.05 Child slaves. 10.30
Le Marée et ses secrets.
10.45 You and me. 11.00 Movable
feasts. 11.15Landmarks. 11.35O & A.
11.40 Update Europe. 12.00 Words
and pictures. 12.15 Good sport. 12.35
Teaching today. 13.05 Links. 13.30 ü-
feschool. 13.55Take nobody's word for
it. 14.20 Johnson and friends. 14.30
Spider. 14.35King Greenfingers. 14.40
Zig Zag. 15.00 Nws. 15.15 World
snooker. Met om 16.00 en 16.50 Nws.
19.00 The next generation, Am. sf-
serie. 19.50 DEF II: Vandaag: Het Zui-
den van de VS. 20.30 DEF II: Van-
daag een special over de Wereldten-
toonstelling in Sevilla. 21.00 Serie over
Spanje en de Nieuwe Wereld. 22.00
World snooker. 22.40 Mr Wakefield's
crusade. 23.30 Newsnight. 00.15 The
late show. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.50 Open university.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 NHL ijshockey,
finale. 10.30 Go. 11.30 Eurobics. 12.00
Forte snooker league. 14.00 NHL ac-
tion. 15.00 Eurobics. 15.30 Futbol
Espanol. 16.00 Revs. 16.30 Boksen.
Top rank. 18.00 Warsteiner Ski Maga-
zin. 18.30 Dutch Open Bowling Mas-
ters vanuit Lelystad. 19.30 Am. foot-
ball. World League. 21.30 Golf. US
Senior PGA. 23.15 Golf report.
23.30-01.30 NHL ijshockey, finale.

Eurosport
09.00 WK IJshockey, Duitsl.-Finland.
11.00 Eurogoals. 12.00 Ronde van
Spanje. 13.00 WK IJshockey. Finland-
Polen. 15.00 Motorcross. 16.30 WK
IJshockey. VS-Duitsland. 19.00 Ronde
v. Spanje. 20.00 WK IJshockey. Zwe-
den-ltalië. 22.30 Voetbal: UEFA Cup.
00.00 Catch, worstelen. 01.00-01.30
Eurosport nieuws.

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

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg opwoens-
dag. Met agenda en uitgaanstips
9.00 Licht Limburgs. Gevarieerde
muziekjes. 10 00 De groene golf
Programma rond het mülieu. 12 00
Limburg Aktueel. 1300 Overname
Radio 1, nieuws- en actualiteiten-
zender 17.00 Limburg Aktueel
18.00-18.30Het Podium. Program-
ma rondom kunst.

België/Radio 2
6 00 Nieuws. 6 05 Het goeie been
(6.30, 7.00, 7 30 nieuws; 7 45 boe-
renparlement) 8.00 Nieuws 8.10
Koffers en Co. 10.00 Nieuws
10.03 Het schurend scharniertje
10.08 Zijn er nog vragen? Martin
de Jonghe ontvangt gasten. 11 50
Feuilleton Het Koekoeksnest
12.00 Radio 2 regionaal 13 00
Nieuws 13 10 Made in Germany
Duitse amusementsmuziek voor
luisteraars in de Benelux 1400
Villa Musica, muziekprogramma
met de elpee van de week. een
spelletje en een cursiefje. 17.00
Radio 2 regionaal. 1800 Nieuws
18.10Rijswijckfoon, verzoekplaten
2000 Levensstijl. 22.00 Nieuws
2205 Jazzkaffee. 23.30-0600
Nachtradio

België/BRF
Nieuws op elk heel uur

6 05Radiofrühstück + Spiel Glück-
streffer (6 15 Wort in den Tag; 6.30
nieuws; 6.45 verzoekplaten; 7.15
agenda; 7.30 regionaal nieuws;
8.30 persoverzicht; 9.05 uit de re-
gio). 9.10 Gut Aufgelegt. Tips und
Themen am Vormittag 1205 Mu-
sik a la carte (12.30 BRF Aktuell).
1300 Presseschau 1305 Musik-
box. 16.05 Popcorn 18 00 Uit de
regio 18.05BRF Aktuell: Aktuelles
vom Tage 1840-20.05 Klassik

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels 600 Morgenmagazin 900
Radio-Shop. Muziek en actualitei-
ten. 12.00RTL-Mittag. Middagma-
gazine 1400 RTL Café 1600
Feierabend Muziek en actualitei-
ten 18.00 Neues aus Kmo, Video.
Musik. 21 00 Je taime 24 00-4.00
Radio-Nacht voor hardwerkers en
laatopblijvers.

WDR 4
Nieuws: tot 10.00elk heel uur; van-
af 12.00 steeds elke twee uur
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (8.05 Zum Tage; 8.55
Andacht) 9.05 Musikpavillon
(10 05 tot 11.00 verzoekplaten)
12.05 Zur Sache 12.07 Gut aufge-
legt (1300 Mitmenschen) 1405
Stichworl Wirtschaft 14.07Auf der
Promenade 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 17.00 Der
Tag urn fünf 17.07 Musik-Express
(1900 Auf ein Wort; 19 30 Ohren-
bar). 2005 Zwischen Broadway
und Kudamm 21 00 Musik zum
traurnen 22.30-04.00 ARD Nacht-
express (elk uur nieuws)

Super Channel
05.30 Victory with Morris Cerullo. 06.00
Super shop. 06.30 Business insiders.
07.00 Business tonight. 07.30 Media
Europe. 07.55 Supersports news.
08.00 ITN world news. 08.30 Hello Au-
stria Hello Vienna. 09.00 Channel E.
09.30 Super shop. 10.00 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Touristic magazin, 13.00 Japan
business today. 13.30 The science
show. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp,
serie 18.30 I spy. 19.30 Inside edition.
20.00 Prime sport. 21.00 The travel
magazine. Vandaag: o.a. Syntra (Por-
tugal), De Duitse Alpen en Peloponne-
sos (Griekenland). 21.30 Business
weekly. 22.00 Nws. 22.30 Europe re-
ports. 22.45 USA market wrap. 22.55
Supersports news. 23.00 (ZW) Abra-
ham Lincoln, Am. speelfilm uit 1930
van D.W. Griffith. 00.45 Music news.
00.55 Blue night. 01.25 Super shop.
01.55 The mix all night.
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Hij is mooist^r^^^^^L^mi^ngJMvan schil.
Hij is prachtig oranjerood en ook nog eens heerlijk sappig.

En hij zit bovendien boordevol ___^ f"
vitaminen. Maar toch...toch betaalt u lv_*}Vr
voor deze winnaar onder de I
Hollandse tomaten perkilo slechts JL# X"3kll°



Winnaar onder de tomaten.
-1 I la» W "„

' ■ ::y _ m V«_»^
Galakchocoladetablet Roomboter f**^fep^ QJèm È S lijp* % m

1 ioogri.79 - 0 £fl van Jan Linders IQC 1 I \Tlk_ 'J.' V- >JBwitofpoprinuZvoor Zj.OKJ pakje a 250gr Us~ _\_.S <J m . s**». jp^ V^^fctófr 'W pWêmWW
, w.v |^H__E^_M__3P^_i£P:'^ *^ "^W_B_H^_E?*^_b_-„i ..

<||l|[- ■'■^up''^ \_W^

j **yv**'*i frv«*«^ mag&toMÉMi émr^M TK,—^* "~7T~~~ i j BBH_-__-__-_-_^__B--l
»^^".,, ■,„„.,«>#pf *.«.-».-^j I Johma verse huzarensalade __^gjP_er

_E& ■\( f / <_B_ :£ lwß wW_ ,]«& ■'* flliilSllf £-' 4&k\ :l 3ÉI&llt -i» (in £FPP'£ITTi_ier__ ( ■ 11/ '_\_^_óooËWoiiii____^!£

"i_^_H I I_*»S X5iH i_t_SPl bakalOOOgr y advokaatvlaai met

'""l^f * IHJi^P »<|| 'l^'s *v| «(■^■^ * .11 #T; **88SSBiiHK «KSBsiHtt Jf Ëstf'-^*. room en bavarois .- /^V/r^V

naturel, framboos, perzik, aardbei JonkerFris gesneden natuurlijk rundvlees: yJlwiiakSl
I^Ö^fflS ÏP^tiP^ ofbanaanyaardbei -.

_ champignons OQ Puur magere ÉpPlgag '^^ literpakl.B9 V/ 1 bhka3l4ml ±A?S& SUCadelapjes — jS Ëy^_Sli\j___^^\ Nu elk 2epak naarkeuze: / V»7/ of StOoflapjes 1 /l Q -BH.
appelstroop Oö -lH _______________ j^^BßKEili^Éll^iy wW

Dark, White of AlmondQ OO z*& _ W 1
i"* ,on i ,__*-_ J W __ _-_■ pakasoogr ±*TS <JpakaOx 120ml 4STK-J»^S ./_Mk/K""**m A **■■»""««* ? fl| löP^

B^^^^^^^H H|^9R^^^^99 B___ I Jji ff, SiTlüiß Br ri i__L____L_miii^ ___JH_Bl^l__P IWP^ __B ff i?A___ip_________s^^^'^'''^'^^
Bi1 Ijf1jfc_." &vl WmmwirdeEiM *_*v_««_»v—_B Bfittp^^^Y^ffl^l """■■-■-■.■, BH—. jimmmmw ■B^"_ü_!s__Sp^^^^^^ _ri____Ét_-_ri__HH^__

1 :>! kil I IX_Ï__B 1 ?_-. Ik_11 _T_B ■_B '^ I II *_^^

Ë£-_____|:vI^L .. V*. V^-f.J _^^B*tf ._2 | 2_U"^-_-_-_-_-l f M ft» -^Ü ■■■:■:■:-:■■■jik—, ■ ■ '■^^«l ____SP

J^_BP^^^^^^^^Ï^_! ML^r^w '~^**J—Ww ■_ _fc tSJT^-I^Sf __l' I^__^^w£p*^_^B wryv^^*'-''<-' g^'

Rfe':':: jl^^» ■'^ Jtir^ AmW ** *" -^i l^P1 «al aff _K __K—'■ ____ -"":' -~^^ _<^__ _^^k__ vV||Hli^^^l WWt-'--'''aWmw^mW __^ké_. ~'':^_£_fi«_k_ " ' _^mmwf _^_h _F _ri^__^ I

■ "^^ "thulSplezier»krat Q^jC Schoude_ham 1 fJC
Unox soepen infamiheblik: alOxO,shter S .^T<J L^D m |V_ gldkorting bijRobijn! tomaat, champignon s^m mm m&mï éHÜS^k -f.Robijn wasverzachter normaal of ofgoulashsoep ’ v_| \*? ''^s-=_l Elp_!^rTSß\ 3p "^Robijn navulpak normaal of lavendel s£i'""~" '^k.J^i^^^" Uhl _F 1

__hJj§U___l _____H_flllll-_____T____M_RP t^ *^-^^s>:.^>._a»"'t^\jj pf' ■■;■ .(i-^'-i ~-....;>^%'^ vV-^Ev"" ____S_H_J I_P^^ ij^^l

-~:i^~ J*1
(zoet) pond = 500 gr __L.>/C5

Aviko aardappel-.- /^y/^w Krötenbrunnen q.b.a. Bieze verse schepsalades Enkhuizer cakerol met

Schijfjes f|| I flesa 0,75 liter 5.30 ir\ p\pl keuze uit 5 soorten QO aardbeien of bosbessen IQQ Gemengde sla OO
zak a 450 gr ±r59~ J_»\J\J Nu3 flessen voor Xl_/.WV_/ per 100gr S_S perrol a400 gr 2-4?- JL»Cj^/ ±200 grnu X.^/_X

Akties zijn geldigvan woensdag 29april t/m zaterdag 2 mei 1992

]an linaers
'tAllerbeste voor 'nvriendelijke prijs

y, 'j'"i Maasstraat SI Beek: Markt I Beek enDonk: Heuvelplein 11 Benjcn: Raadhuisstraat 17Blerick: Albetickstraat 15Boxmeer: Klocistenuin 44Brunssum: Wilhelminastraat I Cuiik: Molenstraat 43 Deurne: Helmond>ewcf> dSa Geleen-Lindenheuvel: Rmsovenstraat 3 Gennep: Winkelcentrum 'IX- Duivenakker' Grave: Mgr Borretwcg 15Groesbeek: Burg Ottenhofsrraat 1Grubbenvorst: Kloosterstraat 14
"temeide:Ganzeweide 70/Wannerstraat Heiden-Parmingen: Steenstraat 30 Herkenbosch: Stationsweg 7 Horst: Kloostcrhol 3d Ittervoort:Begoniastraat 12Kerkrade: Marktstraat 51 Liesvel: Hoofdstraat T 5 Linne: Maashrachtcrwcg H Mill:Oranieboomstrut I Nederween: Umbmushot .i Pev-Echt: Chattlauiplein 13Roermond: O.!_. Vrouweplein I 7Roggcl: Dorpsstraat 11 Sevenum: Pastoor Vullinghsstraat 7

Siturd: Industriestraat 19 Someren: [> Meer 21 Stem: H^erstraat Noord 144 Susteren: Willibrordusstraat 1 Tegelen: Kerkstraat 2Tienray: c.p xjrMraat 1H Velden: lan Vcrsthurensingel 1 Venlo: Zuidsinge! IK Venray: Stationsweg WWanrov: Horpsstraat 25Weert: Maaspoort 52 54 Wijehen: Touwslagersbaan 39
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Overzicht van belangrijke adressen /voor de lezers van het Limburgs Dagblad ~-~~~~~/

Jr\T___^r—— "--.-_- ■IT>"~""1_m mi ïï iii __■ Ë^iT_l-C__a__n__C_Z_H ■ 'n HHIMI II hl II» Mithra-Heroal b.v. ■■EZSM-ES I|f[ll ,J_L_èiil*L_iL_i_l___Ji ÉUfcilUfièaiu_______^-i fÊ^M j/_\WËStmmmSmm W£J JKÊÊMIËËÊèÊÊÊÊ* j[yWMÊÊÈÊMÊMMÊÊÊP Het vertrouwde adres voor al uw rollui-

’ *«’ " rhrjp AHome Imw $T' / "’ ___**’ ken of onderdelen, kunststof schroten, i~_^-?-e

*^^^ ..,..,_ jH_a_) _^^ _^-m service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ //lë^x^!?h\erfen?eift
ftQfi7^Km,schH00- Houtindustrie Pelzer BV Kerkrade. 045-413049. (cRfT^ nNe Dassen aanhannwaoens Mirbachstraat 14,6367 CW Voerendaal. Db, _> n .c j_c_nn nuuiuiuuMNd rei.ci dw ■l-.*«_,__,&_._____.i S? ~_?T- 1\ JVme uassen aanndngwdy^ Bel nu 045-455609 Embaii,, paiiet-, verpakkings-en stop- Haaimachinehandel TO^sk o oVerk., ver reP^. spMMlbouw 0n- en informeer naar een van de vele gezelli- hout; eike- beuke-en esse, plaathout; VELDMAN B V MICA zonwering Sr^L% -!!llT.SSwni i i_.,«, 1 nno/ ,üino ge danscursussen van dansschool Lotus, goedkoop stookhout. Rijksw. 36, Wahl- * fc-_---W--,MW _-w« w « Rolluiken * jaloezieën * zonnescher- \;@\ °'a%° °'Kerkrade. Tel. 045-455088/452501. Üewer 100% fljlei Heerlen en Kerkrade. willer. 04451-1218. Heerlen, Nobelstr. 6,045-716100. ".en. Vraag vrijt... prijsopgave^ Show- J^&^&T)

dan 30% korting nTr~^ Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, room Sittarderw. .116, Heerlen. OQ3?/££> f°^{JspJ
■* s I IJ I H/IC 7OICCO v o>r^W ✓* *\l-'n _A\J_______________________________ ■■ _1 ■__■ .^iTi-iiL- 045-213538 Geleen Raadhuisstr 14 U4b-/_iooö. iscz&** _-j__

Aanhangwagens JO KnopS Autorijles is een zaak van vertrouwen. ■KKSSHH-- flif Jl InÉÉI 046-746480: Rep. 'alle merken,' geen jS^S^S^^'
100 stuks in voorraad. Tevens alle Ga daarom naar de vakman met jaren L______i voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62, "'"» rOHUIKen , VOOrjaarSSCnoonmaak 7
onderdelen en reparaties. Rijksweg ervaring Kies een van onderstaande nriikkprü Tflrtvp h v MmmJ 04750-31012. Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9 *Uw tapijt heeft het nodig
Zuid 195 Sittard. Tel. 046-512718. 8.8.R.0.-beroepsrijscholen. uiurucnj l uiiyc u.v. KellertlUJS keukens Geleen . Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32 * Chem-Dry Chardon doet hetïïst".a-£:.Ti:SSte; S""'<-. 1-046-747905. Aanbouw- ___I_____3B____l Brunssum. 045-252494 bgg. 315484. ___-_*$««_...-__

Autoriischool Leiiten Brunssum 35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij keukens + apparatuur, event. met
________—■—-————_______ BÊM-WÊÊÊÊêÊM

___________?_____________________m te/ 045-251418 L' ortye drukken^ net scheelt u stukken- compL verbouwingen. Toonaangevend in QaSWacht Limburg. 045-227676 ||HMEQSB MMl I Ullll l'_____________i
-^---■i-l--i-U_______i keukens: Specialisten voor alle soorten gastoe- —rfn .e_-r-s stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- Raleigh Cyde-Center HelgerS Mik mmWÏdsWliMfcMra»

Autorijschool Frans Bisschops nriilflrprii 9rhrPiir<: r?ii Wi_r7T7T-V_l tic en verko°P- Litscherveldweg 5 Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. W__W _Mmmmmmmmm
Heerlen. 045-752827. _ T ' ((,h , _ ,-.„ BB 1TJ«?S_KÏ_ Heerlen' 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. S_sl/Handels-, fam, en textieldrukwerk foto- tffil 1T /JftTV-T? I I Sport- en stadsfietsen + reparaties. / „

flnpl Rprnctpun *.
,

_■ , - «f ?'h^tTnfJ" V_V Keukens _________________m___________M Zonder aanbetaling mogelijk. Daemen KunStStottenOjel Bergsteyn Mfgïï?S)6f D°renberg Heerlen 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. s^^.-^^^^^h^
_______________UU_-__-_-_-_-i

Verandadakplaten, plexiglas of LexaAPK-keunngsstation, Rijksweg 61, u4o-_i_/_s. Design-studio: Kerkplein 45. toi. 046-717555 >=?——. thermoclear Hofdwarsweg 7 GeleeBerg en Terblijt. Tel. 04406-41700. Wand- en plafondstUQÏO Wsf* i\W\\b\i-UteA-Wli[\ TeL 046"753865
Autorijschool jo Hendriks Kerkrade. Studio Kerdel zeefdruk/offset Vossen Keukens Plafondbouw Kerkrade/Landgraaf b.v. feT mmmËËËÈÊ* ____________jmmrnrv______»_
045-415315. Voor al uw drukwerk van klein tot Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis- ___-_-__W_*---i--_aa______P

Garage SeÜregtS en CO. groot in iedere oplage
'" Heerlen. Stijlkeukens: Eikenderweg 77, senbosch, Landgraaf. Tel. 045-320840. 5

Off. APK-keuringsstation len 2, Mauri'tslaan 114, ' Geleen. Tel. Heerlen- Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14 Schilderw. Bijsmans Heerlen C^\dealer Iveco bedrijfsauto's, ündelaufer- Autorijschool Piet H.lletjrand Kerkrade. 046-742964. n«_,m_nc „_n Qnhm.hrnor.
UUr * Onderhouds- en utiliteitswerken * ËL/ERKENDEgewande 8, Voerendaal. 045-752888. 045-415597. OftermanS-van SchüUbroeck kunststoftoepassingen * betonrep. * i"lim"ScReparatie van elektr., keramische en ha- Plafond-en keukencentrum gevelreiniging * graffitybestrijding. VtKIIUI-.tKO

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade W^ MttrW^mtt* 3ffiTSwmlT' SM°m Zambon 043-642535 Heerlerbaan 134, tel. 045-425550. datpakt altijd goed uit

vlfSÏÏÏÏ, prob,emen. Co- en "'"m- f?^ -■M^n^M Ni^-f V.S.M. Driessens-Niessen Schoenmaekers Verhuizingen b.v.
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67, _iilrlill>rll>l7il'iiTiiilllir-_! men Al onze syst. zijn eenv. zelf aan Schildersbedrijf b.v. Ankerkade 127 Ridderweg 47, Heerlen.
Kerkrade, tel. 045-456963. Autorijschool Kubben Schimmert te brengen. Idem diverse Zepka 6222 NL Maastricht. 043-630353. Voor 045-411281. Fax: 414096.

04404-2339. .. di____\ CEMA vouwdeuren en wandkastsystemen alle voorkom, schilderwerken. QtiUrolhrno. UorhuiTinnon h uW^r Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, op maat. (Kruisberg 46 Meerssen). -llKKeioroeK vemu Zingen O.V.

A „,, _. ft-jiX 046-747575, keukens - badmeubelen - 111 I _■■ Laanderstraat 109-111, Heerlen
■■C_l-2E_M_3__i__H Jgng' w-nthagen ampeiveid é%^ sanitair . c ,. Radax BV Plafondsystemen 045-715045.

.___, M PI^IC i_i_H_______l_l_______H_| Haefland 23, Brunssum, 045-258051. Hakkenbar De Bongerd 718432 C~ uwverhuizer
SAS AutOShop „De Specialist IH-Lb-T■^■m. Voor alle soorten plafonds, wanden en - Heerlen het adres voor al
Voor auto-accessoires, car-h.fi, alarm, JütorijMhcjl Simons Vaals. ■ ME^NNOJFISKZITJE - - „ betimmeringen. Showroom geopend van u° ffJ^ï; JJÖinbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel- 04454-2443. NERGENS MEE. \m.mm di. t/m za. van 10-17 uur. houdsartikelen.
straat 61, Heerlen, tel. 045-712113. Tel, ÖA?£412!33. Kunstetof:ramenfabr. j

sinds 1973. Timmerfabr. sinds 1924. K*apl
Autorijschool Peter Kokkelkoren nnrlprrlplpnrlpnnt Rnncpn Showroom Broekhoven 1, Geulle-Meers- _F/__________a_iÉ_| -i-"'J
Voerendaal 045-750995. unü-roeienuepüi nuu.en sen

______ai__j_a_*______j________H |-__*fc—i_ES |g
m^mmmaMMmMW-w-—-riW-—mMaMMmMMrmU

Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel. » -h I
" ■'■'jiiimM 045-251015 (geen koopavond). mWüWiiIJHiMWW Akoutherm Systeembouw j Pi^^ tWÊKÊSSSS I___________________________ (2_Uh_l-i__-__ Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v. -^^Hlgl^l-lllg^-l-11-gggPl

\-^rsf_y W^__y7 Kunststof BrunSSUm uw kantoor, winkel, instituut of woning. KiÜ^i **l^jl I
AiitnQPhaHpppntPr I imhurn —jijhj > -mi.ljii ij i iniui— Kunststof ramen en deuren, schuifpuien Systeemplafonds en-wanden, interieur- mmllPW*i MMvmnnvMMiM

tm-MmSMMMM\\% AUtOSCnaflecenter LimOUrg _iaM:«;»_»BW:Hi:»imßwa:-i en ba|ko nsystemen. Trichterweg 7, afbouw, akoustiek, verlichting, binnen- WWtEvAmm _Zm__\ Schadereparaties aan alle merken. Top- Brunssum Tel 045-231045. en buitenzonwering. Voor inf. Industrie- Wj J___________\ VÏCaf'S „Eroland Videotheken"HM W%\ kwaliteit met 1 jaar garantie. Kloosterra- str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter- _H_l__l r Ocn Oriaiico_rH in w_rh,,.,r UO rUnnn 4WPI «a-JVf^-Bn derstr. 100, K'rade. 045-453837. ElektN BemelmanS fi_V rein 'De Horsel'. Fax 243983. Showroom -_-_-_-___-_-____■ erotKS StaSonss»_, _.. ,___ . Aanleg, reparatie en onderhoud van scheppers kunststof JK open ma/vrij. 13.00-17.00 uur. Schoonmaakbedrijven BV 31. Maastricht, Via Regia 105, BrusselsAutomaterialen, APK-keunngen, accu's, elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei- ~ _-_—7t ~ *_& öunuuiiiiiddnu.un|veii dv . winkelcent H'heHluitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf. " de tel 045-212330 Eigen fabnkage/ _*_%_ mmmmmm----m-w---^--w--w---MMMMm Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster- !1S Jqflfi
Tel. 045-311784. -i.llii'.i'ij;! TTTTÏÏ-i ' maaruiPrlr _i-^rJJHJIiM)IiIJI:I;IJM 1 dam. Voor meer info, bel 06-0228400. (acuter Aldi) __l9öb.

's Zaterdags gesloten. uiddiwcm Telex 10526, fax: 020-443454. -_-_-_fTTTT-ni.il ii iijil.iii.-
_p3—-__ Ramen - deuren - rolluiken met 10 jr. ■^JL!i-_L__-_u_l_ï_---Ui------^

AutOp Autoverhuur Sittard B.V. mg Jb Ê_\T%_ j,u_iak\\mJÏl garantie. Eigen montagedienst en ser- C. de Wit B.V.
______^_«__.__«-__«__.______ /?^3BEROUWETTE Verh. van pers.auto's, bestelauto's, yL* MIMIMPMIfIii!!!.! vice. Voorheen in Landgraaf, nu Sme- Postzegelhandel. Nobelstraat 41, 6411 -MHHiiiiiMiaaa.anaiK-i ■7/<>_glf,l1| imrif;_trJd^

ÏWMSautobanden bus'es' kampeerauto's en autoambu- l___J destr. 6, Kerkrade. 045-465228. EK Heerlen, tel. 045-710571.
_._> ■i.niHvuoiiwvii )ancei |easing |ong.rent en groepSver. -^—^^ Math. Linssen. Tel. 045-241587. _____ö_i____M___lli^
Alle merken banden leverbaar. Balance- n^w^SLrJ MnS -_"_"» -f ' _■ ISSJBHBSII ■■ * 4 _______^-_P«M^_a Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk. J. Wetzels Woninginrichting
t^n^nfSS" PUtW69 49'Ki mmen' 0474?2345' f^ nTlCtl^' ' _T flkf JMBSDISIB waterleid., geiser, boiler, gas-water- Enorme keuze tapijt vinyl, gord., vitr;tel. 04405-1286. "«■ Pn-^OK install. Erk. schoor sfeenveger. ges, valletjes. Tapijt gratis leggen, go"

jDLTfIDCDSIi H.HoeppermansC.V. ~Wmm^ ■ : . gmt maten. Spoorsingel 12, Hrl.T»
_|:UNJ^^Ml!lt^f:l;WlldlJJ-l Sanitair, cv., dakwerk, gas, water, B^jMNJ;l_i

-f.lhiiMdilillll'Jj.'-l wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 JagO-Kerkrade _^_^_^____»k___i______------ ____w~~~~tm_-___MMt
Brunssum 045-254166- Geleen Heerlen. Tel. 0 45-713265. Rolluiken en zonweringen. Oók voor on- , ■ ■■■■ i-yrw^ f/_f JBBi||p_lE_a_l._ „ D „ o-« JO _nri__f>'i\ 046-746089; Heerlen 045-719484; Kerk- c6^ en

t reparSS" ÏIT J^l^^lrJa^lUrl 7 /^AutO Veneken B.V. Slttard-Beek I «T_^ I J rade 045-451598; Mtricht 043-620770; mUUI Schaes ergerstr. 104, Kerkrade. ~
oor a

_
parate

~
auto.s "^-/

Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit- »Hf. f-_SlllllM_-__---r>^ Sittard 046-525363; Weert 04950- I modeiie n b u r o I 045-414^7ü fietsen, machines, reklkme. Ha-tO. - Spotgoedkoop
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*. 32464. Uw adres voor betere foto's. "<_£# ' LETAS STICKERSERVICE Heroal rolluiken in aki. en pvc, zonfl
Beek, Pr. Mauritslaan 171,372882*. W \jy schermen, vertikale jalouzieën. fi

Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek, SQf ,^ ■ AIUIFM P.B. 32016, 6370 JA Landgraaf 045-458226 Maria Gorettistraat 13
045-222333. Stalen, roestvrijst., mes- _/j—^ /V \ l_flUl^lt._l Te1:045-312580 Fax:o4s-325885 Kerkrade.„.. _ sing enz. bouten, moeren in metr., metr. WLwTI _itl_Ndl:lJÜTTtïï!pfT_____[ / _..._:_....-..__ _%Bij Donny kijken is kopen! fijn, u.n.f., u.n.c en ww-draad. Tevens PJ| MJ-U,!J,!,!.!H!JJL?^ 1 X \ SIMPELVELD Venetiari fétinMAlle typen bedrijfsauto's, bestellers en inbusbouten, houtschroeven, plaatschr.,' L_sl__J .... . . .__ _«.- RM kprWraHp
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Limburgg oudste
105 jaar

iVanonze correspondent

)RN - In het verpleegtehuis
ornerheide' in Hom is dinsdag

"mburgs oudste inwoonster: me-
Jouw Maria Kuijpers-van Keeken
'5 jaar geworden. Namens de ge-

' 'eente Haelen overhandigde bur-smeester G. van Riet een bloem-
■ük en loco-burgemeester G.Beurs-

'6ns deed hetzelfde namens het
toieentebestuur van Swalmen.

! 'evrouw Kuijpers heeft 95 jaar in

' halmen aan deAsseltsestraat 1 ge-
'oond. Zestig jaar geleden overleed
i?ar man Andreas en zij moest toen
j'er jonge dochters: Fien; Jeanne;
Uria en Leenlje alleen verzorgen.
[ochter Fien, nu mevrouw Sieben-
lUijpers, heeft haar tot voor tien

för altijd verzorgd. De jarige heeftipgen kleinkinderen en zes achter-Peinkinderen. Dochter Fien, die►el contact met haar moeder heeft:ïn Homerheide wordt zij en ook
jdere andere patiënt meer danver-
■end. Toen ik haar vanmorgen ver-fde, dat ze 105 was geworden, zei
F eigenlijk niets. Alsof het de nor-
maalste zaak van de wereld is."

Racistische actie tegen asielzoekers Sweikhuizen

Politie neemt pamfletten
Centrumpartij in beslag

" Loco-burgemeester Beurskens van Swalmen (l) en burgemeester van Riet van Haelenfelicite-ren Limburgs oudste en bieden haar een bloemetje aan. Foto: janpaul kuit
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Kans op lokale tv groot
DOOR BENTI BANACH

Supersnelle
trein doet
Aken aan

AKEN - De plannen voor een su-
persnelle treinverbinding van Parijs
via de Elzas naar Stuttgart zullen de
geplande TGV-lijn Parijs-Brussel-
Aken-Keulen niet in gevaar bren-
gen. Volgens topman Heinz Dür
van de Duitse Spoorwegen zal de
verbinding Parijs-Keulen in de loop
vap 1996 in gebruik worden geno-
men. Politici in Noordrijn-Westfa-
len waren bang dat Aken en Keulen
als stopplaatsen buiten de boot zou-
den vallen.

Wegeos de te hoge kosten voor de
aanpassing van de spoorbaan zal de
sneltrein het traject Aken-Keulen
niet met een tempo van 250 kilome-
ter per uur overbruggen, maar met
een snelheid van minder dan 200 ki-
lometer per uur. Dür verwacht dat
de verbinding vanuit Keulen rich-
ting Frankfurt pas tegen het jaar
2000 zal worden gerealiseerd. Vol-
gens hem zullen in diezelfde perio-
de ook de eerste supersnelletreinen
vanuit Duitsland richting Neder-
land rijden.

Vrouw gewond
bij overval

in Brunssum
BRUNSSUM - Een 66-jarige
vrouw is maandagavond omstreeks
tien uur in haar appartement in se-
niorenflat Stokhoes in Brunssum
behoorlijk toegetakeld door twee
overvallers. Met drie gebroken rib-
ben, een gezwollen gezicht, diverse
kneuzingen en bloeduitstortingen
werd zij naar het ziekenhuis overge-
bracht. De daders gingen met geld,
sieraden en een kleurentelevisie
aan de haal. De twee kwamen bin-
nen door zich uit te geven voor een
bekende. Nadat zij de deur had ge-
opend stormden de overvallers bin-
nen en sloegen op haar in. Zij dreig-
den haar dood te schieten als zij
geen geld zou geven.
Het duo sleurde haar naar de slaap-
kamer waar zij met een sjaal werd
gekneveld. Toen de vrouw kans zag
om hulp te schreeuwen volgde op-
nieuw een mishandeling. Het
slachtoffer werd door een buurman
bevrijd uit haar benarde situatie.

In tegenstelling tot de berichtge-
ving van gisteren vluchtten de da-
ders niet met een grijze Opel Asco-
na, maar in een witte Opel Omega
stationcar. Een zoektocht waaraan
meerdere korpsen uit de regio mee-
werkten had niet het gewenste re-
sultaat. Het gaat om twee donkere
mannen. Een verdachte is lang en
heeft lang, glad haar, zijn handlan-
ger was klein van stuk en heeft
zwart krullend haar.

JEERLEN - Maastricht,: *eerlen en Kerkrade krijgen
Waarschijnlijk met ingang van
september lokale televisie-

'rogramma's. De drie ge-
lentes moeten daarvoor
'irinenkort twee ton bijeen>r-ngen. Aanvankelijk zal het
>aan om één of twee uur zend-
tid per week. De program-
ma's zullen worden gemaakt
°or mensen in opleiding bij
'e SCAS, professionele krach-

van Studio 80 en Stichting
kabelomroep Zuid-Limburg.

" Thissen van de Stichting Centra
Kbeidsmarktgerichte Scholing*CAS) g--t uit van één of twee uurBedtijd per week bij de start in
'Ptember. „Zo snel mogelijk wil-
?* we doorgroeien naar meer zend-
W. Het project is gebaseerd op eene*ond groeimodel. Het programma
j^t vve gaan brengen zal zich breedJ^hten op de regio. Dat kan varië-?& van carnavalsoptochten tot poli-
I^Jte discussies." In principe krijgt
*>er van de drie gemeentes een ei-!etl programma, maar het is zeer*1 mogelijk dat programma's metJ61* bovenlokale uitstraling ook ine andere steden worden uitgezon-

,el Ook de tv-uitzendingen vanJ'ads- en raadscommissievergade-
L^gen zullen deel uit maken vanl project.
Jassen stelt de lokale televisie in
f °tterdam als voorbeeld. „Het zou

zijn, als we dat berei-
j n̂", beaamt de man van SCAS.
at betekent dat er ook reclame-

worden uitgezonden. (ißecla-
f

e wordt inderdaad in de voorbe-
Ij'^ingen meegenomen, want het. 'st draaien we zonder subsidies
j3 de overheid."
Q^ Smeets van de Stichting Kabel-omroep Zuid-Limburg vertelt dat,* doorgaan van de tv-program-
{J..a s afhangt van Heerlen, Maas-c«t en Kerkrade. Gezamenlijk
u?eten de drie steden nog twee ton

brengen. Wie hoeveel moets?Jr'en> is n°ê onduidelijk, zegt

" Janen Loek Vliex bij hun tot hotelbus omgebouwde Patriotraketdrager. Foto: frans rade

lasgebergte en woestijn in Alge-
rije en Marokko.
Jan Vliex maakte tien jaar gele-
den met broer Loek een moto-
rexpeditie van Cairo naar Kaap-
stad. Daar werden de twee
ondernemende broers door het
Afrika-virus gegrepen. Jan was
ooit chauffeur op een servicewa-
gen in de race Parijs-Dakar en
bij voedseltransporten van Band
Aid naar Zuid-Soedan. Zijn
broer Loek verbleef als vervolg
op dat Afrikaanse motoravon-
tuur zes jaar met vrouw Tonia en
twee kinderen als ontwikke-
lingshelper in Cameroun. Beiden
zeggen in Nederland maar moei-
lijk te kunnen aarden. Vooral
Loek beseft dat: „Ik voel me hier
als een pop, die in de tredmolen
moet meerennen. Een marionet
die geen baas kan verdragen. We
hadden een droom: reizen naar
Afrika organiseren, en nu zijn we
met de uitvoering daarvan be-
gonnen".

Onderzoek naar
zwaarte studies
MAASTRICHT - De Maastrichtse
onderwijskundige Wijnen wordt voor-
zitter van een commissie die de
zwaarte van universitaire en hbo-
onderwijsprogramma's gaat bekijken.
Minister Ritzen (onderwijs) heeft die
commissie maandag geïnstalleerd.
De commissie zal onderzoeken of
studenten de vierjarige universitaire
studies in redelijkheid in vier jaar af
kunnen maken. Daarvoor zal ze de
organisatie van het onderwijs kritisch
bekijken en voorstellen doen voor
verbetering van de efficiency.

Conferentie
over reuma
MAASTRICHT - Bijna honderd ex-
perts vanuit de hele wereld zullen
vandaag, woensdag 29 april, in
Maastricht bijeenkomen voor een
conferentie over chronische ge-
wrichtsreuma. Over de hele wereld
zijn de afgelopen jaren onderzoeken
gehouden bij verschillende groepen
patiënten. Tijdens de conferentie zul-
len deze studies naast elkaar gelegd
worden om dan gezamenlijk tot con-
clusies te komen. Het voornaamste
doel van de conferentie is om eendui-
digheid te krijgen over welke medicij-
nen het beste werken bij reumapa-
tiënten. De conferentie duurt vier
dagen en vindt plaats in het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht.

Auto afgepakt
van Heerlenaar
KERKRADE - Een 24-jarige Heerle-
naar is in de nacht van maandag op
dinsdag in Kerkrade zijn auto kwijtge-
raakt. Hij reed met een snelheid van
160 kilometer per uur over de Dent-
genbachweg (waar jemaar 80 km per
uur mag rijden) en werd gesignaleerd
door de Kerkraadse politie, die daar
een snelheidscontrole hield. De auto
van de Heerleriaar werd onmiddellijk
in beslag genomen en hij zal zich de-
ze week nog moeten verantwoorden
bij verkeersschout Bardoul.

Paul van Vliet
opent foto-serie
SITTARD - Cabaretier Paul van Vliet
opent vrijdag een expositie van de
Sittardse fotograaf Rob Nijpels. De
tentoonstelling omvat een aantal
theaterfoto's van Nijpels, die voor Ve-
le Nederlandse artiesten werkt. De
Sittardse fotograaf maakte in de
stadsschouwburg in zijn woonplaats
onder meer foto's van Toon Her-
mans, Herman van Veen, Willem Nij-
holt en Paul van Vliet zelf. De levens-
grote foto's, die Van Vliet in de hal
van de schouwburg onthult, vormen
het begin van een serie. De onthulling
door Van Vliet vindt plaats op vrijdag
1 mei om 16 uur.

Heerlens geld
voor aardbeving
HEERLEN - B en W van Heerten
stellen 95.000 gulden beschikbaar
voor de gedupeerden van de aardbe-
ving in Midden-Limburg. Het geld,
één gulden per inwoner van de ge-
meente, wordt gestort op de rekening
van de Stichting Rampenfonds Lim-
burg. Heerlen heeft ook een lokaal
schademeldpunt ingesteld bij het Ge-
meentelijk Informatiecentrum, tel.
045-764614.

Tiental kerken
Heinsberg dicht
HEINSBERG - In de regio Heins-
berg is na de aardbeving van maan-
dag 13 april een tiental kerken geslo-
ten, omdat het betreden ervan te
gevaarlijk is. Volgens een gemeente-
woordvoerder gaat het om vallend
puin, maar is de situatie niet zo ern-
stig dat er al concreten plannen voor
sloop van kerkgebouwen bestaan.
Het Bisdom Aken werkt aan een vol-
ledig overzicht van de schade.

Strenge straffen in
valsgeldaffaire
ROERMOND - De rechtbank in
Roermond heeft in de valsgeldaffaire
Venlo strenge straffen uitgesproken.
J. van D. uit Nijmegen moet drie jaar
.zitten. Hij werd op aanwijziging van
de Duitse politie aangehouden met
enkeletonnen aan valse Duitse Mark-
biljetten in zijn auto. Ook J. H. uit
Arnhem die bij de overdracht van de
biljetten aan een Duitse klant betrok-
ken was, kreeg twee jaar. De recht-
bank bepaalde dat duizenden valse
biljetten vernietigd moeten worden.

Dienstverlening
na mishandeling
ROERMOND - In plaats van de twee
jaar voor poging tot doodslag op een
plaatsgenoot werden J. "en S. uit
Horst gisteren veroordeeld tot 240
uur onbetaalde arbeid voor een po-
ging tot zware mishandeling. Met een
knuppel waren zij een rivaal te lijf ge-
gaan. De officier van justitie mr
Schaap kwam veertien dagen gele-
den tot een aanzienlijk hogere eis.

Gebroeders Vliex in ban van Afrika
Patriotraketdrager
werd mammoetbus

dig, want de hotelbus met 6.30
meter lange aanhanger (de totale
combinatie meet ruim 18 meter)
is bedoeld voor meerweekse ex-
peditietochten naar Afrika en
wellicht nog verder.
De aanhanger bevat 24 uitklap-
bare een- en tweepersoons slaap-
cabines en een keuken.
In totaal kostte het opknappen
van de wagen zon 3,5 ton.
De eerste reis (van 21 mei tot 12
juni) waarvoor zich al 14 perso-
nen hebben aangemeld, voert
over de Kashba-route langs de
koningssteden en het hoge At-

v AS in Heerlen leidt mensen op
j^r de arbeidsmarkt. „Het gaat

rjj r °m een combinatie van oplei-
(^B en tv maken. Door de oplei-
if^Ssmogelijkneden kregen wh'
■K^esse voor het project", aldus J.

'ssen. Hij zegt dat hetLimburgse
flj n

pr°ject maximaal twintig oplei-
t^fisplaatsen biedt. Als de deelne-
r 0 *? hun opleiding hebben afge-
Öoq kunnen zi J volgens Thissen
0f stromen naar de Kabelomroep

laar Studio 80. Hoewel hu' nie-
het! Wil uitsluiten> heeft de SCAS
üjtjhefst mensen met minimaal een

°U-opleiding.

Ppleiding

Van onze correspondent
JEFBONTEN

SIMPELVELD - „Dromen doet
iedereen, maar wij zijn met de
uitvoering ervan begonnen",
zegt Loek Vliex (41) op de vraag
waarom hij samen met zijn broer
Jan (38) tweeduizend uren in de
weer is geweest om een mam-
moet-hotelbus te bouwen. Op
het onderstel notabene van een
Patriot-raketwerper. Voor
120.000 D-Mark sleepten zij het
bijna nieuwe MAN-voertuig van
320 pk in de wacht. Het gevaarte
heeft pas 5.000 kilometer op de
teller staan en is met twee tur-
bo's en intercooling uitgerust.
Het voertuig was als studieob-
ject aan de TH in München uit-
geleend. De Simpelveldse broers
stripten het ruim 11 meter lange
voertuig, brachten een vier me-
ter hoog en 2.50 mete breed
raamwerk gevolgd door bepla-

ting met 14 ramen er in aan en
zorgden voor de inbouw van een
watertoilet, een ijskast, aircondi-
tioning, magnetron, worstenko-
ker, drankautomaat, t.v.- en vi-
deo (met de mogelijkheid van
satellietontvangst) en stoffeer-
den het geheel met 30 luxe-
zetels.
De AUrad-hotelbus zoals ze de
'camper' noemen,verbruikt 40 li-
ter benzine op 100 kilometer. De
tank aan boord heeft een inhoud
van 1000 liter. Bovendien kan
1200 liter drinkwater meegeno-
men worden. Dat is ook wel no-

het LSO mag nog even blijven
om de kraaienmars te blazen
voor al die andere gezelschappen

Hen voor Lubbers 111
punaise

Von onze verslaggever

MAASTRICHT - De Maastrichtsewethouder Jo In de Braekt van Pu-
blieke Werken zal van de lokale po-litiek niets rrieer te vrezen hebben.
Nadat zijn naam ongunstig in de
publiciteit was gekomen, omdat hij
vorig jaar met wegenbouwer Baars
uit Klimmen een vakantiereis naar
Egypte had gemaakt, had het colle-
ge van B & W het voor de wethou-der opgenomen.

Er is geen sprake van enige ver-
strengeling van belangen, stond in
de verklaring die gisteren behan-

Toch twijfels binnen raadscommissie

Jo In de Braekt zonder
kleerscheuren uit debat
deld werd in de commissie Algeme-
ne zaken, waarin alle fractievoorzit-
ters zitting hebben. De meestenvan
hen toonden zich tevreden met het
standpunt van het college. Alleen
Wiebe van der Werf van de Senio-

renpartij zei twijfels te hebben. De
wethouder had zijn vakantie met
Baars vooraf bij de andere college-
leden bekend moeteji maken, vond
de senior.
Ook de PvdA had graag wat meer

voorzichtigheid bij de wethouder
gezien.

Maja de Bruyn van Groen Links zei
het door B & W toegezegde accoun-
tantsonderzoek te willen afwachten
en met die bevinding bij voorbaat
akkoord te gaan. Het CDA meende
dat er nu afgerekend was met alle
suggesties dat er gesjoemeld zou
zijn. De wethouder zelf verdedigde
zich door erop te wijzen dat hij zijn
reis wel degelijk had overwogen.
Met zoveel restricties bij het aanbe-
stedingsbeleid, dat in feite uitge-
voerd wordt door ambtenaren,
meende hij geen argwaan over zich
af te roepen.
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SWEIKHUIZEN - Het Asielzoe-
kerscentrum 'Moorheide' in Sweik-
huizen is maandagavond het doel-
wit geweest van een racistische
actie. Vier jeugdige inwoners van
Spaubeek verspreidden in de direc-
te omgeving van het opvangtehuis
strooibiljetten van de Centrumpar-
tij. Deze partij ageert zoals bekend
tegen de opvang in Nederland van
buitenlanders. De politie nam de
pamfletten in beslag.

Na hun aanhouding door de rijks-
politie gaven de daders te kennen
op deze wijze van hun rechtsradica-
le ideeën te willen getuigend
De zaak kwam aan het rollen toen
een asielzoeker een patrouillewagen
van de rijkspolitie aanhield, die
maandagavondrond 21.30 uur in de
buurt van 'Moorheide' reed. De man
vertelde dat in de omgeving van het
opvangtehuis affiches waren ver-

spreid met daarop' voor buitenlan-
ders discriminerende teksten. Toen
de politie ter plaatse ging kijken,
merkte zij vier knapen op die direct
de pamfletten weggooiden en op de
fiets vluchtten.

De 17-jarige G.W. en de 16-jarige
1.8., beiden uit Spaubeek werden
voor verhoor meegenomen. Tegen-
over de politie verklaarden zij de
pamfletten bij de Centrumpartij te
hebben aangevraagd en dat deze
bestelling door de partij ruim-
schoots was gehonoreerd. Op de
pamfletten staan onder andere kre-
ten als 'Eigen volk eerst' en dat het
bij de opvang van politiekevluchte-
lingen gaat om 'schijnasielzoekers'.
Tegen het tweetal is proces-verbaal
opgemaakt.

In het verlengde van de aanhoudin-
gen onderzoekt de rijkspolitie
momenteel of de knapen ook ver-
antwoordelijk zijn voor een drietal
anonieme bom-meldingen die on-
langs de gemoederen in het asiel-
zoekerscentrum danig in beweging
brachten. Een telefoontje hierover
werd gepleegd vlak voor de aardbe-
ving in de nacht van 12 op 13 april.
Een politiewoordvoerder kon giste-
ren niet vertellen of de Spaubeeke-
naren ook' iets te maken hebben
met de vernielingen op het joods
kerkhof in Beek, enige tijd geleden.

Met 320 pk naar Afrika



In plaats van kaarten
Hiermede danken wij familie, vrienden, de

buren en alle anderen die ons
vijftigjarig huwelijksfeest

tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Harie en Tina
Mulders-Custers

Gijsenstraat 21, Landgraaf

BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID

„De Heer is mijn Herder"
Vertrouwend op Gods beloften is, op de leeftyd
van 84 jaar, na een liefdevolle verzorging in be-
jaardenhuis De Schutse overleden, onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma

Anna de Graaf
weduwe van

Sjoerd van derMeer
In dankbare herinnering:

Heerhugowaard: t M.van derMeer
A. van der Meer-Laanstra

Hoensbroek: H. Laanstra-van der Meer
A. Laanstra

Sittard: L. Balfoort-van derMeer
A. Balfoort

Hoensbroek: J.H. van derMeer
Oirsbeek: t A. Packbier-van derMeer

M.Packbier
Nieuwegein: W. van der Meer

J. van der Meer-Hendriks
en al haar klein- en
achterkleinkinderen.
Familie de Graaf
Familie van der Meer

28 april 1992
De Schutse
Corr.adres: A. Laanstra
Marktstraat 200 6431 LT Hoensbroek
De crematieplechtigheid, geleid door kapt. A.
Muller en kapt. A.E. Wimmers van het Leger
des Heils, zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei
a.s. om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemd crematorium, al-
waar gelegenheid tot condoleren.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek. Gelegenheid tot afscheidnemen, dage-
lijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot
20.00 uur.
Zy die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te willen beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons betekend heeft, geven wij u kennis, dat op
70-jarige leeftijd, onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johan Gerritsen
echtgenoot van

Wally Tschukowa
Heerlen: Wally Gerritsen-Tschukowa

Waldkirch (D): DalliKury-Gerritsen
KlausKury
Michaël,Bernd, Sandra

Susteren: Paul Gerritsen
Wilma Gerritsen-Schuurman
Natalie, Björn

Heerlen: Jan Gerritsen
Heerlen: Wiel Gerritsen

Mark,Linda
Bilthoven: Peter Gerritsen

Karin Reubsaet
Familie Gerritsen
Familie Tschukowa

6414 EA Heerlen, 27 april 1992
Hermelijnstraat 9
De crematieplechtigheid zal gehouden worden
op vrijdag 1 mei om 10.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar
bijeenkomst om 10.15 uur en gelegenheid tot
schriftelijk condoleren is.
Johan is opgebaard in het uitvaartcentrum De-
la, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wy vergeten zyn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Wij zijn diep geschokt door het overlyden van
ons lid en ex-secretaris

Johan Gerritsen
Hij zal altijd in onze herinnering blijven als een
stuwende kracht achter onze idealen. Wij wen-
sen zyn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel
kracht om dit verlies te dragen.

WAO/AAW-belangenvereniging
Hoensbroek Heerlen
Stichting sociaal-culturele aktiviteiten
(voorheen exploitatie stichting Ons Huis)

f
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat ge-
heel onverwachtuit ons midden werd weggeno-
men, mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke
mam en oma

Anna Maria
Quadakkers *

echtgenote van

Jan Mathijs Jacobs
in de leeftijd van 79 jaar.

De familie:
Schinveld: J.M. Jacobs
Schinveld: To en JanRaes-Jacobs

Maurice en Marijke
Astrid en Martin
Barry

Schinveld: Bert en Cis Jacobs-Heesakkers
Raymond en Cindy
Camiel

Landgraaf: Fien en Herman
Lamers-Jacobs
Marcel en Mariëlle

Brunssum: Jos en Mieke
Jacobs-le Granse
Thijs, Michiel

Nieuwstadt: Marij en Harry Haas-Jacobs
Sander, Andrea, Angelo,
Alisia, Celine

6451 AC Schinveld, 27 april 1992
Eindstraat 89
De eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatsvinden op vrijdag 1 mei a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius
te Schinveld. Gelegenheid tot schriftelijk con-
doleren achter in de kerk.
De avondwake zal worden gehouden heden
woensdag 29 april om 18.40 uur in de Pius X
kerk te Schinveld.
De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Be-
zoekuur dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Matthijs

Geboren: 25 april 1992 Overleden: 25 april 1992
Zoon en broertje van

Joy, Kees en Sanne Jacobs
Rolduckerstraat 29a
Kerkrade
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

t
Bedroefd, maar in dankbaarheid voor wat zij
met haar innemende goedheid en voorbeeldige
levenswijze voor ons heeft betekend, geven wij
kennis dat God tot Zich heeft geroepen, onze
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Troutje Boijmans
Zij overleed^ voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op 74-jarige leeftijd in hetDe Wever-
ziekenhuis te Heerlen.

Eygelshoven: A.M. Haeren-Boijmans
H J.F. Haeren

Brunssum: M.C.G. Hahn-Boijmans
S. Hahn

Landgraaf: M.J.H.G. Boijmans
M.C.H. Boijmans-Benden

Maastricht: J.H.Roumen
6411 GT Heerlen, 27 april 1992
Putgraaf 76
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Joannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden
tijdens de avondmis op vrijdag 1 mei a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32,
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Wij willen u bedanken voor debelangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn dierbare
vrouw, moeder en oma

Maria
Frissen-Coumans

E. Frissen
kinderen en kleinkinderen

Stem, april 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zondag 3 mei om 11.00 uur in de St. Jozefkerk
te Kerensheide-Stein.

De herinnering is het paradijs, waaruit we niet verdreven
kunnen worden
Ofschoon de uitvaart en begrafenis van mijn man

Theo Gorissen
plaatsvond inbesloten kring, waren de blijken van medeleven groot.
Dit bleek door bezoek, bloemen en condoleances.
Het meest getroffen hebben mij de persoonlijke brieven, die ik
mocht ontvangen.
Voor dit alles mijn hartelijke dank en ook voor de opvang, aandacht
en begeleiding tijdens de ziekenhuisopname van Theo.

Gertie Gorissen-Pörteners
Sittard, april 1992
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 2 mei 1992 om
19.00 uur in de Christus Hemelvaartkerk, Hemelsley 240, Sittard.

Bedroefd, maar zeer dankbaar voor al het goede dat
hij ons gegeven heeft, is na een kortstondige ziekte
van ons heengegaan onze dierbare vader, schoonva-
der, opa, schoonbroer, oom en neef

Peter Marx
weduwnaarvan

Truuke Eijkenboom
♦ en weduwnaarvan ,

Josephina Cox
Voorzien van de laatste sacramenten overleed hij in
de leeftijd van 75 jaar.

Limbricht: t MartienMarx
Gré Marx-Dalsem

Sittard: Herman Marx
Limbricht: Louis Hanssen

en al zijn kleinkinderen
Familie Marx
Familie Eijkenboom
Familie Cox

Sittard, 28 april 1992
Corr.adres: Willem Goossensstraat 18, 6136 JTSittard
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 2 mei 1992 om 10.15 uur in de H. Bernadette-
kerk te Sittard-Baandert, waarna de crematieplechtig-
heid zal plaatsvinden om 11.45 uur in het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van de overledene, vrijdag 1
mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortua-
rium van het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek
dagelijks van 17.30 tot 18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, gelieve
u deze annonce als zodanig te beschouwen.

t I
Op 87-jarige leeftyd en gesterkt door het h. sacrament der zieken is
heden van ons heengegaan in het Maaslandziekenhuis te Sittard,
mijn dierbare broer, onze schoonbroer, oom en neef

Bèr Helgers
Wij vragen uw gebed voor zijn zielerust.

Holturn: Familie Helgers
Familie Schrans

6123 AZ Holturn, 27 april 1992
Corr.adres: Kleine Dries 10
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 1 mei a.s. om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Holturn, waarna
de begrafenis zal zyn op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.00 uur.
Wij gedenken Bèr bijzonder in de avonddienst van donderdag 30
april a.s. om 19.00 uur in voornoemdekerk.
Hij is opgebaard in het Maaslandmortuarium, Heinsewegte Sittard.
Bezoek dagelijks van 16.00 tot 16.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
Dankbetuiging

De overgrote belangstelling, de vele troostrijke brieven, bloemen en
h. missen by' het plotselinge overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man, onze dierbare vader en schoonvader

SjefLoop
hebben ons diep getroffen.
Voor alle blyken van medeleven betuigen wij u onze oprechte dank.

AnnieLoop-van Zandvoort
Roger en Marion
Bart, Joost

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 3 mei
a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Kunrade-Voerendaal.

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belang-
stelling en het medeleven, dat ons werd betoond by'
het overlijden en de crematie van mijn lieve man, on-
ze zorgzame vader, schoonvader en opa

Jan Herman
Mevr. A.M. Hermans-Sanders
Fam. R.L. Hermans-Sinnema
Dhr. A.P.F. Hermans

De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 2 mei a.s. om 18.30 uur in de Sint Martinus-
kerk te Welten-Heerlen.

"Zij is altijd waar wij zijn"

Ontroerend, zo was het afscheid van onze lieve mama en oma

Jo Eurlings-Heijmanns
Indrukwekkend door de overvolle kerk, de stijlvolle eucharistievie-
ring met prachtige zang. Hartverwarmend door de vele condoleances
en telefoontjes. Een mooier afscheid hadden wy' niet kunnen wen-
sen. Daarvoor eenieder heel hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei a.s. om 1900
uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valken-
burg a/d Geul.

De verbondenheid met ons tijdens de ziekte, het overlijden en de
begrafenis van

Jo Nijsten
is voor ons een grote steun en troost geweest.
De vele brieven en blyken van medeleven hebben ons bijzonder ge-
sterkt. Wij danken u hiervoor oprecht.

Ellie Nijsten-Cellissen
Lonneke - René
Frank - Susanne

Schinnen, april 1992
Wij nodigen u uit om de zeswekendienst voor Jo by te wonen, die
gehouden zal worden op zondag 3 mei a.s. om 11.00 uur in de dekena-
le kerk St. Dionysius te Schinnen.

t I
Na een werkzaam en üefdevol leven, getekend
door eenvoud en oprechtheid, is heden van ons
heengegaan, myn lieve moeder, onze oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Hubertina
Rosenboom

weduwe van

Louis Bertram
Zij overleed in haar 92e levensjaar.

Heerlen: Finy Hendriks-Bertram
Frits Janssen

Stem: Ine
Kuckelkorn-Hendriks
Lex Kuckelkorn
Maud
Familie Rosenboom
Familie Bertram

Heerlen, 28 april 1992
Piet Malherbestraat 2
Corr.adres: Geleenstraat 75, 6411 HX Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 2 mei a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van O.L. Vrouw Verschijning van
de Onbevlekte Maagd te Heerlen-Molenberg,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvin-
den in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4, Heerlen, dagelyks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

__H_l_H_i^_H-n__M__^__^__^__M_M-^__H_i-H

Op 27 april is in de gezegende leeftyd van 95
jaar overleden, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, onze lieve

Anna
Margaretha Beaujean

weduwevan

Peter Joseph Kousen
Kerkrade: Fini Kuppers-Kousen

Fer Kuppers
Kerkrade: t Albert Kousen

Mia Kousen-Paulssen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 27 april 1992
Corr.adres: Büttgenbacherstr. 9
6462 JBKerkrade
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelyks
van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortuarium
aan de St. Pieterstraat 145 teKerkrade. Dit is op
het terrein van deLückerheidekliniek.
Avondwake, donderdagom 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de parochiekerk van de H. Antonius van Pa-
dua te Kerkrade, zal de plechtige uitvaartdienst
gehouden worden op vrijdag 1 mei a.s. om 11.00
uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het
r.k. kerkhof Bleijerheide.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is
uw naam in het condoléanceregister te schrij-
ven.
Zy' die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen. .

Dankbetuiging
Veel troost hebben wy' gevonden in de vele
reacties en de warme belangstelling die wy'
mochten ontvangen na het overlyden en by' de
uitvaart van mijn man, onze vader, schoonvader
en opa

Theo van Deur
Het doet ons goed te weten dat hy' door zovelen
werd gewaardeerd.

Toos van Deur-Hofmeijer
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, april 1992

Dankbetuiging
Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken voor het medeleven by' het
overlijden en de crematie van mijn man en
vader

Joop Reimersdahl
willen wij u allen op deze wijze hartelijk
danken.
Een speciaal woord van dank aan het Groene
Kruis.

W. Reimersdahl-Uylen
enkinderen

Hoensbroek, april 1992

Voor de blijken van medeleven en belangstel-
ling bij het overlijden en de uitvaart van mijn
man, onze vader, schoonvader, opa en over-
grootopa

Edmund Nowak
betuigen wy onze oprechte dank.

Jeanny Nowak-Quaedvlieg
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, april 1992
De plechtige zeswekendienstzal gehouden wor-
den op zaterdag 2 mei om 19.00 uur in de paro-
chiekerk H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelyk is iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, ondervonden
by' het zware verlies van mijn man en vader

ZefHerzig
willen wy' u langs deze weg hartelyk bedanken
voor de vele condoleances.

Familie Herzig
Familie Schrijen

Sittard, april 1992

tPeter. A.H. Strous, 82 jaar, weduwnaar van Wil-
helmina P. Huijs, corr.adres: Ittervoorterweg

100, 6005 NR Swartbroek. De eucharistieviering
wordt gehouden op vrijdag 1 mei om 10.30 uur in
de H. Lambertuskerk te Haelen.

tWiel Cnoops, 59 jaar, echtgenoot van Bertha
Romeijnders, Kempweg 35, 6051 JM Maas-

bracht. De eucharistieviering vindt plaats op vrij-
dag 1 mei om 11.00 uur in de parochiekerk van het
H. Hart van Jezus te Maasbracht-Beek.

tAntoinetta H.Lalieu, 63 jaar, weduwe van Hen-
drikus PR. Willems, levensgezellin van Jacques

Cuypers, Beekstr. 9, 6017 AB Thorn. De eucharis-
tieviering vindt plaats op vrijdag 1 mei om 11.30
uur in de parochiekerkvan de H. Michaël te Thorn.

I

Bericht aan onze verbruikers
Dienstverlening van onze
bedrijven in de periode
30 april (Koninginnedag) tot
en met 5 mei (Bevrijdingsdag)*
Vanaf donderdag 30 april tot en met
dinsdag 5 mei zullen onze kantoren,
werkplaatsen en magazijnen gesloten zijn-
In geval van storing blijven wij echter voor
bereikbaar.
Voor storingen in de elektriciteitsvoorziening
dient u te bellen: 04406-14000.
Voor storingen in de gasvoorziening ten
noorden van de gemeente Susteren dient u
te bellen: 04765-8516.
Voor storingen in de gasvoorziening ten
zuiden van de gemeente Echt dient u te
bellen: 045-228866.
Voor storingen in zowel de gas- als de
elektriciteitsvoorziening in Roermond, Sittard i
en Venlo dient u één van de navolgende
telefoonnummers te bellen:
- Roermond: 04750-15656

Sittard: 046-512000
Venlo: 077-596161

Alle nummers zijn dag en nacht bereikbaar-

llEXrl
LIMBURG

Ebt. JozaFzkzkanhub
karkrada

ln verband met de vieringvan koninginnedag-
een verplichte ADV-dag en de

herdenking van de bevrijding zijn

DONDERDAG 30 APRIL
VRIJDAG 1 MEI

en
DINSDAG 5 MEI

de poliklinieken, laboratoria enz. van het
Sint Jozefziekenhuis te Kerkrade

GESLOTEN
Voor spoedgevallen kan men terecht bij deEHBO

MAANDAG 4 MEIZUNALLE AFDELINGEN EN POLIKLINIEKEN GEOPEND
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’Examenreglementillegaal’wel meegeteld bij het bepalen
van het eindresultaat.

Met andere woorden: steeds va-
ker gaf iedereen elkaar hetzelfde
cijfer en dan is zon beoordeling-
niet meer betrouwbaar te noe-
men. Het onwettige karakter van
de regeling viel pas later op.
Het verdwijnen van deze vorm
van beoordeling wil overigens
niet zeggen dat het al dan niet
actief meedoen in de onderwijs-

In een toelichting op het besluit
het onderdeel van het examenre-
glement af te schaffen, zei RL-
onderwijsdeskundige Henk van
Berke\ gisteren in deraadsverga-
dering van de FdGW dat studen-
ten helemaal niet examenbe-
voegd zijn. Maar de betreffende
cijfers hebben, naast toetsen,
werkstukken en stages, altijd

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Zonder dat
iemand het doorhad heeft de fa-
culteit gezondheidswetenschap-
pen (FdGW) van de Rijksuniver-
siteit Limburg jarenlang een
examenreglement gehad dat vol-
gens de wet helemaal niet was
toegestaan. Het ging om het de
'student-student beoordelingen',
waarbij studenten elkaar een cij-
fer gaven voor de inzet tijdens de
werkgroepen. De regeling is on-
dertussen afgeschaft, ook al
omdat ze onbetrouwbaar bleek
te zijn.

groep - een onlosmakelijk met
het 'Maastrichtse' onderwijssys-
teem verbonden karaktertrek -niet meer meetelt. Ervoor in de
plaats komt een beoordeling
door de werkgroepbegeleider.
Probleem is echter dat die bege-
leider in sommige gevallen ook
een student is, een ouderejaars
student dan weliswaar.
„Formeel wordt het nu echter zo,
dat die begeleider namens de
vakcoördinator zijn oordeel uit-
spreekt. En diecoördinator heeft
wel examenbevoegdheid. Of er
ook daadwerkelijk overleg tus-
sen de twee plaatsvindt, doet
niet ter zake," zei Van Berkel.

Het afschaffen van de student-
stud ent beoordeling is volgens
Van Berkel niet alleen ingegeven
door de illegaliteit ervan. Bij sta-
tistische analyses van de cijfers
bleek dater steeds minder sprei-
ding in de beoordelingen zat.

precies wat er wordt bedoeld en wat
er aan de hand is, omdat de termen
hetzelfde zijn," aldus commandant
Paul Schmedding van deregionale
brandweer Zuid-Limburg.

Als voorbeeld geeft hij het ontsnap--
pen een gifwolk bij een chemische?
fabriek. „Je moet dan het buiten-
land direct kunnen informeren ove£
de omvang van de wolk, de giftige-
stoffen die er in zitten, windrichting!
en zo meer. Dat moet je niet overla-
ten aan de toevallige talenkennis-"
van de dienstdoende centralist, da£
moet van tevoren zijn vastgelegd". *

"«

Behalve in Zuid-Limburgwordt-hei;
formulier ook gebruikt door brand-
weercentrales in Hasselt, Luik, Ver-*
viers en in Aken-centrum, de cen^
trale van de Kreiss Aken en van de!
Kreiss Heinsberg. .
Het gaat om een experiment, dat!
één jaar duurt en bij succes daarna
door de overheid gesanctioneerd za{
worden.

AKEN/HEERLEN - De brand-
weercentrales in hetEuregio-gebied
hebben gistermiddag in Aken afge-
sproken hoe branden en rampen
aan elkaar worden gemeld. Er is een
formulier ontworpen waarmee mel-
dingen aan elkaar per fax kunnen
worden toegestuurd. Op die manier
kan de communicatie tussen de
brandweerkorpsen _. over de grens
beter worden geregeld.

„De brandweer in Duitsland, in
Franstalig België, maar zelfs ook bij
de Vlamingen, hanteert nu eenmaal
niet dezelfde terminologie. Een
'Rettungsdienst' in het Duits is heel
iets anders dan een reddingsdienst
bij ons. Met het formulier weten we

Organisatie dreigt met vertrekvanwege’habbekrats’aansubsidie
Commotie Bevrijdingsfestival

Geen bussen in binnenstad
Van onze verslaggever

pAASTRICHT - Als de gemeente Maastricht haar sub-
pie aan het Bevrijdingsfestival Limburg niet drastisch
prhoogt, overwegen de organisatoren van dit jaarlijks
frugkerende evenement volgend jaar naar een andere
pmeente in de provincie uit te wijken. Geen belasting

over schenkingen
voor slachtoffers
van aardbeving

DEN HAAG/HEERLEN - Schen-
kingen aan het Nationaal Rampen-J
fonds, de Stichting Rampenfonds»
Aardbeving Limburg en giro 777Ï
van het Rode Kruis voor de hulpj
aan slachtoffers van de aardbeving»
in Roermond en omgeving zuileril
niet worden belast. De slachtoffers*
die een uitkering ontvangen uit het»
fonds zullen zijn vrijgesteldvan het!
schenkingsrecht.

Volgens een woordvoerster van her
ministerie wordt alleen in bijzonde-r
re gevallen geen belasting geheven"!
over schenkingen. „Stichtingen die*
het algemeen nut dienenvallen bin-Jnen een lager tarief van 11 procent*In dit geval is, net als bijvoorbeeld^
bij de Rusland-actie, echter beslo-Jten helemaal geen belasting te hef*
fen", aldus de woordvoerster.

Uitkeringen aan ondernemers ir
verband met geleden schade beho-
ren gewoon tot de winst en worden,
volgens Financiën dus wel belast!'
„Daar staat tegenover dat zij dekos
ten van herstel in mindering kun
nen brengen op de winst."

Zie ook pagina 2

"Prima affiche
Bevrijdingspop Van onze verslaggever

A2geblokkeerd
na fors ongeluk

EINDHOVEN - De autosnelweg.
A2is dinsdag ter hoogte van Eind-!
hoven in zuidelijke richting uren-»
lang geblokkeerd geweest ten ge-*
volge van een gecompliceerd onge-'
luk. Er ontstond een file van 15--
kilometer.

Bij het ongeval waren vier vracht-,
wagens en twee personenauto's bc-]
trokken. Een 25-jarige vrachtwa-;
genchauffeur uit Leerdam werd uit!
zijn gekantelde cabine geslingerd;
en liep daarbij meerdere heupfrac-
turen op. Een 37-jarige man uit Al-;
phen aan de Rijn, die een van de-
personenauto's bestuurde, kreeg:
van schrik een hartaanval. De ge-;
wonden zijn overgebracht naar zie-'
kenhuizen in Geldrop en Veldho-'
ven.

dingsfestival inderdaad drastisch
heeft afgebouwd. Over de reden
daarvan hoeft volgens hem weinig
misverstand te bestaan: „Het evene-
ment is in de eerste plaats een zaak
van de provincie. En als die haar
bijdrage fors terugschroeft, dan
doen wij naar evenredigheid het-
zelfde.

"ördinator Paul Pinxten Van de
feaniserende Stichting Bevrij-
Igsfestival Limburg noemt het
Voorstelbaar dat het gemeentebe-
("Ur van Maastricht haar financiële
Idrage aan een 'zeker in deze tijd
1belangwekkend evenement' van
*1 tot zegge en schrijve vier mille
"sft teruggeschroefd. Ook over de

'' Van de provincie, die haar aan-
naar Pinxtens opgaafmet bijna

'helft heeft verminderd tot 15 mil-
-lis het stichtingsbestuur niet te
"eken.

De provincie van haar kant ontkent
echter in alle toonaarden dat zij het
mes heeft gezet in de subsidie aan
het Bevrijdingsevenement. „Geen
sprake van," zo liet een woordvoer-
der desgevraagd weten. „Onze bij-
drage is en blijft ook dit jaar tien-
duizend gulden. De pijn voor de
stichting zit hem in het feit dat het
lokale Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking (CVOS, red.) de
19.000 gulden die het jaarlijks van
de provincie krijgt, dit jaar niet
meer aan het festival besteedt. Men
heeft dit maal gewoon voor een an-
der doel gekozen. Meer bepaald een
milieuproject."

In weerwilvan het schamelebudget
benadrukt Pinxten dat de organisa-
tie er toch in is geslaagd om op 5
mei een behoorlijk feestprogramma
in de provinciehoofdstad voor te
schotelen.

Rondvaarten
gehandicapten

HEERLEN/AKEN - Hoewel de
staking van de Duitse ambtena-
ren zich gisteren uitbreidde en
het: openbaar vervoer in de deel-
staat Nordrhein-Westfalen bijna
totaal werd stilgelegd, was er in
Aken nauwelijks iets te merken
van de acties.

Een woordvoerder van het ver-
voersbedrijf VSL meldt dat de
drie bussen die naar Duitsland
rijden ook vandaag stoppen bij
de grens. „Wij hebben in overleg
met onze Duitse collega's beslo-
ten de dienstregeling aan te pas-
sen om mogelijke problemen te
voorkomen. Vanmiddag zullen
we bekijken of we de normale
'dienstregeling weer kunnen her-
vatten, want wij willen uiteraard
zo snel mogelijk weer normaal
rijden."

In Aken heerst rust
tijdens stakingen

?t Bevrijdingsfestival in Maas-
vormt deLimburgse schakel

een landelijke keten van festivals

' zich tegelijkertijd in praktisch
* provinciehoofdsteden op 5 mei
''trekken. Met het organiseren
!& culturele manifestaties als deze1 het Nationaal Comité 4 en 5 mei?°ral de jongeren nadrukkelijker
1 de viering van Bevrijdingsdag
bekken. Voor dit jaar heeft het
'Uiité voor het thema 'vrijheid van
*riingsuiting' gekozen. Met het
_l op de ook in ons land toene-
*tïde intolerantie jegens allochto-
-1 bevolkingsgroepen, zegt de
""hburgse stichting bewust te heb-
-6,1 gekozen voor een 'interculture-, invulling' van het festival in
"«astricht.

Habbekrats
ch in schrille tegenstelling tot de

in de overige
Jj°vincies moet de Limburgsechting het volgens Pinxten dit
JJ met 'een habbekrats' doen.
Jfht, een genante vertoning. Als
ft ons programmabudget vergelij-
rj met dat in de ander^cprovin-
l*B. bungelen we helemaal onder-?*" Met afstand zelfs. Neem nou* Bevrijdingsfestival in Vlissin-

*"" Daar krijgt de organisatie al-
?j« al van de gemeente 25 mille,
Jfjvyl de provincie met een nog
f 6! groter bedrag over de brug

Het leek er gisterenin de Akense
binnenstad op dat de meeste
mensen zich goed hadden voor-
bereid op de aangekondigde ac-
ties; in het openbaar vervoer. Het
autoverkeerweek niet af van het
normale beeld. Er reden alleen
geen bussen.

vrouw staat met twee tassen te
wachten voor het gesloten loket
van dekaartverkoop. „Het is ver-
velend, maar ik geef die mensen
wel gelijk. Het is de schuld van
de regering dat ik nu moeite heb
om naar huis te komen. Ik ben
vanmorgen door een kennis met
de auto naar de stad gebracht en
nu hoop ik dat ik een bus kan
vinden die richting mijn huis
rijdt."
Volgens een van de stakers zul-
len de acties nog wel even aan-
houden. Vandaag krijgen de
buschauffeurs versterking van
de vuilnisophalers, die ook het
werk neerleggen.

_
een reactie bevestigde een

van de gemeente
jr^stricht gisteravond dat het col-e de subsidie aan het Bevrij-

OOST-MAARLAND - 'De Witte
Olifant' is de naam van een nieuwe,
aangepaste boot waarmee gehandi-
capten binnenkortkunnen genieten
van watersportrecreatie op deMaas.
Zaterdag 16 mei maakt het schip de
eerste rondvaart vanaf Jachthaven
Sondagh in Oost-Maarland.
Vrijwilligers van de Stichting Ge-
handicapten Watersport (SGW) re-
gio Zuid-Limburg hebben diverse
voorzieningen aangelegd zoals een
rolstoellift, een aangepaste keuken
en toilet. De boot kan gebruikt wor-
den door maximaal zes gehandicap-
ten (verstandelijk, lichamelijk, psy-
chisch of zintuigelijk) met begelei-
ding. 'De Witte Olifant' is in princi-
pe elke dag van tien uur totvier uur
beschikbaar.

Ik.a?1 de Limburgse autoriteiten zich
ruimhartig opstellen,

l^ijst in de ogen van Pinxten eens
v rtieer dat de 5 mei-viering in deze
ijvincie arm is aan traditie. „EnJ- in een tijd waarin racisme aane kanten de kop opsteekt."

Want ondanks het feit dat de 288
bussen van de Akense busmaat-
schappij Aseag in de remise blij-
ven, rijdt er toch hier en daar een
bus. „Dat zijn bussen van enkele
particuliere ondernemingen, die
een geheel eigen arbeidsovereen-
komst hebben", aldus een van de
stakers. „Het is voor sommige
mensen moeilijk te begrijpen,
dat er toch bussen rijden. Maar
als je het goed uitlegt hebben ze
begrip voor onze situatie."

Volgens een woordvoerder van
de Nederlandse Spoorwegen
heeft het internationale treinver-
keer nauwelijks hinder onder-
vonden van de stakingen bij de
Duitse spoorwegen. „De grote
internationale treinen van en
naar Duitsland hebben vrijwel
normaal gereden. En ook de
trein tussen Maastricht en Aken
reed normaal."

Voor het busstation in Aken
staat een groepje stakers, duide-
lijk herkenbaar door de feloranje
he.sjes met het opschrift 'Wir
streiken'. Ze worden door tal van
mensen aangesproken met de
vraag wat er aan de hand is.

Op het busstation is het stil.
Toch loopt hier en daareen reizi-
ger in de hoop dat er toch een
bus te vinden is die naar de
plaats van bestemming rijdt. Een

Van onze verslaggever Van onze verslaggeefster

Chauffeur in
levensgevaar

na nachtelijke
aanrijding

SUSTEREN - Bij een bot-
sing met een personenauto
faakte een 21-jarige vracht-
wagenchauffeur uit Toldijk
fnaandagnacht levensge-
vaarlijk gewond. De politie
doemde de toestand van de
chauffeur gisteren„kritiek."

Milieudeskundigen in
Heerlen op verkenning

Grensoverschrijdend ecologisch plan nog niet begrepen

HEERLEN - Het Grensoverschrij-
dend Ecologisch Basisplan is er nu,
maar de mensen die ermee moeten
werken aan beide kanten van de
grens kennen en begrijpen elkaar
niet altijd. Vandaar dat voor de
tweede maal milieudeskundigen
bijeenkwamen in Heerlen om de
koppen eens bijelkaar te steken.

„Maar het meeste werk was het op
een lijn brengen van de wijze waar-

op in Nederland en Duitsland ge-i
dacht wordt over ruimtelijke orde--"
ning. De Duitsers werken vanuit eik-detail. De Nederlanders gaan uit
van een groot kader en werken naar
het detail toe. Het een en ander is
op grensoverschrijdend milieuge-
bied al gebeurd. Het is nu mogelijk
om van Aken via Nederland naar
Maaseik te fietsen. We willen oog
houden voor deze details. De grote
zaken worden door de politiek gere-
geld," zegt de organisator van de
conferentie Spica tot slot.

Het Grensoverschrijdend Ecolo-
gisch Basisplan is het eerste plan
dat in het kader van de Europese
Ecologische Infrastructuur door
tien grensgemeenten in Duitsland
en Nederland is gemaakt, met sub-
sidie van de Europese Commissie.
Het plan heeft er voor gezorgd dat
er een begripskeuze is gemaakt die
aan beide kanten van de grens be-
grepen wordt.

„Alsof het grensoverschrijdend wiel
weer wordt uitgevonden en wij hier
bijeen zijn om over de wielen te pra-
ten. Zo vatte Ingo E. Spica gisteren
kort samen waarom in Heerlen ge-
praat werd over natuurbeheer aan
beide kanten van de grens met het
Grensoverschrijdend Ecologisch
Basisplan als leidraad.

Als gevolg van zijn verwondin-
gen moest één van 's mans be-nen worden geamputeerd. De
bestuurder van de personenauto

de vrachtwagen in bot-
sing kwam, moest ook met zwa-re. verwondingen aan onder meer
iijn rug in het ziekenhuis wor-
den opgenomen.

(ADVERTENTIE)

$LIASS
ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

GELUKKIG HEBBEN
WE LIASS
Op vrijdag 1 mei a.s. zijn
alle kantoren van LIASS
GEOPEND.

"et ongeval gebeurde rond 1.45
Uur op Op de Baan, tussenNieuwstadt en Susteren. De
yrachtwagen kwam uit de rich-

Nieuwstadt, toen een tege-
moetkomende personenauto,
pestuurd door een man uit Echt
111 de berm raakte. Door een ma-noeuvre om uit de berm te ko-

raakte de bestuurder al
slingerend op de linkerweghelft.

G- chauffeur van de vrachtwa-gen probeerde de auto te ontwij-
ken en af te remmen, maar dat
'nislukte. De vrachtauto botste

op de personenauto en schaarde
daarna over de weg, waarna hij
frontaal tegen een boom botste.
De chauffeur raakte daardoor zo
ernstig bekneld, dat de brand-
weer ruim anderhalf uur nodig
had om hem uit zijn benarde po-
sitie te bevrijden.

De politie verzoekt getuigen van
het ongeval om informatie om-
trent de toedracht van het onge-
val. Wie rond 1.45 uur maandag-
nacht Op de Baan tussen Nieuw-
stadt en Susteren reed, kan zich
melden bij de Rijkspolitie Bom:
tel. 04498-51555.

Door het ongeval was de weg
volledig afgesloten tussen 1.45
en 4 uur 's morgens. Een firma
heeft de diesel die uit de tank
van de vrachtwagen in de berm
lekte ontgraven, omdat het onge-
val ;in een waterwingebied
plaatsvond.

" Brandweerlieden proberen de chauffeur uit zijn benarde positie te redden.
Foto! IMPACT PRESS

Ingo Spica, directeur van de stich-
ting SSR uit Heerlen, ziet het sa-
menbrengenvan de mensen dieaan
weerskanten van de grens werken
aan het milieu voorlopig als een van
de belangrijkste redenen voor het
houden van de conferentie. „Er is
lang op lokaal en provinciaal niveau
gedacht. Het is nu tijd om Euregio-
naal de zaak aan te pakken. We
moeten de mensen dwingen over de
grens te kijken. Een Duitse kaart
houdt op bij de grens. Zokrijg je si-
tuaties waarin aan de ene kant van
de grens een vuilnisbelt wordt ge-
pland en aan de andere kant een
waterwingebied," geeft Spica als
voorbeeld aan.
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Ie In de Akense binnenstad reden gisteren als gevolg van de stakingen aldaar geen bussen, zonder dat dit voor al te grote I
verkeersproblemen leidde. Foto: KLAUS TUMMERS I
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Uniform meldingsformulier voor brandweer

Euregionale eenheid in
melding van rampen

RL schaft beoordeling door studenten nu af
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Kabinet wijst kritiek
VVD van de hand

’GeentanendebelangstellingvoorLimburg’

Van onze Haagse redadeur

ROERMOND - Door fusies
daalt het aantal zelfstandige
coöperaties van Raboban-
ken in Limburg binnen drie
jaarvan 120 naar 48. In 1995
telt iedere Limburgse ge-
meente nog slechts één
Rabobank. De 2500 Rabo-
personeelsleden in deze
provincie kunnen volgens
regiodirecteur drs Harrie
Bak gewoon hun baan be-
houden.Het aantal van 2500
is wel het maximum, bena-
drukt hij. Voor veel banken
geldt een personeelsstop;
door natuurlijke afvloeiing
zal het personeelstotaal snel
dalen.
Hoewel het aantal banken door
de fusies drastisch inkrimpt,
blijft het aantal kantoren even
groot. De huidige 120Limburgse
coöperaties van Rabobanken
hebben samen 225 kantoren.
„Het is de bedoeling dat de cliënt
niets merkt van de hele schaal-
vergroting. Het gaat puur om
organisatorische veranderingen.

Aantal kantoren in Limburg blijft even groot

Rabo door fusies van
120 naar 48 banken

Volgens Bak vlot de reorganisa-
tie van de Rabobanken in deze
provincie overigens niet zo. erg
als in de andere provincies. Met
name Midden-Limburg ligt nog
achter. Bak: „De banken zyn
hier diep geworteld in de ge-
meenschap. De ledenvergaderin-
gen geven hun banken niet zo
makkelijk over aan een grotere
coöperatie."

De huidige loketten blijven be
staan", aldus Bak.

Het Limburgse Kamerlid ver-
wees daarbij naar de opgetreden
vertraging bij een aantal grote
projecten, zoals de aanlegvan de
Oost-westbaan en die van de
A73. Daarnaast wees hij op de
dreigende inkrimping bij ofzelfs
het verdwynen van een aantal-
rijksdiensten in Limburg.

Wat dat laatste betreft merkt An-
driessen op dat dit het gevolg 's
van de Europese eenwording en
de Grote Efficiency Operatie bi)
de rijksoverheid. 'Hoewel het ka-
binet inziet, dat de optelsom van
deze ontwikkelingen invloed
heeft op de werkgelegenheids-
ontwikkeling in Zuid-Limburg.
leidt deze niet noodzakelijk tot
een structurele verslechtering
van de economische ontwikke-
ling in de provincie', schrijft
Andriessen.

Van Rey is juist met het provin-
ciebestuur bevreesd dat deresul-
taten van het herstelbeleid ill
Zuid-Limburg door het rijksbe-
leid als sneeuw voor de zon zou-
den verdwynen.

Andriessen laat verder nog we-
ten dat er alleen vertraging z°u
zijn bij de aanleg van de Oost-
westbaan, niet bij de andere ge'
noemde projecten.

DEN HAAG - Het kabinet
is niet beducht dat dooreen
reeks van bezuinigings-
maatregelen en andere ne-
gatieve ontwikkelingen in
Limburg de indruk ontstaat
dat de provincie geen deel
meer uitmaakt van het Ko-
ninkrijk der Nederlanden.
Dat antwoordt minister An-
driessen van Economische
Zaken mede namens pre-
mier Ruud Lubbers en mi-
nister Maij-Weggen van
Verkeer en Waterstaat in
antwoord op schriftelijke
vragen van het WD-
Kamerlid Jos van Rey.

De gemeentelijke herindeling in
Limburg heeft voor de Rabo als
voorbeeld gediend. Door de en-
kele jaren geledenvoltooide her-
indeling werden kleine gehucht-
jes samengevoegd tot gemeentes
van behoorlyke omvang, die ka-
pitaalkrachtig genoeg zyn en
voldoende deskundigheid in
huis hebben om een behoorlijk
pakket diensten te verlenen aan
de inwoners. De Rabo volgt met
de hele fusie-operatie hetzelfde
schema. Zoals door de herinde-
ling het aantal gemeenten dras-
tisch daalde tot 48, zal ook het
aantal Rabobanken binnen drie

De Rabobankorganisatie heeft
een tamelijk bijzondere struc-
tuur. Anders dan bijvoorbeeld
de ABN-Amro, die bestaat uit
één bedrijf met een heleboel fi-
lialen, bestaat de Rabo uit 789
zelfstandige banken in heel Ne-
derland, die via een hoofdkan-
toor in Utrecht met elkaar sa-
menwerken. In principe voert
iedere bank zijn eigen beleid.
Wie een rekening heeft bij een
Rabobank in een bepaalde
plaats, is tegelijk als lid van de
coöperatie een beetje mede-
eigenaar.

De laatste tijd komen regelmatig
fusies voor tussen Rabos die bij
elkaar in de buurt liggen. Vijf
jaar geleden telde Rabo nog 922
zelfstandige banken. De belang-
rijkste reden voor defusies is dat
de banken te klein zijn om zelf
de hoge investeringen voor bij-
voorbeeld automatisering op te
brengen. Bovendien is een grote-
re bank beter in staat om service
aan de cliënten te verlenen, bij-
voorbeeld op het gebied van ver-
zekeringen, beleggingen en bui-
tenlands betalingsverkeer. Bij de
ABN-Amro kunnen cliënten al
lang met dat soort vragen te-
recht, maar sommige kleine Ra-
bobankjes hebben er nog moeite
mee. Eenmaal samengevoegd

zullen de Rabos beter in staat
zijn specialisten aan te trekken.

Martin Franssen van devakbond
Unie BLHP beoordeelt de fusie-
plannen positief: „De samenwer-
king zorgt voor kwaliteitsverbe-
tering. Er is ruimte voor meer
specialisten. Dat biedt doonstro-
mingskansen voor het huidige
personeel. Ook de directeuren
kunnen zich ontplooien. Vroeger
brachten ze hun hele carrière in
hetzelfde dorp door. Nu krijgen
ze dekans directeurte worden in
een grotere plaats. Nadeel is wel
dat een bestuur na de schaalver-
groting minder binding heeft
met het personeel. Dat maakl; de
ontslagdrempel lager. Tot nu toe
werd zelden iemand ontslagen
bij een Rabobank, want de be-
stuursleden uit het dorp kenden
alle personeelsleden van een
bank inclusiefhun familie." Er is ook geen sprake van tanen-

de belangstelling van het kabi
net voor Limburg, schrijft An
driessen, die ontkent dat Lub
bers-111 een 'Randstad-kabinet
zou zijn.

Van Rey had de regering in zijn
vragen juist een standpunt ge-
vraagd over de opmerking van
CDA-Kamerleden en provincie-
bestuurders dat het een 'Rands-
tad-kabinet' zou zyn.Politie Luik staakt

’Hongerstaking

’leidttotmassaleziekmelding

’Zezeggen

10 seconden’
Hoekje Rinus Rasenberg over aardbeving

De vakbonden dreigen met een
uitbreiding van de stakingen in
die zin dat vanaf volgende w eek
maandag ook andere gemeen-
teambtenaren het werk zouden
neerleggen. Verwacht wordt dat
zich in de loop van vandaag; en
de rest van de week nog veel
meer agenten, ook van de bu-
reau-diensten, bij de stakingen
zullen aansluiten. In totaal be-
schiktLuik over 737 politiemen-
sen in dienst van de gemeente.

De politie, die rechtstreeks on-
der het gezag van de burgemises-
ter is geplaatst, staakt uit onvre-
de over zijn wedde en de ar-
beidsomstandigheden. Gesprek-
ken met de burgemeester
hebben tot nu toe nog niets op-
geleverd.

Van onze verslaggever

LUIK - De gemeentelijke
politie van Luik functio-
neert niet meer. Meer dan
driehonderd van de vier-
honderd agenten in de sur-
veillance en executieve
dienst hebben zich gisteren
en masse ziek gemeld.
Maandag kondigden de po-
litiebonden aan dat de poli-
tiemannen in hongersta-
king gingen. „Dat is ge-
beurd. En daarvan zijn ze
ziek geworden." In drie van
de in totaal dertien bureaus
in en rondom Luik ging gis-
termiddag zelfs het licht uit
en de deur op slot omdat er
niemand meer in de gebou-
wen aanwezig was.

De burgemeester van Luik heeft
inmiddels alle beschikbare man-
schappen van de vierhonderd
leden tellende Rijkswacht in het
districtLuik gevorderd. Zij zou-
den volgens een woordvoerder
van het ministerie van binnen-
landse zaken in staat zijn alle
noodzakelijke politie-opdrach-
ten uit te voeren. Verloven en
vakanties onder de Rijkswach-
ters worden zo veel mogelijk
beperkt. Onderzoeken en admi-
nistratieve zaken zouden niet
worden voortgezet. En met name
het verkrijgen van vergunningen
en verklaringen van bijvoor-
beeld goed gedrag is door de sta-
king van de gemeentepolitie niet
mogelijk.

Van onze verslaggever knopje van de bandrecorder aan-
'lk ben verschrikkelijk g^"
schrokken van de aardbeving
begin je dan. En nu uw relaas
Vertelt u het mij."

Loco-burgemeester Derks, de
cardioloog Mattart. Kris-kra s
raasde Rasenberg door R°^r'

mond om stemmingen op de
band vast te leggen. „Gaande-
weg kreeg ik het idee: ik leg een
syndroom vast."

" De laatste drie overgebleven agenten van de gerechtelijke brigade in het centrum, van
Luik, even voordat ze gistermiddag tegen tweeën wegens gebrek aan manschappen het
licht zullen uitdoenen de deur voor het publiek zullen sluiten. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Overwerk
In meerderheid zyn zij van me-
ning dat ze minstens twintig pro-
cent aan extra vergoedingen
voor weekeinde-werk en andere
speciale opdrachten mis lopen.
Dat vermoeden werd gisteren
bevestigd door G. Tijl, verbin-
dingsofficier voor politiezaken
van het ministerie van binnen-
landse zaken in Brussel.
Volgens hem geeft een stad als
Gent, vergelijkbaar met Luik,
veel meer geld uit aan personele
kosten. Luik, dat financieel in
een miserabele situatie verk<jert,
weigert de agenten bijvoorbeeld
de gebruikelijke extra vergoe-
dingen (overwerk, gevaarlijk
werk etc.) uit te betalen boven
op de netto-salarissen die voor
de beginnend agenten niet hoger
liggen dan zon 1500 gulden per
maand.

ROERMOND - Hoe hebben
de mensen gereageerd op
'onze aardbeving'? Welke
sporen heeft 13 april nagela-
ten? Dierenarts Rinus Ra-
senberg uit Roermond zag
er meteen die dag een boek-
je in. Met een bandrecorder
ging hij op pad op stemmin-
gen en emoties vast te leg-
gen. Binnen een maand
moet het boekje verschij-
nen, met als titel 'Ze zeggen
10 seconden.

Rasenberg zal in zijn boekje -O*
kranteöerichten verwerken, me
foto's van Roermondse fotog1"^"
fen Jan-Paul en Jeroen Kuit, en
Fer Traugot. Het wordt niet al'
leen een kykboekje, maar he
moet volgens Rasenberg °°_
recht doen aan werkelijke geV2f'
lens over 'onze aardbeving'- P
opbrengst is bestemd voor he
Rampenfonds aardbeving Lirn'
burg.

„Vrij snel was mij duidelijk dat
er meer paniek was dan mensen
vermoedden die zich laatdun-
kend over deaardbeving hebben
uitgelaten. Als je het zelf niet
hebt meegemaakt, of door de
aardbeving bent heengeslapen,
denk je wellicht 'och ja...'. De
werkelijkheid was anders. De
angst, de paniek en de pijn. Daar
gaat het boekje over."

’Mensen rakeninisolement

door angst voor aardbeving’
Riagg-psycholoog Van Mierlo uit Roermond waarschuwt: den, heeft Van Mierlo een 'hand-

leiding' geschreven voor alle
huisartsen van Roermond en
omgeving. In de notitie heeft de
psycholoog de werking van het
angstmechanisme uiteengezet
en geeft hij een aantal tips voor
het efficiënt verwerken van deze
angst. „Door het in werkingge-
stelde angstmechanisme ver-
keert het lichaam in gespannen
toestand. Het lichaam wilde tij-
dens de aardbeving immers
vechten of vluchten. In feite
vraagt het angstmechanisme om
een lichamelijke reactie. Zolang
het lichaam niet heeft gerea-
geerd, blyft de angst bestaan.
Een verstandelijke redenering
helpt hierbij dus niet".

Gewone man
Op straat stapte Rasenberg naar
Jan en alleman. „Ik hoefde de
brandweercommandant niet te
spreken, want dat verhaal kon ik
later wel in de krant lezen. Nee,
de gewone man- of vrouw; Het

'Ze zeggen 10 seconden' is nie
het eerste boekje van Rasenberg-
Hij schreef eerder 'Van boere»1

moet je houden', 'Grote dieren-
kleine mensen' en 'Krassen-
kraaien, bespiegelingen' Oo
heeft hy' als zanger/gitarist vie
elpees opgenomen met el&e _
liedteksten. Recent verscheep
van hem een compact-disc onde
de gelijknamige titel van W
eerste boek 'Van boeren moetj
houden.

Von onze correspondente

(ADVERTENTIE)

Als overal'trood,
witenblauw wappert,
zorgenwijvoororanje.

De Holland Casino's laten Koninginnedag niet onop-

gemerkt voorbij gaan. Daarom krijgt iedere bezoeker op .
30 april een vorstelijk oranje drankje aangebpden.

Op 4 mei zijn we uiteraard gesloten. Maar op Bevrij-

dingsdag kunt u weer als ■
vanouds uw geluk beproeven^/ ' J\
in de speelzaal en in de r JÊ^^X^*'-''''' *
JackpotclurJ. \^r V^^^O

U bent vanaf2 uur 's mid- JÈf //
dags van harte welkom in de >£? .«■:*
Holland Casino's. <_f/^^^

s -Holland ___
(ASINO'S

In deHolland Casino's kom jeogen tekort.
HOLLANDCASINO'S: AMSTERDAM BREDA GRONINGEN NIJMEGEN ROTTERDAM SCHEVENINGEN VALKENBURG ZANDVOORT

LEEFTIJD MINIMAAL 18JAAR.CORRECTE KLEDING EN GELDIG LEGITIMATIEBEWIJS VERPLICHT
JACKPOTCLUBINFORMATIELIJN: 06 360.310.50, 50 CTRM.

ROERMOND - Honderden
mensen in Limburg lijden
sinds de aardbeving van
maandag 13 april aan slape-
loosheid en zijn angstig.
Dat is de overtuiging van
psycholoog R. Van Mierlo,
verbonden aan het Riagg in
Roermond. De aardbeving
veroorzaakte volgen hem
een gigantische immateriële
schade, waarop een 'taboe'
rust en die bovendien
wordt ondergesneeuwd
door de talloze berichten
over de materiële schade
aan huizen en gebouwen.

Psycholoog Van Mierlo praat
over het 'angstmechanisme' van
mensen, dat zich automatisch in
werking stelt by calamiteiten of
onverwachte, vreemde gebeurte-
nissen, waarby uiteraard ook een
aardbeving kan worden inge-
schaald. Een soort beveiligings-
systeem, dat mensen vliegen-
vlug, in luttele seconden voor de
keuze stelt: vechten of vluchten.
Een mechanisme, dat bij deeen
gevoeliger is dan bij de ander.
„Die gevoeligheid van het angst-
mechanisme heeft vaak met per-
soonlijkheid en zelfvertrouwen
te maken. Sommige mensen
hebben veel ervaring in het om-
gaan met onverwachte situaties
en gebeurtenissen. Die mensen
denken dan tydens zon aard-
schok: ik heb me altijd weten te
redden en dat zal me nu ook wel
weer lukken. Andere mensen
reageren veel gevoeliger. Over
het algemeen kan zon gevoelig
mechanisme heel positief zijn,
maar in extreme situaties is 't
minder voordelig".

Slaapkamer
Vluchten voor de angst heeft
ook geen zin, zo laat Van Mierlo
weten. „Was je tijdens de aardbe-
ving bang in je slaapkamer en
ben je dat nu nog steeds, dan
moet je vooral niet benedeiii op
de bank gaan slapen. Dan is die
angst er over twee maanden nog
steeds". De omgeving in die
slaapkamer een beetje verande-
ren, helpt volgens de psycholoog
wél. Het bed of een stoel op een
andere plek, zodat de slaapka-
mer er anders uitziet dan ten tij-
de van de aardbeving. Het tref-
fen van enkele praktische voor-
bereidingen voor een eventuele
tweede aardbeving kan ook ge-
ruststellen. „Sommige mensen
moeten misschien een tas met; de
meest noodzakelijke spullen
klaarzetten. Het bepalen van een
veilige plek in huis kan ook een
oplossing zijn. Bijvoorbeeld de
kelder of een tafel, waaronder
men zich kan verschuilen".

" Psycholoog Van Mierlo: 'Angsten moeten zo snel mogelijk verwerkt worden.'
Foto: JAN-PAULKUIT

Bombardementen
De overige tips in de notitie van
psycholoog Van Mierlo zyn van
lichamelijke aard. Oefeningen
met het lichaam of de ademha-^ling; de lichamelijke inspanning*
waarop het angstmechanisme
misschien nog steeds wacht.
„Het is erg belangryk dat men-
sen deze angsten verwerken.
Doen ze dat niet, dan steekt die-
zelfde angst bij een volgende
gebeurtenis weer de kop op. Zo
zagen veel mensen tijdens de
aardbeving de bombardementen
uit de Tweede Wereldoorlog
weer voor zich", besluit Van
Mierlo

Om mensen te helpen, die nu
nog dagelijks psychische gevol-
gen van de aardbeving ondervin-

een taboe op zouden laten rus
ten.

Volgens Van Mierlo zijn er grof-
weg drie categoriën mensen te
onderscheiden die elk verschil-
lend hebben gereageerd op de
aardschok. De eerste categorie
stond erby en keer ernaar; vond
't allemaal heel interessant. De
tweede categorie was bang; de
fijngevoelige angstapparatuur
zette zich snel en hevig in wer-
king. De derde groep zit daar
precies tussen: mensen met
angst, die zich schamen voor
hun eigen reacties en er 't liefst

Gezeur
„Deze laatste groep mensen rea-
geert nu vaak stoer op de twee-
de, gevoelige categorie en zegt:
hou nou toch eens op met dat
gezeur over die aardbeving. De
mensen met angst voelen zich
hierdoor niet serieus genomen
en kunnen gemakkelijk in een
isolement terechtkomen". Vol-

gens deRoermondse psycholoog
kunnen deze angstgevoelens en
de immateriële schade van de
aardbevingnauwelijks overschat
worden. „Wanneer deze angstge-
voelens niet worden verwerkt,
maar onderdrukt, kan dat het be-
gin zijnvan een serie psychische
problemen".

Woensdag 29 april 1992 "20

DOOR PETER BRUIJNS jaar inkrimpen. Volgens Bak zal
het aantal banken eind 1992 zyn
teruggebracht van 120 naar 97.
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Alleen het weer werkt tegen. Een druilerigeregen
werpt een kleine schaduwop het grote feest ter ere
van de ingebruikname van het nieuwe gebouw van
de TweedeKamer in Den Haag. Een groot deelvan

de optredens van allerlei cabaret-, muziek- en
toneelgroepen is juistbuiten op het Binnenhof
gepland. Maar de circa vijfduizend genodigden

krijgen wel degelijk de 'brood en spelen'
voorgeschoteld die de organisatoren hebben beloofd.

Tot de genodigdenbehoren ook 150Limburgers,
'aangevoerd' doorgouverneurEmiel Mastenbroek.

De Limburgers verzamelen zich tegen vijfuur in café
De Posthoorn, waar, hoe kan het ook anders,

Brand-bier wordt getapt.

DOOR THEO SNIEKERS

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, t/m vandaag 14.30 18.30 en
21 uur. Freddy's dead, t/m van-
daag 14.15 19.15 en 21.15 uur.
The last boyscout, t/m vandaag
17 en 21.30 uur. The Lover, dag.
21 uur. Silence of the lambs,
vandaag 14.30 18.30 en 21 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, t/m vandaag 14.30 en 18.30
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hook, vandaag 20.30 uur.
Bugsy, vandaag 21 uur. JFK,
vandaag 20 uur. Cape Fear, van-
daag 21 uur. Cinema-Palace: Si-
lence of the lambs, t/m vandaag
18.30 en 21.15 uur. Beethoven,
t/m vandaag 19en 21.30 uur. The
last boyscout, t/m vandaag 18.45
uur, The prince of tides, t/m van-
daag 21.15 uur. Lumière: Betty
Blue, t/m do 20 uur, za 0.30 uur.
Dood in Venetië, t/m do 20.3Q
uur, vr 20.15 uur. Nog niet be-
kend, t/m do 22 uur.

GELEEN
Roxy: The last boyscout, dag.
20.30 uur. Hook. dag. 20.30 uur,
en wo ook 15 uur. Sneeuwwitje,
woe 15 uur.

SITTARD
Forum: Beethoven, dag. 20.30
uur. JFK, dag. 20.30 uur. Film-
huis Sittard: Barton Fink, wo
20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Harley Da-
vidson and the Marlboro Man,
dag. beh. Wo 20.30 uur. Silence
of the lambs, t/m vandaag en do
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: Beethoven, t/m do 20.30
uur, wo ook 14.30uur, Royaline:
JFK, dag. 20 uur. Fievel in het
wilde westen, wo 14.30 uur.
Filmhuis Roermond: Barton
Fink, do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Barton Fink, vandaag
20.30 uur.

in de theaters
KERKRADE:- wo. 29/4: Eva Bal's Theater: 'Land-
schap van Laura'.(l4.oo uur) Vanaf 6
jaar.- do. 30/4 Harmonie-orkest St. Jozef
Kaalheide: Oranje-concert.

SITTARD:- wo. 29/4: Shusaku & dormu dance
theatre: 'Matrix. Erotische dansvoor-
stelling.

AKEN:
- wo. 29/4: 6. Symphoniekonzert, '19.30uur.

Tenzij anders aangegeven beginnen ■alle voorstellingen om 20 uur.

exposities
HEERLEN

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

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

HOENSBROEK
Fotogalerie 68, Poortgebouw Kas-
teel Hoensbroek. Expositie van de
fotograafPierre Jean Amar. T/m 3/5,
open ma t/m vr 10-12 uur, 13.30-17
uur en za en zo 13.30-17 uur. Middel-
eeuwse gewelven van Kasteel
Hoensbroek. Expositie. Raku tech-
nieken van de keramiste Silvia O'P-
rinsen. T/m 3/5, open dag van 10-12
en 13.30-17 uur.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Exposi-
tie van Simon Woudwnk en Joke
Brugman. T/m 15/5, open do t/m zo
van 10-17 uur.

MAASTRICHT
Galerie Artisart, Grote Gracht 43.
Expositie met werk van Ger Stallen-
berg en Ed Sleijpen. T/m 2/5, open
di t/m za van 13.30-17.30 uur. Gale-
rie Anny van den Besselaar, Tafel-
straat 6a. Expositie van Ria Lap en
Louis Wierts. T/m 24/5, open vr t/m
ma van 13-17.30 uur. Galerie In Si-
tu, Aylvalaan 10. Expositie van
Frank Van den Broeck. T/m 16/5,
open wo t/m za van 14-18 uur. Gale-
rie Wolfs, Hoogbrugstraat 69. Edels-
meedwerk van Fabiola Sormani.
T/m 10/5, open wo en vr van 14-18
uur, do 18-20 uur, za 10-17uur en zo
13-17 uur. Galerie Henn , St. Nico-
laasstraat 26c. Installatie en perfor-
mance van Walpurga Paueles. T/m
4/5, open wo t/m za 16-20 uur. Gale-
rie Wanda Reiff, Rechtstraat 43.
Expositie Luc Deleu, Osvaldo Rom-
berg en Ton Slits. T/m 9/5, open van
di t/m za 11-17 uur. Galerie Fah,
Brusselsestraat 80. Gouaches van
Pieter Defesche. T/m 18/5, open do
t/m zo van 13-17 uur. Bonnefanten-
museum. Werk van Ray Smith. T/m
6/9. open di t/m vr 10-17 uur. Galerie
Dis, Tafelstraat 28. Schilderijen van
Petra Hartman. Van 25/4 t/m 20/5,
open wo t/m zo 13-18uur.

CADIER EN KEER
Galerie en Beeldentuin 'De Keer-der Kunstkamer', Kerkstraat 10.
ExposiUe van Harrie Bartels en Jan
van Wilgenburg. T/m 29/4, open do
t/m zo 13-17.30 uur.

VAALS
DeKopermolen, VonClermontplein
11. Boris Birger, de psychologie van
het licht. T/m 26/4, open di t/m zo
14-17 uur.

EYS TRINTELEN
Galerie Sio2,Eyserweg 4. Expositie
met porselein van May An Go en
Kristin Andreassen en glas unica
van Winnie Teschmacher. T/m 4/5,
open do t/m zo van 14-17 uur.

SCHIMMERT
Galerie Hofvan Oensel, Haagstraat
5. Expositie van Pierre Everhartz en
Bart Huysman. T/m 2674, open do
t/m zo 14-17 uur.

Limburgers vieren verjaardag op Kamerfeestje

Brood en spelen
op het Binnenhof

" Het nieuwe gebouwvan de Tweede Kamer, waarroltrappen zijn, lijkt wel een warenhuis. Foto: GPD.

Een kwartiertje eerder hebben
twee jonge Limburgse knapen
Kamervoorzitter Wim Deetman
mogen helpen by de start van
het feest. Bob van Uden uit
Mook en Middellaar en Auke
Tummers uit Helden laten dui-
zenden ballonen (rood, wit en
blauw) de lucht in. Auke en Bob
zijn jarig(ze worden respectieve-
lijk 9 en 11) op de dag van het
Kamerfeest. Veel van de Lim-
burgse genodigden zijn uitgeno-
digd met partner naar Den Haag
te komen omdat ze op 28 april
jarig zyn.

Het officiële gedeelte dat aan het
feest vooraf gaat is veel droger
van karakter. De muziek die tus-
sen de verschillende redes door
wordt gespeeld valt ook bij vrij-
wel niemand in de smaak. Een
aantal toehoorders denkt dat de
instrumenten nog gestemd wor-
den als een strykje al 'driftig' aan
het spelen is. „Zon muziek wil
ik nog niet op mijn begrafenis",
zegt het Limburgse Kamerlid
Walter Paulis (CDA). "

Dan brengt het Noordlimburgse
Rowwen Hèze het er een stuk
beter vanaf. De popgroep, zin-
gend in het dialect, mag als een
van de eerste groepen het spits
afbyten. En met succes. De
Noordlimburgers brengen met
hun swingende muziek sfeer op
het koude Binnenhof en halen
de voeten van de klinkers. „Ik
heb twee CD's van Rowwen Hè-
ze", zegt een 39-jarige Hagenaar
als hem om een oordeel wordt
gevraagd. Geheel toevallig is dat
niet: de man komt uit het Bra-
bantse Boxtel, in de buurt van
De Peel.

De aandachtvan de Limburgers

is op dat moment verdeeld over
Rowwen Hèze en muziekvereni-
ging St. Caecilia uit America (by
Horst), die tweehonderd meter
verderop optreedt.

Het Limburgse gezelschap is
dan al versplinterd. Van de oor-
spronkelijke opzet, als één grote
delegatie optrekken naar het
Binnehof, is maar weinig terecht
gekomen. Daar heeft gouverneur
Mastenbroek overigens zelf voor
gezorgd: na een kort welkoms-
woord geeft hij de genodigden
'de vrye hand.

Van de geplande rondleiding in
het van de mensen wemelende
nieuwe Kamergebouw door de
tien Limburgse Tweede-Kamer-
leden komt mede daardoor veel
minder terecht dan de bedoeling
was. Het Kamerlid Jos van Rey
(WD) geeft tekst en uitleg over
de gang van zaken in de Kamer
aan de vyftien mannelijke leden
van de Roermondse cabaret-
groep 'De Mesjeus' en hun part-
ners. De Roermondse groep
verzorgt aan het slot van de
avond een geslaagd optreden in
de buitenlucht. Het Koninklijk
Heerlens mannenkoor St. Pan-
cratius is het Roermondse gezel-
schap dan al vooraf gegaan.

De opzet van het feest is, zoals
Kamervoorzitter Deetman het
verwoordt, duidelijk te maken
dat het nieuwe Kamergebouw
van alle Nederlanders is én niet
alleen van de parlementariërs.
Duidelijk moet worden dat de af-
stand tussen Tweede kamer en
Nederlandse volk niet zo groot is
als verondersteld. Daarom zyn
uit iedere provincie 150 mensen
uitgenodigd het feest met veel
drank, spys en vermaak by te
wonen.

De Limburgse Kamerleden ge-

grepen. Hy dringt voor terwijl
een rij mensen rustig staat te
wachten voor een kraam waar
hotdogs worden uitgedeeld. Niet
dat iemand protesteert.

Het feest en het nieuwe Kamer-
gebouw slaat aan by de bezoe-
kers. „Het is een prachtig ge-
bouw", zegt Wil Roumen uit

ven het goede voorbeeld hoe de
kloof tussen kiezer en gekozene
kan worden verkleind. Zij delen
ruim 1200 brieven (met acceptgi-
ro) uit waarin de ontvangers
worden gevraagd geld te storten
voor de slachtoffers van de aard-
beving in Limburg. CDA-fractie-
voorzitter Elco Brinkman heeft
het kennelijk niet helemaal be-

grid Houben zyn 28-ste verjaar-
dag viert, looft het nieuwe
Kamergebouw. „Ik vind het een
zinnige investering. De democra-
tie mag best wat kosten. Het is
ook een heel sober gebouw."
Echt contact met de Limburgse
Kamerleden hebben ze niet ge-
had. „Het is gewoon een leuk
uitje", zegt de Maastrichtenaar.

Melick-Herkenbosch. Zij viert
haar 47-ste verjaardag in Den
Haag en heeft daar geen moment
spijt van. „Ik dacht eerst dat ze
me voor de gek hielden toen de
gemeente opbelde om te zeggen
dat ik was uitgenodigd voor het
feest."
Ook Ruud Spee uit Maastricht,
die in Den Haag met vriendin In-

Assistenten aan de slag
KERKRADE - Mannenkoor
Lambertus uit Kerkrade is druk
aan het repeteren aan de Carmi-no Burana van Carl Orff. Hetkoor zal namelijk met nog een
achttal koren uit Nederland het
Werk op 4 en 5 juli uitvoeren inhet Philipsstadion in Eindhoven.

Lambertus oefent
Carmina Burana

Oe koren worden daarbij bege-
leid door het Moravisch Philhar-
Jïionisch Orkest uit Olomouc,Tsjecho-Slowakyfe. In totaal zijnby deze mamoetproductie 700
ftiensen betrokken. Het geheel
staat onder leiding van de Gro-
ningse dirigent Jan Verbogt.

nen. Jongeren van de dekenaten
Heerlen, landgraaf, Kerkrade en
Brunssum zyn daarbij aanwezig.
Overigens zijn er dan al activitei-
ten gehouden. Op 1 mei gaan de
diensten in de kapel van start en
op 2 mei is er om 22 uur een fak-
keloptocht van de Pius K-kerk
naar de kapel en daar zal door
jongeren een nachtwake gehou-
den worden.

Dinsdag 12 mei is er bedevaart
van de katholieke vrouwenbond
en zondag 24 een bedevaart van
de Barbaraparochie Kakert. Op
Hemelvaartsdag 28 mei zijn de
diensten als op zondag en 31 mei
wordt de meimaand besloten
met een mis om 16 uur in de
kerk met speciale ziekenzege-
ning.

LANDGRAAF - Traditioneel
worden in de maand mei by de
kapel van Leenhof activiteitengehouden ter gelegenheidvan de
Maria-maand. Op werkdagen
worden er om 7.30, 8.30 en om 19
uur missen opgedragen in de ka-
pel. Op zaterdag alleen in de
ochtenduren verder zijn de mis-
sen zaterdag en zondag in de
kerk van Leenhof, behalve om
17 uur 's zondags dan is de mis
weer in de kapel.

Bisschop Gysen komt zondag 3
mei om 10 uur naar Leenhof om
de meimaand feestelyk te ope-

Mariamaand bij
kapel Leenhof

zakelijk _\

Al eerder voerde het koor deCarmina Burana uit in de Roda-
oalen onlangsraakte het werk in
de belangstelling toen er tweedisco-versies verschenen van het
openingsliedFutura. Deze popu-
laire uitvoeringen moesten ech-ter uit de handel genomen wor-denop last van derechter.

de afdeling Surveillance te ontlasten, zodat deze
zich weer beter kan toeleggen op haar toezichthou-
dende functie.

Taptoe in Brunssum
RUNSSUM - Op Bevrijdingsdag, 5 mei, zal in Brunssum weer een

japtoe gehouden worden. Dat gebeurt op het Lindenplein, maar alsnet slecht weer is in de Rumpenhal aan de Heugerstraat.n het verleden zijn er alvaker taptoes gehouden in Brunssum, waar-
in ook deplaatselijke muziekverenigingen deelnamen. Onder ande-

kort
BRUNSSUM

St. Remigius zaterdag een con-
cert in zaal Claessens. Het koor
staat onder leiding van Wil
Meurders-Tukkers. Voor depau-
ze zingt het koor enige werken
en na de pauze wordt een revue
gepresenteerd waarin de ge-
schiedenis van het koor wordt
weergegeven. Aanvang 20 uur,
toegang vrij.

" De kaartclub 'Ons Genoegen'
houdt vrijdag een kwajongcon-
cours onder de kerk aan deMes-
dagstraat. Inschrijfgeld 3,50
gulden. Aanvang 20 uur en de
zaal is open om 20 uur. Er kan in
de zaal gekoppeld worden.

" Pakkettenvoor Polen kunnen
ingeleverd worden by' het PPE
Verzamelpunt, Kempkensweg
18 in Heerlen op vrydag 8 mei
van 18.30 tot 21.00 uur. Voor in-
formatie over de actie voor hulp
aan Polen kan het verzamelpunt
gebeld worden, tel: 726348.

HEERLEN

Korpschef Tukker: „Deze mensen maken echt deel
uit van onze politieorganisatie. Het zijn geen stads-
wachten. Bij gebleken geschiktheid kunnen zy
straks net zo goed agent ofhoofdagent worden. We
komen bij deHeerlensepolitiekomen we toch elke
dag handen tekort. Eigenlijk zouden we er nog 70
mensen by' moeten hebben."

" De vijf nieuwe Heerlense politie-assistenten opeen rij. Foto: FRANS RADE

Mannenkoor Lambertus ver-
Zorgt voor eventuele belangstel-
lenden busvervoer naar de uit-
voering op 5 juli. Het concert
oegint om 22.30 uur. De bus ver-dekt uitKerkrade om 20 uur. Dekosten bedragen zestig gulden
6n opgeven kan tot 15 mei bij
oloemenmagazijn Chrit Claessen
aan de Hoofdstraat in Kerkrade.

]*EERLEN - Het Bastion Hotel
Heerlen in de buurt van de
Woonboulevard, opent op 22 mei
*Ün deuren. In januari werd be-gonnen met de bouw van het
J'eertig kamers tellende hotel.|Vo en Nicole Moens zijn de ma-nagers. Bastion heeft inmiddels
ftiftien hotels door heel Neder-

Het Heerlense hotel is het
?erst m Limburg. Verder is ern°g een in aanbouw in Geleen.

Overigens zullen de nieuwbakken assistenten nog
enkele dagen op hun opsporingsbevoegdheid moe-
ten wachten. Het ministerie van Binnenlandse
Zaken kon namelijk niet op tijd debeschikking af-
sturen, waarin de beëdiging van de politie-assisten-
ten wordt geregeld.

HEERLEN - Het Heerlensepolitiekorps heeft ver-
sterking gekregen van vyf politie-assistenten. Op
de politieschool in Heerlen nam het vijftal gisteren
het diploma politie-assistent in ontvangst. De afge-
lopen 15 weken volgden de assistenten daartoeeen
vakgerichte opleiding aan de Stichting Training In
Veiligheid in het Brabantse Westelbeers.
De functie politie-assistent is een nieuw fenomeen
in politieland. De assistenten, die straks 'surveil-
lanten' worden genoemd, hebben volledige opspo-
ringsbevoegdheid, maar zullen slechts een aantal
politietaken vervullen. Zo zullen ze worden ingezet
bij receptiewerkzaamheden, verzorging en trans-
port van arrestanten, het opnemen van aangiften
en het horenvan verdachten. Ook gaan de assisten-
ten te voet surveillances in het centrum van Heer-
len uitvoeren.
De Heerlense politie hoopt met de nieuwkomers

" Verzamelaarsvereniging Fo-
rum houdt zondag een grote
rommelmarkt in Dr Brikke Oa-
ve van 10 tot 17 uur.

" Bloemen en tuindersvereni-
ging 'Houdt Treebeek Mooi'
houdt vrijdag 1 mei om 20.00 een
lezing in het Casino aan het Tree-
beekplein in Treebeek. De lezing
gaat over 'Dahlia's van zaad tot
bloem. ledereen is welkom.

" Op Koninginnedag treedt in
hotel Bronsheim 'The Louisiana
Rhythm Kings' op. Het optreden
is georganiseerd door de Oude
Stijl Jazzclub Brunssum. Aan-
vang 21 uur.

" Jongerenkoor Jokola van de
Langenberg heeft met zijn uit-
voering van afgelopen zaterdag
een bedrag van 777 gulden opge-
haald voor het rampenfonds van
de slachtoffers van de aardbe-
ving.

" De Kon. Beatrixschool in
Treebeek houdt zaterdag 2 mei
open dag en tevens plantjes-
markt. Van 10.30 tot 12.30 uur
kan iedereen in de school terecht
voor informatie over het onder-
wijs en plantjes.

" Ontspanningsvereniging CV
De Lotbroekers houdt zondag 3
mei een kinderrommelmarkt
met fancy-fair. Kinderen mogen
hun eigen spulletjes verkopen.
Plaats van handeling: MFC Ge-
brook in de Prinsenstraat in
Hoensbroek van 10 tot 16 uur.
Entree is gratis.

" Harmonie St. Ceciüa houdt
zsaterdag van 10 tot 15 uur open
dag. Dat gebeurt in het vereni-
gingslokaal aan de Nieuwstraat
121. Er wordt tekst en uitleg ge-
geven over het instrumentarium.
Er worden ook demonstraties
gegeven.

HOENSBROEK

" Zaterdag (2 mei) is er open
dag bij basisschool Dr Sjlussel.
ledereen mag rondkyken in de
school en de leraren geven voor-
lichting over lesmethoden. Van
11 tot 13 uur.

EYGELSHOVEN
re werd daarvoor al eens het terrein van Limburgia gebruikt. De
Federatie van Muziek en Zangvereniging in Brunssum (Femuza)
heeft nu besloten om, om de twee jaar toch weer een taptoe te hou-
den.
Om kwart voor acht op Bevrijdingsdag komen plaatselijke fanfares,
harmonieën, showbands en andere muziekgezelschappeneen 2,5 uurdurende show geven. Showkorps Juliana uit Middelburg sluit hetgeheel af meteen show.
De regie van de taptoe is in handen van Theo Berkers.

KLIMMEN

" Ter gelegenheid van het 35-ja-
rig bestaan geeft mannenkoor
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poliklinieken
gesloten op 1 mei

Op vrijdag 1 mei zijn de poliklinieken van
locatie Gregorius gesloten.

Dit geldt ook voor de afdeling Bloedafname en
de Röntgenafdeling.
Voor spoedgevallen is op beide locaties de
zondagsdienst van toepassing.

■ I
Stichting Gezondheidszorg
Oostelijk Zuid-Limburg "l

Ziekenhuis De Wever & Gregorius

___7\ I
nnn\Z7 A

Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg
Organisatie voor thuiszorg en preventie

Mededeling van het Groene Kruis
Oostelijk Zuid-Limburg

In verband met koninginnedag op donderdag 30 april a.s. hebben alle
medewerkersvan het Groene Kruis Oostelijk Zuid-Limburg een vrije dag.
Op deze dag is voor de wijkverpleging degebruikelijke
weekenddienstregelingvan toepassing. De kraamverzorgenden zullen op
deze dag conform afgesproken planning in de gezinnen aanwezig zijn.
Voor spoedeisende gevallen kunt u telefonisch contact opnemen met:

wijkverpleging
* regio Brunssum : 045-259090
* regio Klimmen ; 04405-2995
* regio Heerlen : 045-713712
* regio Hoensbroek : 045-225588
* regio Kerkrade : 045-459260
* regio Landgraaf : 045-323030
kraamzorg Oostelijk 045-435700
Zuid-Limburg

V///f _fc^^"V' e poliklinieken, de prik-
r«_^_E^""~ \^^^W.>js_. dienst en het diagnostisch

'r^^-^l^ centrum zijn gesloten op:

'~-^^ -— donderdag 30 april
vrijdag I mei en

CJP MM |\C dinsdag 5 mei 1992
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t_m g^ I I _^

_
m^ is normaal (24 uur per dag)

ZUIMDcK geopend

CjRENi 'N " Cardiologische patiënten
kunnen zich in dringende

GIRO 4054 gevallen via de EHBO bij de
AMSTERDAM Eerste Hart Hulp melden.

Mededeling St. Laurentius Ziekenhuis
Onze poliklinieken zijn vrijdag 1 mei a.s. gesloten.

ST. LAURENTIUS ZIEKENHUIS,
/>. Postbus 920,

\ f 6040 AX Roermond.
-^ ?^\ Telefoon (04750) 8 22 22.

St. Laurentius Ziekenhuis
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Deze aanbieding geldt t/m 2 mei en uitsluitend voor
onze voorraad Renault Clio's (ca. 40 stuks).
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Autoparc-Randwijck gelegen in e
Tel. 043-616288 het centrum

043-618250 Tel. 04406-12514
R

Officier eist zestien maanden gevangenisstraf

Winkeldief reageerde
paniek af met mes

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Omdat hij per
dag gemiddeld twee gram heroïne
nodig had en maandelijks niet meer
dan 1200 gulden aan uitkeringsgeld
kreeg, haalde een 25-jarige Kerkra-
denaar het in zijn hoofd anderen te
beroven. Daarbij raakte hij vaak
'vreselijk in paniek' en greep dan
naar een mes. Voor twee van derge-
lijke feiten plus nogvier winkeldief-
stallen zonder bedreiging moest hij
zich gisteren verantwoorden voor
de rechtbank in Maastricht. Officier
van justitie mevrouw mr Janssen
eiste daar zestien maanden onvoor-
waardelijke gevangenisstraf tegen
hem.
Op 30 januariwas de man een Kerk-
raadse sigaren- annex snoepwinkel
binnengestapt. Met beide handen
greep hij de winkelierster bij de
keel, waarbij de vrouw een bloeden-
de snijwonde aan een hand opliep.
Volgens de officier was deze ver-
wonding toegebracht met een mes-
je dat verdachte bij binnenkomst in
handen had. De man hield het er
echter op dat de vrouw zich had
verwond aan een stukgevallen gla-
zen bokaal met snoepgoed. „Hoe
weet u dat?", vroeg president mr
Seelen. „Dat zegt mijn advocaat...",
luidde de prompte reactie van ver-
dachte.

Achtervolging
Had hij in de snoep- en sigarenwin-
kel met lege handen de aftocht
moeten blazen, in een schoenen-
winkel aan de Kerkraadse Hoofd-
straat ging hij aan de haal met éen
een paar gestolen Texas-laarzen.

Twee personeelsleden zetten op
straat de achtervolging in waarbij
zij herhaalde malen door de vluch-
teling met een mes werden be-
dreigd. Hierover ontstond gisteren
in de rechtszaal de nodige verwar-
ring. De officier had de diefstal en
daarop volgende bedreiging ener-
zijds aan elkaar gekoppeld en an-
derzijds de bedreiging als een af-
zonderlijke feit opgevoerd. Zij zag
zich daardoor genoodzaakt zichzelt
niet ontvankelijk te verklaren voor
de bedreiging als zodanig. Raads-
man mr R. Küffen ging nog een
stap verder. In een door .de officier
geheel herschreven passage van de
dagvaarding was de bedreiging ge-
lokaliseerd in de winkel aan de
Hoofdstraat terwijl het feit zich in
werkelijkheid een heel eind daar-
vandaan op straat had voorgedaan-
Naar de mening van officier mr
Janssen behoeft dat bij het beoor-
delen van de feiten niet tot onover-
komelijke problemen te leiden. Mr
Küffen daarentegen achtte de ge'
wraakte passage wel degelijk een
essentieel punt en drong op grond
daarvan aan op vrijspraak.
De gerechtelijk psychiater had de
verdachte lichtverminderd toereke-
ningsvatbaar genoemd en daarmee
wilde officier mr Janssen bij het be-
palen van de strafmaat rekening
houden. Bovenal echter liet zij de
belangen van de samenleving pre-
valeren. Volgens haar zou ook «e
man zelf bij een langdurige vrij-
heidsstraf zijn gebaat. „In die tijd
krijgt hij gelegenheid fysiek af te
kicken en te werken aan een oplei-
ding", luidde haar visie. Over veer-
tien dagen volgt de uitspraak van
de rechtbank.

Project Quatro: werk aan de winkel

Toeleveranciers
schieten tekort
Van onze redactie economie

MAASTRICHT - Het management
bij veel toeleveringsbedrijven in
Limburg moet nodig verbeterd
worden. Vooral op terreinen als
marketing en strategische oriëntatie
hapert er nogal wat aan. Veel bedrij-
ven voldoen niet aan de moderne
kwaliteitsnormen en moeten daar-
om serieus vrezen voor het verlie-
zen van opdrachten aan buitenland-
se concurrenten. Dat zou een
nieuwe tegenslag betekenen voor
de Limburgse economie.

De toeleveringsindustrie levert pro-
dukten of diensten aan andere be-
drijven die er eindprodukten van
maken. Limburgse bedrijven als
DSM, NedCar, Philips en KNP ma-
ken gebruik van honderden toele-
veringsbedrijven. Ze gaan hun leve-
ranciers steeds hogere eisen stellen,
omdat de kwaliteit van de aangele-
verde produkten uiteindelijk ook
de kwaliteit van het eindprodukt
bepaalt. Daarom willen bedrijven
als DSM en NedCar in de toekomst
alleen nog maar opdrachten geven
aan bedrijven met een ISO-9000 cer-
tificaat. Dat is een soort waarborg
voor constante kwaliteit.

Om de toeleveranciers te verbete-
ren heeft DSM samen met Liof en
andere instanties het project Quatro
opgezet. De stichting Quatro heeft
het afgelopen jaar 53 toeleveran-
ciers van DSM met in totaal bijna
4500 personeelsleden grondig door-
gelicht. Het ging vooral om bedrij-
ven in de metaal- en de bouwnijver-
heid. Uit de inventarisatie bleek dat
veel bedrijven lang niet aan de nor-
men voldoen. De aan DSM gelever-
de produkten of diensten hebben
vaak geen constante hoge kwaliteit.
DSM moet nu noodgedwongen nog
zelf bij de poort controleren welke
kwaliteit binnenkomt.

Blindelings
In de toekomst moet een bedrijf
echter blindelings kunnen vertrou-
wen op zijn toeleveranciers. Boven-
dien moeten de produkten 'just-in-
time' worden geleverd; niet te vroeg
en niet te laat. Bedrijven die aan
dergelijke hoge eisen willen vol-

doen, moeten zo snel mogelijk een
systeem van 'integrale kwaliteits-
zorg' opzetten. Tot nu toe is het nog
gebrekkig gesteld met de aandacht
voor die kwaliteitszorg. Veelal ont-
breekt een strategie voor de toe-
komst.

De toeleveringsbedrijven zullen dus
hard aan verbeteringen moeten
werken. Wie binnenkort niet aan de
hoogste eisen kan voldoen, is zijn
opdracht kwijt. „De weg is n°g
lang, er is nog veel werk aan de win-
kel", aldus Liof-directeur Frans
Koelman. „Er zullen wel afvallers
zijn. Niet iedereen haalt die certifi-
cering."

’Ambivalente
gevoelens’bij
regio-orkesten

ARNHEM - De gevoelens bij dere-
gionale orkesten zijn na het ver- .
schijnen van het kunstenplan van
minister D'Ancona „ambivalent "Dat melden het Noord-Nederlands
Orkest, het Gelders Orkest, hetBra-
bants Orkest en het Limburgs Synl'
phonie Orkest.
Gisteren overlegden zij in Arnhem-
De orkesten kampen met een com- -binatie van blijheid, verwarring en
verbijstering, zo bleek na afloop-
Blij zijn de orkesten omdat de mi-
nister de voorstellen van de Raad
voor de Kunst (opheffing van Fo-
rum Philharmonisch en het Lim-
burgs Symphonie Orkest) niet heeft
overgenomen en zich dekritiek van
de afgelopen tijd duidelijk heeft
aangetrokken.
De minister is echter onduidelijk
over hoe ze in het oosten en het zui' I
den elk een orkest-eenheid van I*> |
mensen denkt te verwezenlijken-
Dit roept alleen maar vragen op en
voordelen zijnver te zoeken, vinden
de orkesten. Zij zien in elk geval al-
leen maar kostenverhoging dreigen
en ook aantasting van de artistieke
integriteit. Verder vinden ze de
taakverdeling tussen het oosten en
het zuiden nogal merkwaardig en
zeker niet strokend met de gelijkc
budgetten van elk 13,2 miljoen gui'
den.
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DOOR MONIQUE PARREN stellen van de prangende kwestie

„De lokatie is niet correct en als die
al wél juist is, toch veel te gevaar-
lijk", aldus golfbaan-directeur Oku-
do en zijn Raad van Commissaris-
sen. „Daarom moet het voetpad
verder naar links." „Néé", zegt het
Voerendaals college, „want dan ko-
men wij in de knoei met de pach-
ters van die landbouwgrond." En zo
gaat dat al jaren.

Pleisters

VOERENDAAL - Daar staan ze
dan, met paraplu's in de stromende
regen. Niet alleen het fraaie schoei-
sel, maar ook de dure pantalon nat,
zeiknat. Juist die paar meters gras,
waarin het illustere gezelschapweg-
zakt tot de enkels, is de inzet van
een slepend conflict tussen de ge-
meente Voerendaal en de plaatselij-
ke golfbaan Hoenshuis. Hamvraag:
De ligging van een oud en bijna ver-
geten landweggetje, het Hoover-
voetpad.

De excursievan het 'hoge' gezel-
schap langs de golfbaan valt dankzij
de weergoden in het water, alsof ze
óók een oordeel willen uitspreken.
De 'mobiele rechtbank' doet dat pas
over enkele weken of misschien
zelfs maanden. „Dit bezoek dient
slechts ter oriëntatie", aldus
mr Van Benthem vanonder zijn pa-
raplu.

Burgemeester Hub Strous van Voe-
rendaal en zijn wethouders willen
het landschap in de gemeente in
oude luister herstellen. In dit plaat-
jepast ook een reconstructie van de
vroegere verbinding tussen het ge-
hucht Retersbeek en de kern Voe-
rendaal, het Hoovervoetpad. Deze
'verdwenen' landweg bevindt zich
volgens het college een aantal me-
ters schuin achter het Hoenshuis,
haaks op de Steinweg én vandaaruit
precies evenwijdig aan de in 1986
aangelegde golfbaan.

Koers
Juist die lokatie is de directie van
de golfclub een doorn in het oog.
Het bestuur is voornamelijk bang
dat eventuele wandelaars getroffen
worden door uit de koers geraakte
golfballen en de schadeclaims die
mogelijk daaruit voortvloeien.

Een nieuwsgierig raadslid volgt de
rechtszaak-langs-de-openbare-weg
ook echt langs de straat, in de knus-
se beslotenheid van de auto. Zijn
commentaar: „Wat een circus." En
dat was het inderdaad, een mooie
voorstelling.

V4r Van Benthem in discussie met burgemeester Strous (hier op derug gezien) over de liggingfr het Hoovervoetpad. Foto: FRANS RADE

Bijna twee rechtszaken en vele vel-
len correspondentie verder zit ook
het Gerechtshof in Den Bosch, dat
zich nu met de kwestie bezig houdt,
met de handen in het haar. Vice-
president mr Van Benthem kwam
gistermiddag met nóg tweerechters
en een griffier naar het zuiden, om
zich persoonlijk op de hoogte te

Nieuwe vereniging wil vlucht publiek stoppen

Winkeliers Brunssum
slaan handen ineen

Nieuwe mantel Sterre der Zee
MAASTRICHT - Het genadebeeld van de Sterre der Zee krijgt een
nieuwe mantel. Op 15 augustus, de dag dat het beeld precies 80 jaar
geleden gekroond werd, zal voormalig nuntius kardinaal Cassidy de
mantel zegenen en rond het beeld drapperen. De ondergrond van de
nieuwe mantel, die 13.000 gulden gaat kosten, wordt donkerblauw.
De 32-jarige kunstenares Antje Haaguit Keulen is druk doende met
het borduursel.
Bij de afsluiting van de Paasweek kondigde Pastoor Wagenaar van
de Onze Lieve Vrouwe Basiliek aan dat gedurende de maand mei, de
Maria-maand bij uitstek, een actie gevoerd gaatworden om het beno-
digde geld bijeen te krijgen.

De bestaande blauwe en rode mantel van de Sterre der Zee blijven
wel in gebruik, maar met name de blauwe mantel begint na 45 jaar
slijtage te vertonen.

Van onze verslaggever

Uit de bocht

Van onze verslaggever

'ÜNSSUM - Vijf afzonder-
k ondernemersverenigin-
-11 in Brunssum hebben

de nieuwe or-
Brunssum City Pro-

ton opgericht. De club wil
belangenvereniging en

zijn voor de circa
ondernemers in het

van die gemeente.

Jje door de onderlinge verdeeld-
i f van de winkeliersverenigingen. 'Bde het koopcentrum flink aan■ Sg in te boeten. Meer promotio-, * activiteiten, duidelijke afspra-

over bijvoorbeeld winkelslui-
<Bstijden en druk uitoefenen op
Gemeente om zich 'ondernemers--*^delijker' op te stellen, moeten, op middenstandsgebied
*r opstoten in de vaart dervolke-

Ondernemers hadden geconsta-A dat er een vlucht plaatsvond
ji Consumenten naar andere win-
/^ntra in de regio. „In Brunssum
.Pfake van stagnatie zo niet vankleine teruggang van de jaar--seUen van de ondernemers", al-

Peter Hemen die maandag-
Jki tot voorzitter van Brunssumy Promotion werd gekozen.

DOOR BENTI BANACH
ENWILWAGENVOORT

Twee keer inspraak
op plan Lego World

Betreft wijziging bestemmingsplan Beiiel-Zuid

Europa
O Europa '92 heerst op alle
fronten. Zelfs in Simpelveld
vliegt het Europese spook rond.
Morgen wordt daar een mode-
show gehouden in het kader
van, juist, Europa '92. „En alle
kleren die geshowd wordenzijn
van papier", voegt de organisa-
trice eraan toe. Wij vragen ons
weliswaar een beetje af wat
Europa '92 met een modeshow
te maken heeft en al helemaal
wat de relatie is met papieren
kleren, maar wellicht gaan we
toch maar even een kijkje ne-
men morgen. Om kwart over
drie bij mooi weer op de par-
keerplaats achter het gemeente-
huis: bij regen in Oud-Simpel-
veld aan de Irmstraat.

ropa en Noord-Amerika op het oog.
De Beitel in Heerlen is daar één
van. Als Heerlen gekozen wordt,
dan levert dat vast werk op voor 200
mensen. Gedurende het seizoen
kunnen nog eens 600 personen te-
recht voor zeven a acht maanden.
Medio volgend jaar wil Lego starten
met de uitvoering van de plannen.
In 1996 zou de eerste bezoeker het
park kunnen betreden.

HEERLEN - Onmiddellijk na
de publicatie van het eerste
plan voor Lego World in Heer-
len, volgt er een inspraakronde.
Dat eerste plan is de startnotitie
voor de Milieu Effect Rapporta-
ge (MER). Daarin komt te staan
welke gevolgen de aanleg van
het 180 miljoen gulden kosten-
de Lego-park heeft voor Zuid-
Limburg. Zoals bekend is de
Beitel-Zuid een mogelijke plek
Voor dit park van de Lego-
fabrieken.

Ljubljana
%Op Eerste Paasdag stonden
ze nog voor een volle Cornelius-
kerk op Heerlerheide te zingen.
Drie dagen later bracht het
koor ZVON hetzelfde repertoire
in de kathedraal van Ljublja-
na. Voor het koor uit Heerlen
een hele eer, zegt voorzitter
Huub Hochstenbach, want voor
ZVON had alleen nog het ver-
maarde Ljubljanski Oktet op-
getreden in de kathedraal. De
zangers traden verder op in
idyllische plaatsen als Velenje,
Bied en Rogaska Slatina. Dat
laatste plaatsje is een kuur-
oord, gelegen op de grenstussen
Slovenië en Kroatië. Daar te-
midden van het geneeskrachti-
ge bronwater werd de lustrum-
toernee afgesloten. Afgelopen
maandag keerde het gezel-
schap, met enkele hog% culturele
onderscheidingen in de koffers,
terug in Limburg.

" Een trekker met oplegger heeft gistermidag zijn lading verloren toen de combinatie van
de Kaalheidersteenweg de Dentgenbachweg opdraaide. Een deel van de betonijzermatten
die de wagen vervoerde kwam op het rijwielpad terecht. In totaal vervoerde de wagen
20.000 kilo aan matten, dus het koste heel wat moeite het vlechtwerk weer op de oplegger
te krijgen. Dat duurde dan ook twee volle uren. De schade viel mee. Foto: FRANS rade.

Het tweede moment dat er inge-
sprokenkan worden op de plannen,
is als de MER-rapportage klaar is en
duidelijk is hoe het bestemmings-
plan gewijzigd moet worden. Ook
dan krijgt het publiek weer de mo-
gelijkheid om te zeggen wat het
ervan vindt.
Het college van Heerlen stelt de ge-
meenteraad die 12 mei vergadert,
voor de startnotitie voor de MER te
publiceren. Ook willen B en W een
machtiging van de gemeenteraad
om de voorbereidingen voor de
komst van Lego World ter hand te
mogen nemen.
Lego World heeft 10 locaties in Eu-

Duur ouderenbeleid voor kleine kring
Bestuurders hadden geen goed inzicht in verdeling miljoenenstroom

geen sprake. Bejaardenhuis-
directeur Jo Sampermans beves-
tigt het vermoeden dat 'de mil-
joenen nooit in de bouw en reno-
vatie van zijn twee panden zijn
gestoken. Waar is het geld dan?

Stemmen
# Een inwoner uit Brunssum
schrok gisteren bij de opening
van het nieuwe Tweede Kamer-
gebouw van de muziek die
daar werd opgevoerd. Op de te-
levisie had hij het strijkkwartet
gezien, dat de opening opluis-
terde. Jk vraag me af of die
muziek door d'Ancona is goed-
gekeurd", zei hij. ,Jiet leek net
of ze aan het stemmen waren."
Dat was de enige reden waar-
om de Brunssumer de muziek
gepast vond. Want het gaat na-
tuurlijk om de stemmen daar.

l Van oorzaken noemt Hemen
,i|r de tanende belangstelling vani, fcooppubliek. „De ondernemers
H-en onderling te verdeeld en te. s'ef en leunden teveel op het be-■ Jj^de en niet optimaal functione-
Ve Brunssum Promotion. Hetrek van V&D, waardoor een be-■Crijk trekpleister verloren ging,

en achterstallig onder-
J* van gemeentelijke eigendom-,J 1 zoals luifels en plantsoenen,
il volgens de kersverse voorzitter
ele andere remmende factoren.

Rallonvlucht

Sampermans rekent voor: de
ouderenorganisatie ISOK kreeg
jaarlijks 250.000 gulden, maakt
samen 7,5 ton. In die jaren is aan
een onderzoek van Rijksuniver-
siteit Limburg 2,5 ton uitgege-
ven. En de Kapelhof heeft vier
ton aan extra voorzieningen op-
gestreken. Een optelsom brengt
het totale bedrag op 1,4 miljoen.
Blijft over 4,6 miljoen.

Betonpolidek
Vroeg of laat zullen velen van
ons ervaren hoezeer de politiek
zich afkeert van hen die worden
vertegenwoordigd. Juist op mo-
menten als het erop aan komt.
Dit is de bewoners van het Mu-
cherveld in Kerkrade duidelijk
geworden. Ook andere Kerkra-
denaren kunnen daar vanavond
via de kabeltelevisie ten dele ge-
tuige van zijn, bij de uitzending
van de raadsvergadering. Op de
agenda staat de afwijzing van
een bezwaarschrift van omwo-
nenden tegen een allerbelache-
lijkst bouwplanvoor tien wonin-
gen op enkele luttele vierkante
meters, die geheel door bestaan-
de woningen worden omsloten.
Vroegere verzoeken van omwo-
nenden aan de gemeenteKerkra-
de om een stuk van het perceel
te kunnen kopen zijn stelselma-
tig door de gemeente afgewezen.
Dit recht is voorbehouden aan
een aannemer. Het feit dat het
terrein volgens het bestem-
mingsplan niet als bouwterrein
geldt was voor hem geen pro-
bleem. Dat zijn zucht naar bou-
wen niet gehinderd mag worden
door enig bestemmingsplan is de
volgende stap, want bouwen is
geld en geld is macht. Dus: op-
heffen dat bestemmingsplan.
Het feit dat eenzelfde bouwplan
in 1983 als gevolg van bezwaren
van omwonenden door de ge-
meente is afgewezen is niet meer
aan de orde. Evenals de bewo-
ners aan wie toezeggingen zijn
gedaan. De cementwolken zijn
de coalitiepartijen CDA enPvdA
intussen zodanig om het hoofd
gestegen dat zij de bewoners en
hun argumenten niet meer zien.
Het enige wat hun écht bezig
houdt is het kost wat kost be-
bouwen van het eigen terrein en
het beschermen van de coalitie.

zyn) geeft ruimhartig toe dat er
een aantal fouten is gemaakt tij-
dens het experiment. „De wet
van de remmende voorsprong
gaat in dit geval op. Waar men
toen in Kerkrade over nadacht,
dat zie je nu, jaren later, pas te-
rug bij andere gemeentes. Het
experiment is te vroeg begon-
nen. Er was te weinig zicht op
een aantal zaken, je kon het ex-
periment nergens aan toetsen.
Bovendien was er geen duide-
lijkheid over de wetgevende
structuur. Er bestonden te veel
verschillende financieringssyste-
men", aldus Bogman. Maar hij
spreekt liever niet van een mis-
lukking. „Het woord 'experi-
ment' wordt te veel gekoppeld
aan 'succes. Het experiment als
zodanig heeft echter een aantal
positieve leermomenten opgele-
verd."

KERKRADE - „Het niveau van
het ouderenwerk in Kerkrade is
minstens zo hoog als in andere
steden. Let wel, minstens." Jo
Sampermans, directeur van de
Kerkraadse bejaardenoorden is
het niet eens met de conclusie
dat het ouderenbeleid in Kerkra-
de mislukt is. En wethouder
Hub Bogman zegt veel geleerd te
hebben van het experiment met
ouderenwerk. Maar de twee be-
stuurders wisten beiden niet hoe
de miljoenenstroom zich werke-
lijk over Kerkrade heeft ver-
spreid. Woordvoerder P. Ernst
van de provincie was tot gisteren
de enige die kon vertellen dat
sinds 1987 jaarlijks 1,6 miljoen
naar de bejaardenoorden Kapel-
hof en Hoog-Anstel vloeit.

Regen

I w^ieuwe vereniging start meteen■ de eerste promotionele actie.
L*1 moeder- en vaderdag zijn er(^Pelkaarten in omloop waarmee

°allonvlucht en een tocht met

" l vüegtuig over Zuid-limburg te
'C*n zijn. Tijdens de folkloristi--5? Parade in juli wil de organisa-■ (fjj" van attracties zoals een mini-
tyt voor et winkelpubliek aan-
ik, en- Om klantvriendelijker op. vindt Hemen bijvoorbeeld
ker niet alleen op zaterdagmor-
'llL'riarkt gehouden moet worden,<lr ook zaterdagmiddag.

"k, de inspraakprocedure van de
|L. arïde herinrichting van het Lin-ta en en het centrum voor de
V" wil de nieuwe organisatie zich
.fl^aar de gemeente toe meer pro-
r*heri' Voorhaen bestonden er al-
Srj3^ VoorYoor ac Kerkstraat drie af-
ttin er'yke middenstandsvereni-
\»!n: Kerkstraat-Noord, Kerk-
je"'Midden en Kerkstraat-Zuid.
L Winkeliersverenigingen die zich
-JrJ, v°rig jaar losmaakten van
KriSsum Promotion, omdat zij
Jlir^r» dat er te weinig voor de
)W) in de buitenwijken
,fit>_ Kedaan, doen niet mee aan het1 *we initiatief.
H ; e nieuwe activiteiten te beta-
ShS besloten tot een contributie-

°ging van vijftig procent.

%Het weer is natuurlijk hele-
maal in de war. Heeft men
daarboven iets gehoord van
lintjesregen, begint het prompt
ook in het écht te regenen. En
dat kan toch niet de bedoeling
zijn, dachten wij zo. Integen-
deel, bij de uitreiking van zon
hoge koninklijke onderschei-
dingen moet het eigenlijk ge-
woonfraai voorjaarsweer zijn.
Wij eisen vandaag gewoon
mooi weer. U schrikt nu na-
tuurlijk even van het woordje
eisen, maar dat heeft voor alle
duidelijkheid . alles te maken
met het feit dat we enige ge-
noegdoening zoeken voor het
feit dat de lintjes zélf ook dit
jaar weer aan onze neus voor-
bij zijn gegaan.

" Wethouder Hub Bogman.
Foto: KLAUS TUMMERS

„Blijkbaar heeft het expertisebu-
reau zaken door elkaar gehaald",
was de verklaring van provin-
ciaal ambtenaar Ernst gister-
avond. In het kader van het
experiment voor ouderen zijn
volgens hem de 'projecten' Ka-
pelhof en Hoog Anstel ruimer
aangepakt dan normaal. Voor de
meerkosten, met name hogere
kapitaals-en exploitatielasten,
werd en wordt nog steeds jaar-
lijks 1,6 miljoen gulden extra
beschikbaar gesteld. Ernst verze-
kert dat de bedragen naar Kerk-
rade blijven gaan, omdat anders
flinke tekorten ontstaan. Hij
neemt aan dat de 'verdwenen zes
miljoen' niet méér is dan de jaar-
lijkse post van 1,6 miljoen op de
begroting.

„Dat klopt. Er is niets onoor-
baars gebeurd, maar eigenlijk
had die bouw en renovatie uit
het reguliere potje bekostigd
moeten worden", voegt Bog-
mans ambtenaar Math Stein-
busch toe.

Laten we even teruggaan in de
geschiedenis. In 1987 reist een
'zware delegatie' van onder meer
Elco Brinkman en Sjeng Kre-
mers naar de Klankstad. Ze
komen een voor Nederland
uniek experiment op het gebied
van ouderenwerk introduceren.
En ze nemen geld mee. Tijdens
de experimentjaren '87, '88 en '89
is er jaarlijks twee miljoen gul-
den aan subsidie beschikbaar,
maakt samen zes miüoen gul-
den. Maar het geld is niet aange-
wend, zo concludeert een onder-
zoeksbureau nü.

Weer brand in
LTS Maastricht
j'CpTRICHT - De Maastrichtse
Sri. eer moest gistermorgen
% 2even uur weer eens uitrukken
\f

een beginnende brand in het
£ talige LTS-gebouw aan de St.
Vr[tenslaan te blussen- Het

dje was snel onder controle.

Wethouder Hub Bogman (Wel

Fabelen
De suggestie dat het bedrag van
zes miljoen is verdwenen in
Kerkrade, verwijst de wethoude
echter naar het rijk der fabelen.
„Het klopt dat het geld niet naar
het experiment is gegaan. Met
het bedrag is echter derenovatie
van het bejaardenhuis Hoog-
Anstel en de bouw van het be-
jaardenhuis Kapelhof betaald."
Dat betekent dat de provincie
Limburg het geld uit het experi-
mentenpotje heeft doorgesluisd
naar het potje ouderenhuisves-
ting. Althans zó wordt de geld-
stroom op de gemeente Kerkra-
de uitgelegd.

Is het vreemd dat 14 raadsleden
(BBK, 88, Groen Links en één
lid van de PvdA) de bezwaren
van omwonenden wel gegrond
vinden? Is het nog vreemder dat
een meerderheid van een hoor-
en adviescommissie heeft gead-
viseerd dat de bezwaren van
omwonenden terecht zijn? Is het
helemaal vreemd dat de gemeen-
teraad wordt voorgesteld om het
advies van deze wettelijke com-
missie naast zich neer te leggen?
Nee dus. Het is politiek Kerkra-
de helemaal niet vreemd dat
macht regeert over de hoofden
van hen wiens belangen zij zou-
den dienen. Vrij baan voor het
beton, want daarin wordt ge-
woond. De leefomgeving is niet
belangrijk. Kwantiteit en geen
kwaliteit. Kerkrade wordt dicht-
gebouwd!

Buurtbewoners Mucherveld
dhr. H. Reinders.

Door de redactie ingekort.

Bejaardenhuis Kapelhof in
Kerkrade is echter in 1986 ge-
reed gekomen en een half jaar
later verlieten de bouwvakkers
Hoog-Anstel. Het experiment
moest toen nog van start gaan en
van de miljoenen was dus nog

Om kort te gaan: 120 bejaarden
in HoogAnstel enKapelhof kos-
ten de provincie ieder jaar 1,6
miljoen meer dan normaal. Dat
is erg kostbaar als dat wordt af-
gezet tegen een ouderenbeleid
voor héél Kerkrade waar zoveel
bombarie over is gemaakt.

" ,£ommige mensen vinden het
vier pleisters, anderen spreken
over een tuinhekje", zegt Hein
Berendsen, voorlichter van het
ziekenhuis De Wever. Hij heefthet over het nieuwe logo, waar-
mee het Heerlense ziekenhuis,
het Brunssumse Gregorius Zie-
kenhuis en Verpleegtehuis
Schuttershof zich samen gaan
identificeren. Gisteren werd het
nieuwe logo gepresenteerd in
Heerlen 'en Brunssum. De Heer-
lense ziekenhuisdirecteur Ge-
rard Kroon maakte de nieuwe
huisstijl openbaar door drie
Heerlense vlaggen omlaag te
trekken.. ,Jiee, hebben ze in
Brunssum geen vlaggen?",
vroeg hij verbaasd, want het is
toch een gezamenlijk project
van Heerlen en Brunssum.
„Nee, daar hebben ze lakens",
reageerde Berendsen schamper.
Toen het logo echt zichtbaar
werd - door de groene vlaggen
kon al een glimp worden opge-
vangen -, begon iedereen te
applaudiseren. Na twee secon-
den ging Kroon zelf meeklap-
pen. Alsof hij gedurende die
twee tellen even dacht dat voor
hem geapplaudiseerd werd...

Hoenshuis bestrijdt de ligging dan
ook in alle toonaarden.President op pad
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Ontdek bij ond

dat Miele keukend
de mooidte en de bed te zijn

Het kopen van een PiSÉSlïr^^ïSr" flfl 881 de vaak onzichtbare en exclu-
keuken is een keus voor vele i sieve details,
jaren. Daarbij is de betrouw- f-^fl o°^ za' d°or onze va'<"
baarheid van het merk. dus f~~^~!j kennis en adviezen een uniek
de kwaliteit, levensduur en en puur persoonlijk keuken-
design, een uiterst belangrijke jjMpfst " liiiFiliM. i.

koncept ontstaan, waarin al uw
zaak. Om die reden vindt vin IF% H* 'PJÜÜ WÊMs ' wensen werkelijkheid worden,
onze gastvrije showroom uit- '. IK. B*^|É| ||fO|ü|g Brote Miele Keuken-
sluitend Miele keukens en _B^_Sl£_-^-_-a^^^Bw^P|^^-^S^-^A^^ :^" .i II boek ligt overigens gratis bij
Miele inbouwapparaten. j__fl['"°~~ ■»

"'^MJs_mm^ÊWs^M ons voor u klaar.

materiaalkeuzen, maar ook uit B~H jkßlfl

______
w^MMMrwwwMxyrMMMrm

Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".
Beersdalweg 958. Stationsstraat 58.
tel. 045 - 729098 tel. 043 - 252578

_ép y_^.

!__# A _arHhaian
W inde

*j-j^^^k aanbieding

■■BW Bk J| lik Se*ie: Jurkje, pofbroekje en mutsje.

nMÊT^ M Li\ Maten 68-92

■'&■s' BfflWfl ::: .■»—JkW:J-: ":ï Pt~e— tt . v ■ '&'MMw______6\-:' W _£&-
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W Ü BU Hennes & Maukiiv

' HENNES & MAURITZ. MODE WAARIN JE JEZELF HERKENT.
-» Hennes & Mauritz vind je in Heerlen. Saroleastraat 14, te». 045-716908.

i

I INFOLIJNI
KINDERMIS-
HANDELING .

06-
-8381*

*20 rent per minuut

Over sommige geheimen
moet jepraten.

Astma??Fonds
LAAT CARAPATIENTEN NIET STIKKEN

Giro 55055
bank 70.70.70.120

\m I
DRAAG EEN STEENTJE BIJ!

een school in
hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZILIË
Het comité Heerlen van SOS-
Kinderdorpen zal in Joao Pessoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooit een verandering in
de leefsituatie van deze kinderen
tebrengen is veel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daaromuw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STEEN
VOOR DE SCHOOL.

3______Z_~__--3C_ZÏ
z_j__z_c_a^ac__
Iz_iZ___c__!ï-_3_
U kur.tditbedragovermaken naar
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 tav. SOS-Kinder- j
dorpen.schoolactie(girorekening i
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. I'hilips-I.eufkens, i
Comité Heerlen SOS-Kinder- j; dorpen.Tel.: 045-412736.

MEPHISHIH

DE SPORTIEVE
WANDELSCHOEN VOOR
DE HELE FAMILIE
- Vervaardigd uit eerlijke materialen
- Zuiver schuimrubberen tussenzolen
- Rondom gepolsterd

schoenen b.v.

Nuth, Stationsstraat 224. Tel: 045-241286
Wyckerbrugstraat 38A

6221 ED Maastricht Tel : 043-210426
's maandags tot 1 uur gesloten

Ein Jfeffe» spart viel.
Damen-Hosen f l<\on I
100%Baumwolle L l\#rX I
Gr. 36-48,18-23 " I W k-_l I
Damen-Blusen-Jacken 1 f
uni, mit aufgesetzten Taschen, _fl
Viskose-Misch-Qualitaten, aIIVfS
aktuelle Farben, Gr. 38-52 " 1 _T k-J

Herren-Hosen I
topmodisch, reine Baumwolle, __*_\Qfi
in Grün, Flieder, Rot und Beige, _L *_\f $rX
Gr. 48-58, 24-29, 90-106 "W M k-J

Herren-Blousons I
sportlich, in aktuellen Farben, 1 fl" __^k^m
100% Baumwolle oder Baumwoll/ ii%W pn»
Viskose-Mischung BUfIF _r *-■ I

Herzlich willkommen J-lGutschrift bei |
in Ihrem Modemarkt Adler in JÏÏÏ_fßa3tTa?te.
5100 Aachen, Am Gut Wolf 1, Auf aiie Artikel.

Tel. 02 41/150 05 _fl___fiC_ v~_K

Modelust, ganz preisbewuQt. Ihr/Modemarkt I

Heel veel nieuwe ideeën
van Philips voor moederbij

Bergmans & Wijnen
pumps K3z_^H _WWt^^\ \ isnnsi- /IT__—/)i pumps f^T^* I k B|)aank0°Pvan "^^ ■ ** ikoffiezetter lüi-- ’ ■—**■ y^.. z£_i n/TH1! elektronische I -¥- * L een Philips klem huishoudelijk produkt- ICafé Roma I "'/ 2 vip /// / ////// foodprocessor tel" ontvangt ueen wedstrijdtormuher

HD7251 TT / T*—L Wh. — /// / / ///// HR2899 _-<_>"} 1 Speel meeen moak kans opyrtSFT r* _J KSH//''/v/M snudT^r^^i "jïïSBZÏ*
zetter met speciale #j^ \ V

_ _j^ gezicms- Uk pureert 1 Tï-i_L , . |
aroma-kan met fl» Philips -^^ solarium JJ__[_ ■Har) mengt, >-~.. -S V_|E nUll IDCinhoudsmdikatie IM.^-^. kompakte ijsmachine HR 2300 'Facial l^^j^^mj kneedt, raspt enklopt. 500 W "■"IILII'ïfc
Zwenkfilter met UViJn3->jJ om eenvoudigen snelthuis heerlijk ijs te sua"!°' —.^^&> U motor. Aparte aansluiting voor blender official sponsor
uitneembare filter- v s maken. Inhoud: 0,6 litei Werkt met HB 161 ~~—Llr en groteblender kan. Elektronisch Xhouder Automatische druppelslop koelbak diein diepvriezeringevroren 4 UVATL-buizen Brumingsoppervlok regelbare snelheid en momentschake- . _: Fp.rtfo
Teflon gecoatewarm- M^_f__ wordt Funktioneert _o%_ofe 27x21 cm Met _f\_o% laar Inklusief gftkmf%_f*_\ I^3s?'houdplaot Snoerop- C#fl\_l zonder ijs oizout mMMM 2dagmemo'sen |||J sap-centrifuge _9_\m\\\JÊ mm llwa H_-NStff£>
bergmogehjkheid J/l ? tieschetmb"">;" | '-'- __mmm_X UIL I

B\v£^^\ _\ II H I TTÏTB phiMPs Spooties. roll, clip & curl I^è_f<^_^>>m^lW^£x'/ _■ II 186roleen6mediumSpooliesRoll gemokkeli|k (■^^|s&J*tfs_5<"'> 4_r^ //__!_ 9^^^^^ I zel( in hel baar te rollen Clip: indrukken, vastklem- '\^^ Otj fc>Si j|fl / UrltÊfmmmi I men Curl: supersnel mooie _i^_j% ir
I ' tTfF-T-Lli j W^^^^^^ krollen die lang in model OÊM Vm®§WT3^^L/ blijven. m\_T\__V *' '^-^^X^^^^Mmmw

Met 63 cmBlackline 'FSQ' beeldbuis / C," .» flË223______|__fl_j a^^^^p^i^e ul B| j4fl}
menu voor mslellen en bedienen. 60Voorkeur \ jl|V_Ji I ■». J-r_r ~* U 1 I flflzenders en 2x 20Wmuziekveimogen Easy M^MW mmWg mm

, ■s Ê_t________________ ——^^aZ LICV^Cr 11 PHllipS Philips midiCD-kombinalie mei
>«_ ~—"—~r~ subwoofersysteemFW 2012WMY\ MMr~~~r~~~TTMn~n~~i Alwiikmgen in afbeeldingen. : ~ ' , . ~ ._\_^_\\ __________ " omschnivingen en prijzen voorbehouden A Eenvoudig aan te sluiten Afneembare boxen en

tW^SStSÊÊÊÊÊÊÊmm n *_ fl^^ Wiß-^^\\ 20Wmuziekvermogen Dubbel casseftedeck.

_l MMMwi//Èl M__Wm__WW_twM Wil/SSkf Pni'iPs draagbarekleurentelevisie #T\ LiMnnKKi^iM
fl V fl mll/mUMMT Met 37 cm beeldbuis. Menuloetsvoor instellen van ~1

miMnM_J B helderheid, kleui en kontrost, on screen display, B_R_9_~Sl_H
iSüHH-Bdrr '-"", sleeplimei en afslondsbediening _f%_f\_f\

'*"^-> "^^ïï fl^ Kijkhoek zowel horizontaal JpCwVwV_■ "SHH_I »_.
Philips Matchline Blackline I^^ als vertikaal instelbaar VmmtMmw^wat Philips slimline HQVHS-video-
HiFi-stereo kleurentelevisie .^^^'^SSS recorder VR 312/01
215L5756/008 ■""■~——l ~"■""■"""■ ~- _^->' fl Ifllls^^^ Met 3 videokoppen en easy logic atslandsbedie-
Met 55 cm 'FSQ' Blackline beeldbuis On screen Philips klokradio met 2 wektijd J* —___. aj__- ning met LCD-disploy. Voorprogrammering van
display 60 Voorkeurzenders Matrix surround instellingen AJ 3220 At '^'■Jfl 6 programma's 31 dagenvooiuit'Today'-pro-
sound Teletekst, automatische sluimer- Wekl metradio otzoemer, ook herhaald W_\m___^_\mmm\\J 9rammermg Perfekl stilstaand beeld, slowmotion
schakelaaren elek- Sluimermogelijkheid Butterbatterij mm_f_f*_\ Wammmmt en laseredheads gf%mf\_f\
Ironischkinderslol Ê_mMm\mJÊmJ Dubbeleweklijdinslelling Af mm fl^ LILJU^Afstandsbediening %%^\Wf\_\M_^ _r %MMrrA' at^ JJ^*7,
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9
H

60

& WIJNEN go^r^^

Je huis in de krant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
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frank voor het supportersgeweld
in Bremen. Een Duitse suppor-
ter werd daar zwaar gewond
door een vuurpijl die door een
Brugse supporter gericht was af-
gevuurd.

„Niet overdreven", zegt men in
Brugge. Dat vindt Brugge wel
van de schorsing voor vier Euro-
pese wedstrijden, die Brugge-
spits Daniel Amokachi kreeg op-
gelegd. Hij schopte in Bremen
de doelman van Werder onderuit
en kreeg een rode kaart. Brugge
overweegt tegen die straf in be-
roep te gaan.

BRUSSEL - De Uefa heeft Club
Brugge gestraft voor het geweld
datBelgische supporters hebben
aangericht tijdens de wedstrij-
den tegen Werder Bremen in de
halve finale van de Europa Cup
H. Brugge moet zijn eerstvolgen-
de Europese thuiswedstrijd spe-
len op minstens 150 kilometer
van Brugge. Bovendien kreeg de
club een boete van 8000 Zwitser-
se frank voor de ongeregeldhe-
den in de thuiswedstrijd in
Brugge, en 40.000 Zwitserse

In Brugge was men gisteravond
opgelucht. Er was rekening ge-
houden met een zwaardere straf,
zoals een schorsing van een jaar
voor Europese wedstrijden en
een 'verbanning' voor meer dan
één wedstrijd. Dat was ook de

Lentini, nagenoeg het grootste aan-
vallende talent van Italië, volgend
seizoen wellicht spelend in Milaan
aan de zijde van Van Basten. „Wat
ik heb geleerd? De namen van die
jongens. Bergkamp, Winter, Roy. Ik
ken ze allemaal. Ajax speelt als AC
Milan", vindt Lentini. „Veel mensen
voor de bal, met veel pressing,
graag de tegenstander onder druk
houdend. Daarnaast hadden ze het
geluk tegen Genoa heel snel op
voorsprong te komen. Wrj zullen
proberen de zaak om te draaien.
Ajax speelt met een extra aanval-
ler? Dan hebben ze ook een verde-
diger minder. Aan ons om jdaarvan
te profiteren".
Als iedereen roemt Lentini de Sfeer
bij Torino, de subtopper in de Itali-
aanse competitie, alweer zestien
jaar geleden voor de laatste keer
winnaar van de Serie A. Aan de
vooravond van de eerste wedstrijd
van de finale van de strijd om de
Uefabeker tegen Ajax wil ineens
niemand meer vertrekken. On-
danks alle geruchten, intriges en
verhalen. „Ik hoop niet dat dit mijn
laatste grote wedstrijden voor Tori-
no worden", zegt Lentini, ondanks
de belangstelling van AC Milan.

Stoitsjkov naar Napoli
NAPELS - Hristo Stoitsjkov, de
grillige spits van FC Barcelona, is
rond met Napoli. De 26-jarige Bul-
gaar bereikte met het bestuur een
principe-akkoord en kan bij de Itali-
aanse club voor vier jaar tekenen.

FC Barcelona wacht een transfer-
som van circa 18,5 miljoen gulden.
Stoitsjkov, die bij Barcelona nog tot
1994 onder contract stond, strijkt
zelf de helft van dat bedrag op.

DEN HAAG - FC Den Haag is woe-
dend over het besluit van deVenlo-
se burgemeester Graafeiland bij de
laatste wedstrijd van het. seizoen,
FC WV-FC Den Haag, geen bezoe-
kers toe te laten. Volgens de eerste
burger van Venlo is het hekwerk in
stadionDe Koel niet toereikend om
de Haagse fans in bedwang te hou-
den. Voorzitter Werkhoven noemt
de beslissing 'onacceptabel' en
spreekt van 'competitievervalsing'
nu het elftal van interim-trainer
Mark Wotte de steun van zijn aan-
hang moet missen. De club heeft
overwogen een kort geding aan te
spannentegen de burgervader. Om-
dat dat een golf van negatieve pu-
bliciteit zou veroorzaken, heeft
Werkhoven echter afgezien van ge-
rechtelijke stappen.

FC Den Haag woedend
op burgemeester Venlo

Eindsprint
Feyenoord

„De fans van FC Den Haag hebben
zich dit jaar, één incident uitgezon-
derd, uitstekend gedragen", zegt
Harry van Blitterswyk van de sup-
portersvereniging. „Door de beslis-,
sing van één man kunnen ze nu*
geen getuige zyn van de laatste,t
heel belangrijke wedstryd. Dat vin-
den we heel wTang. Bovendien wor-
den de problemen nu alleen maar',
groter. Onder normale omstandig-,
heden waren onze supporters ko- '

mend weekeinde georganiseerd
naar Venlo gereisd. De kans is groot
dat de jongens van Midden-Noord
(het vak met de fanatiekste aanhan-
gers, red.) nu op eigen gelegenheid
naar Limburg gaan, zonder enige
controle. Dan heb je de poppen aan
het dansen. Zeker omdat het een
beladen duel is", aldus Van Blitters-
wijk. De wedstrijd is beslissend
voor de toekomst van de club. Met
nog een ontmoeting voor de boeg
heeft Den Haag een punt voor-
sprong op D«: Graafschap, dat aan-
treedt tegen PSV.

sport kort

" ZAALVOETBAL - Het da-
meszaalvoetbal van FC Meet-
point uit Schinveld is door een
7-1 overwinning op SZV uit Sus-
teren kampioen in de damesklas-
se Zuid geworden.

ROTTERDAM - Feyenoord heeft
nog lucht en kracht voor de eind-
sprint van een lang voetbalseizoen.
Op 10 mei moet het topjaar be-
kroond worden met winst in de
bekerfinale op Roda JC. De repeti-
tie tegen Willem II werd na een be-
labberde eerste helft (0-1) met 3-1
gewonnen.

FC Den Haag was al weinig hoopvol
dat de KNVB er nog in zou slagen
de beslissing uit Venlo terug te
draaien. Daarom heeft voorzitter
Werkhoven Zeist gevraagd te on-
derzoeken of een alternatieve plaats
voor de wedstrijd gevonden zou
kunnen worden. De derde optie van
Den Haag, dat bij winst op het al
gedegradeerde VW zich zou kun-
nen handhaven in de eredivisie, is
het opstellen van een video-scherm
in het Zuiderpark, waar de eigen
supporters de wedstrijd zouden
kunnen volgen. Werkhoven vertel-
de daarover in onderhandeling te
zijn.

Ahorttrekt aan
langste eind
J^ARES - Onder het toeziend

van JanTimman heeft Nigel
J*°rt in Linares een einde ge-
bakt aan het Karpov-tijdperk.
>.P de 41ste zet dwong hy de
raak met de duizend ogen',

?als Ljubojevic de oud-wereld-
j^fnpioen wel eens poëtisch aan-j^'dt, tot overgave. De winst in
e-eze tiende partij bracht de

van de 25-jarige Brit
J* 6-4. Jan Timman won zijn

tegen Joesoepov met
l zelfde cijfers. De finale van
■jj' kandidatentóernooi tussen

en Short zal hoogst-
waarschijnlijk begin volgend
J*3l" in Barcelona worden gehou-en.

Roda JC test
jongedoelman

- Roda JC heeft
"'Jn oog laten vallen op een jon-
*e> veelbelovende, doelman. Het
f^at om Jochem Gerits van
"ick Nijmegen, die voorlopig
>& proef mee zal trainen bü de
J^rkraadse club. Het is de be-
deling dat Gerits (19) zijn kun-
z6*! mede wordt getest in enkele
edstrijden van het beloften-?arn. Zoals bekend zoekt Roda

<j- een nieuwe doelman, nu Jos
"Hits te kennen heeft gegeven

?* dit seizoen een punt achter
loopbaan te zetten.

Fortuna polst
Harry Vroegop

|fTTARD - Fortuna Sittard
J^eft interesse aan de dag gelegd
Sir Harry Vroegop van FC Vin-
!^nslag. De spits, die enkele ja-
,?-n geleden nog actief'was bij

heeft een sterk seizoen
.^hter de rug en promoveerde
jjllangs met zijn ploeg naar de
J°ofdklasse van het amateur-Vtbal. Naast Fortuna Sittard

ook FC Antwerp en Pa-,?° Eisden interesse hebben voor'e aanvaller.

" Sef Vergoossen (links boven) weet zich komend seizoen verzekerd van de diensten van John
Franssen, Peter Heffels, Ivo Joordens (bovenste rij v.1.n.r.), Armand Benneker, Frank Dikstaal
en Erik Meijer(onderste rij). Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Zondag draait Feyenoord nog een
keer warm in het slotnummer van
de competitie tegen Fortuna Sit-
tard. Roda JC's trainer Adrie Koster
zag Feyenoord van twee kanten.
Eerst moe, mat en slap. Willem II
kreeg voor rust de beterekansen en
maakte in de 23ste minuut een mooi
doelpunt door Van Geel op aange-
ven van Feskens. Feyenoord kwam
in de eerste helft tot slechts één wa-
penfeit; een kopbal van reservespits
Damaschin tegen de paal.

Meijer, Benneker, Hofman en Joordens blijven in Geusselt

MVV legt spelers vast
zijn vervanger Ansah nog het een
en ander te regelen. Zoals bijvoor-
beeld het contract en een arbeids-
vergunning." Ansah is in afwach-
ting van een beslissing inmiddels
weer teruggekeerd naar Ghana.

Fraser zorgde in de 54ste minuut
met een fraaie volley op een hoek-
schop van invaller Schultz (voor
Blinker) voor de gelijkmaker. Ver-
volgens kopte Damaschin raak.
Taument zag zijn gezwoeg in de
laatste minuut ook nog beloond met
een treffer: 3-1.

Onnodig verlies
Roda-reserves

Voor Weyzen is er ondanks de
transferperikelen rond Agu geenre-
den tot klagen. De directeur van
MVV kan rekenen op een sluitende
begroting (3,4 miljoen gulden groot)
en heeft door het vertrek van De
Haan en Bucan wat armslag voor
twee aankopen. „Het ligt in de be-
doeling een linksback en een aan-
valler aan te trekken. Wat dat be-
treft oriënteren we ons nog."
Ook op het gebied van de sponso-
ring kijkt MVV nog driftig rond,
alhoewel de eerste prioriteit ligt bij
het verlengen van het shirtsponsor-
contract met de Koninklijke
Sphinx BV, dat na dit seizoen af-
loopt.

Begroting

eredivisie
Feyenoord - Willem II 3-1

PSV 33 24 8 1 56 77 -24
Ajax 33 24 5 453 78-24
Feyenoord 33 19 9 547 51 -19
Vitesse 33 15 9 939 46-32
Groningen ' 33 14 10 938 44-37
Twente 33 13 8 12 34 53 -49
Sparta 33 11 12 10 34 49-52
RodaJC 33 12 10 11 34 41-45
RKC 33 10 13 10.3 50-49
Utrecht 33 9 15 933 36-36
MW 33 10 13 10 33 39-43
Willem II 33 11 8 14 30 44-45
Volendam 33 10 7 16 27 34-50
Fortuna Sittard 33 7 1115 25 36-47
SW/Dordrecht 33 9 717 25 38-59
Den Haag 33 6 10 17 22 34-61
De Graafschap 33 6 918 2129-54
VW 33 2 625 10 30-83
VW gedegradeerd, PSV kampioen.

scoreverloop
Feyenoord - Willem II 3-1 (0-1). 23. Van
Geel 0-1, 54. Fraser 1-1, 59. Damaschin
2-1, 90. Taument 3-1. Scheidsrechter:
Van der Ende. Toeschouwers: 7600.
Feyenoord: De Goey; Van Gobbel, Fra-
ser, Metgod en Heus; Scholten, Bosz en
Witschge; Taument, Damaschin (74.
Griga) en Blinker (46. Schultz).
Willem II: Brugel; Meeuwsen, Latupe-
rissa, Meijs en Werdekker; Feskens,
Van Geel en Van Gastel; Vincent, Sylla
(69. Valentijn) en Overmars.

buitenland
DUITSLAND
Werder Bremen - Hamburger SV 1-1

FRANKRIJK
Halve finales beker:
Cannes - AS Monaco 0-0 n.v.

Monaco wint na strafschoppen

wk-kwalificatie
GROEP 3
Noord-lerland - Litouwen 2-2 (2-1) - 13.
Wilson 1-0, 16. Taggart 2-0, 41. Narber-
kovas 2-1, 48. Fridrikas 2-2. Toeschou-
wer* 4.500.

Spanje 1 10 0 2 3-0
N-lerland 10 10 12-2
Litouwen 10 10 12-2
Albanië 10 0 10 0-3
lerland 0 0 0 0 0 0-0
Denemarken 0 0 0 0 0 0-0
Letland 0 0 0 0 0 0-0

res divisie c
RBC 2 -Den Bosch 2 1- 1
TOP2-VW2 3- 1
Helmond Sp. 2 -Roda JC 2 2-1

Vitesse 2 23 16 7 039 77-23
PSV 2 23 16 6 138 52-15
Fort. Sittard 2 23 15 5 335 63-16
Roda JC 2 23 13 5 531 55-34
RKC 2 24 10 3 11 23 55-62
WiUem II 2 24 9 5 10 23 31-38
MW! 24 7 7 10 21 43-43
VW! 22 9 2 11 20 39-36
TOP 2 24 5 8 11 18 32-52
RBC 2 24 5 7 12 17 31-62
Den Bosch 2 24 6 3 15 15 29-65
Helmond Sp. 2 23 4 4 15 12 27-64
Eindhoven 2 21 3 4 14 10 26-50

Programmardonderdag a.s.
Vitesse 2 -PSV 2

Programma:vrijdag 1 mei
Roda JC 2 Eindhoven 2

HELMOND - De reserves van Ro-
da JC hebben niet kunnen aankno-
pen bij de prima resultaten van de
afgelopen weken. In een vry rom-
melig duel met Helmond Sport
trokken de Brabanders aan het
langste eind: 2-1. Het aanvallend in-
gestelde Roda werd al na negen
minuten door het counterende Hel-
mond Sport verrast. Boelaars scoor-
de op dat moment vrij gemakkelyk
1-0. Een kwartier voor het eindsig-
naal deed zich een identieke situatie
voor en nu was Van Tilburg de af-
maker: 2-0. Douven gaf Roda korte
tijd later nogwat hoop. Doch verder
dan een paar kansen kwamen de
Kerkradenaren niet meer.

Voor en na het laatste competitie-
duel van MW, zaterdagavond om
19.30 uur tegen FC Utrecht, zullen
de Maastrichtenaren op passende
wijze afscheid nemen van de eigen
aanhang. Voor de wedstrijd geven
'de Nachraove ' acte de présence en
na het duel zullen de MVV'ers hun
shirts en 200 ballen in het publiek
werpen.

I^STRICHT - Voor MW kan
iliCc °S lopende seizoen nu al een

genoemd worden. Met de
*ge_* Wedstrijd van de competitie

e» Utrecht nog voor de boeg,n.plek bij de eerste tien van de
"e tjYl?ie, er nog in, én kan de club
Ü°g i kampioen van Limburg'

de wacnt slepen. De andere
clUst at VOOr die priJS' Roda JC

j'Unt )" heeft immers maar éénVstmeer dan MW (elfde). Er is de
|tele- ricntse club dan ook veel aann de stiJ_ende lijn in de pres-
\ 0* in de jaargang 1992-93
trotst houden- Daarom is het
Hirjin te deel van de selectie vroeg-l ,g vastgelegd.
fctSrMvrfr spits Erik Meijer wordt
Srf \V aan z«n contract gehou-
Vjn r^eerssenaar blijft nog twee
Sen _ Geusselt en mag slechtseen door MW te bepalen be-

drag vertrekken. De -ongelimiteer-
de- transfersom zou rond de twee
miljoen gulden liggen. Verdediger
Armand Benneker heeft voor twee
jaar bijgetekend, met een clausule
om tussentijds toch weg te kunnen.
Ook de jongetalenten Maurice Hof-
man (principe-overeenkomst voor
een jaar) en Ivo Joordens (drie jaar)
zullenvoor MW behouden blijven.

Reserve-doelman Peter Heffels
blijft -zoals al eerder gemeld- ook
nog zeker een jaar, terwijl collega
Erik de Haan een vrije transfer
krijgt en de gehuurde Franc Bucan
terugkeert naar Racing Genk. De
invallers Frank Dikstaal en John
Franssen zijn ook nog een jaar te
zien in de Geusselt. Daarnaast heeft
de talentvolle Erik Maes van SV
Heerlen een eerste contract aange-
boden gekregen door MW. Het
tweede elftal van de Maastrichtena-
ren krijgt versterking in de vorm
van de amateurs Scheepers (Bek-
kerveld) en Limbourg (Heer). Willy

Roumans vertrekt daarentegen.

Agu
Ondanks het feit dat het technisch
management van MW al vroeg in
het seizoen gehandeld heeft, blijft
er nog het een en ander open. De
overeenkomsten met Thai, Reij-
ners, Delahaye, Linders en Visser
lopen nog, maar Roberto Lanckohr,
Raymond Libregts, Mark Verhoe-
ven en Alloy Agu liggen nog niet
vast. In het geval van de Nigeriaan-
se doelman ligt dat ook nogal moei-
lijk. Ondanks een sterk verbeterde
aanbiedingvan MWzijn beide par-
tijen nog niet nader tó\ elkaar geko-
men. Agu schermt nog steeds met
interesse uit België en Engeland.

Algemeen directeur Weyzen van
MVV hoopt binnen twee weken
duidelijkheid te krijgen van de Ni-
geriaan. „We moeten aan het ko-
mende seizoen gaan denken. Zeker
als Agu vertrekt, hebben we met

DOOR HANS STRAUS

Vraagtekens rond Bergkamp
Topscorer beslist vanavondpas over meespelen tegen Torino

LimburgsDagblad' Woensdag 29 april 1992 "27

Vraag is of de beslissing van de Venlose burgemeester verstandig
is. De supportersschare van FC Den Haag heeft zich dit seizoen
veel beter gedragen dan anders. Voor VW staal er in de wedstrijd
van zondag ook niets meer op hel spel dan het doen van de spor-
tieve plicht, omdat de club immers al gedegradeerd is. FC Den
Haag zit nog volop in de strijd om het lijfsbehoud in de Eredivisie
en de supporters willen hun club daarbij uiteraardsteunen. Boven-
dien: eerder dit jaar kon het VW-stadion wel drieduizend Feye-
noord-supporters — toch ook geen lekkere jongens - herbergen,
terwijl de hekken van De Koel nu voor duizend Den Haag-suppor-
ters niet goed genoeg meer zouden zijn. Dat lijkt te veel op een
drogredenering.
De kans bestaat dan ook, dat burgemeester Van Graafeiland pre-
cies het tegenovergestelde bereikt van wat hij eigenlijk beoogt en
dat een grote groep kwaadwillende Den Haag-supporters alsnog
naar Venlo afreist om verhaal te halen. Op die manier wordt het
middel erger dan de kwaal. Onder 'normale' omstandigheden,
maar wat is nog normaal in het moderne voetbal, zouden de Den
Haag-supporters onder begeleiding naar Venlo zijn gereisd. Er
was dan sprake van minstens enige controle, die nu ontbreekt bij
die 'supporters', die hebben gedreigd zondag toch op eigen gele-
genheid naar Venlo te reizen.
Als Van Graafeiland werkelijk verzekerd wil zijn van een rustige
zondagmiddag, dan rest hem nu niet veel anders meer dan de
wedstrijd in zijn geheel te verbieden en te hopen dat een andere
gemeente wel bereid is VW - FC Den Haag op 2:ijn grondgebied
te laten spelen. Dat moet dan wel zondagmiddag gebeuren, want
anders is er van competitievervalsing, zoals voorzitter Werkhoven
van FC Den Haag het noemt, inderdaad sprake.

P.S.

ter kan bepalen of een voet-
balwedstrijd in zijn gemeente een gevaar voor de openbare veilig-
heid inhoudt of niet. Om die reden kan hij een wedstrijd zelfs
geheel verbieden.

De KNVB heeft de beslissing
van burgemeester Van
Graafeiland van Venlo, om
VW - FC Den Haag zonder
publiek Ie laten spelen,
schoorvoetend geaccep-
teerd. Nu kon de bond ook
moeilijk anders, omdater te-
gen het besluit geen beroep
mogelijk is. Een burgemees-

Onverstandig

Opstelling Torino: Marchegiani; Crave-
ro; Mussi, Benedetti, Bruno; Annoni,
Martin Vazquez, Scifo, Venturin; Casa-
grande, Lentini.
Opstelling Ajax: Menzo; Jonk; Blind,
Silooy, De Boer; Winter, Bergkamp (?),
Kreek; Van 't Schip, Pettersson, Roy.

toner Louis van Gaal gaat er voor-
hog vanuit een beroep op Berg-
top te kunnen doen. Ook de
'chten van Aron Winter (buiks-
'rblessure) en Bryan Roy (ham-
'togsblessure) zijn weliswaar nog
t geheel voorbij, maar beiden
1 tegen Torino inzetbaar. De

Dan Petersen (enkelblessure)
dat niet Hy zit vanavond op de
hune.
het andere kamp, in hotel Jolly
*>basciatori, in het centrum van
'fijn, zijn de afgelopen dagen de
'co-beelden van het Europese
°ntuur van Ajax tot in detail be-
geerd. Volgens de voornaamste
*ten, de spelers van Torino, ko-
e& ze voor een onderscheiding op

* festival van Cannes in aanmer-k
*t was heel interessant", zegt

JRIJN - Dennis Bergkamp beslist pas vanavond na de war-
ing-up of hij in de Uefacupfïnale tegen Torino in actie komt.
i topscorer van Ajax verrekte zaterdag de binnenste band
H zijn rechterknie en ondervindt daarvan nog steeds veel
ader. Tijdens de afsluitende training van Ajax in het Turijnse
adio Delle Alpi deed Bergkamp gisteravond alleen wat lichte
'poefeningen met assistent-trainer Bobby Haarms. „Ik heb
ta voluit gedaan", liet het Amsterdamse zorgenkind weten,
et is moeilijk om nu al te zeggen of ik kan spelen, dat moet
ïrgen in de warming-up blijken".

" Ajax loopt warm voor het duel tegen Torino. V.l.n.r. Danny Blind, Rob Alflen, Dan Petersen,
John van Loen, Dennis Bergkamp, assistent-trainer Gerard van der hem. en hoofdtrainer Louis
van Gaal. Foto: EPA

Uefa-straf Club Brugge valt mee
straf die Ajax twee jaar geleden
opliep na het 'staafincident' te-
gen Austra Wien.

sport

scorebord
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Uit een exploit d.d.
23-4-1992 van mij, Johannes
Leonardus Dohmen, deur-
waarder bij het kantonge-
recht te Heerlen, blijkt dat
ten verzoeke van het Alge-
meen Burgerlijk Pensioen-
fonds, zetelende te Heerlen,
ten deze vertegenwoordigd
door de besloten vennoot-
schap Nedu BV, gevestigd
te Heerlen, is ge-dagvaard:
JJ. Zoetbrood, zonder be-
kende woon- en/of verblijf-
plaats binnen het Konink-
rijk der Nederl.anden of
daarbuiten, om op 8-5-1992
te 10.30 uur des voormid-
dags te verschijnen ter ci-
.viele openbare terechtzit-
ting van het kantongerecht
te Heerlen alsdan en aldaar
gehoudenwordende aan de
Akerstraat 108.
Teneinde
op de in de dagvaarding
vermelde gronden en mid-
delen te horen eis en doen
concluderen dat het de E.A.
Heer kantonrechter moge
behage te ontbinde n detus-
sen eiseres en gedaagde
bestaande huurovereen- j
komst, met veroordeling
van gedaagdeom het pand
staande en gelegen te
.Hoensbroek gem. Heerlen
aan de Galerijstraat 16 te
verlaten en te ontruimen
binnen een termijn van drie
dagen, na betekening van
het in deze te wijzen von-
nis, zulks met uitvoerbaar
verklaring van het vonnis
bij voorraad niettegen-1
staande verzet of hogere'verziening en met machti- ,
ging op eiseres het vonnis i
ten uitvoer'te mogen 'eg-
gen met behulpvan justiüe I
en politic op kosten van ge-
daagde.
Een afschrift van het ex-
ploit kan worden verkre-
gen ten kantore var, mij,
deurwaarder.
J.L. Dohmen
gerechtsdeurwaarder
Kap. Berixstraat 7
6411 ER Heerlen

DRAAG EEN STEENTJE BIJ!
een school in

hetkinderdorp
JOAO PESSOA

BRAZIUË
Het comité Heerlen van SOS-

" Kinderdorpen zal in JoaoPussoa
de bestaande kleuter- en lagere
school uitbreiden.
In de toekomst is de school ook
bestemd voor de kinderen uit de
sloppenwijken in de buurt van
hetkinderdorp.
Teneinde ooiteen verandering in
de leefsituatie van deze kinderen
tebrengen isveel geld nodig. Het
comité Heerlen van SOS-Kinder-
dorpen vraagt daarom uw hulp.

DOOR f20.00 OVER TE
MAKEN, KOOPT U

SYMBOLISCH EEN STELEN
VOORDE SCHOOL.

Ukur.t ditbedrag overmakenn'«_r
Rabobank Heerlen, nr.
11.99.11.191 tav. SOS-Kinder-
dorpen,schoolactie(girorekening
Rabobank: 10.30.856). Inlichtin-
gen: Mevr. I. Philips-Leufkens,
Comité Heerlen SOS-Kindt.'r-l
'dorpen. Tel.: 045-412736.

m

U huis op dit formaat in
, de krant kost meestal

minder daneen maand
hypotheekrente en

verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.
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Olympische test
Mare Weyzen
MAASTRICHT - Kanoer Mare
Weyzen uit Maastricht neemt
van vrijdag tot en met zondag
deel aan een internationale re-
gatta in het Belgische Wille-
broek. Weyzen zal hier samen
met zijn K2-maat Jan-Dirk Nij-
kamp starten op de K2500 en de
1000 meter. De bezetting in Ha-
zewinkel is groot. Met maar liefst
32 deelnemende landen is nage-
noeg de gehele wereldtop aan-
wezig. Voor het duo Weyzen-Nij-
kamp is dit de eerste test in de
aanloop naar de Spelen in Barce-
lona. Op de 1000 meter staan
liefst 42 boten ingeschreven, ter-
wijl op de 500 meter vijf boten
meer zullen starten.

GENK - In Genk ronken zon-
dagmiddag de motoren. Op het
programma staat een Grand Prix
in de klasse 125 cc. Favoriet is ti-
telverdediger Stefan Everts. Zijn
concurrenten zijn de Nederlan-
ders Dave Strijbos (Honda),
John van de Berk (Suzuki) en
Pedro Tragter (Suzuki). De trai-
ningen beginnen zaterdagmor-
gen om 11.30 uur. De eerste
GP-manche is zondag om 13.00
uur. Op het Jaba-circuit in Pos-
terholt worden zondag interna-
tionale autospeedwayraces ge-
houden. Alle Limburgse favorie-
ten verschijnen aan de start.
Aanvang 12.00 uur.

GP 125cc op
circuit Genk

Gele trui nu om schouders Ruiz Cabestany

Tegenwind voor
Jelle Nijdam

Van onze correspondent
RAYMOND KERCKHOFFSUitglijder

zeker kan bereiken. Deze zomer wil
ik me dan ook toeleggen op het
ATB-en. Ik doe in julieindexamen
op de hogere tuinbouwschool in
Den Bosch. Daarna heb ik riteer
tijd. In die tijd moet ik een contract
zien af te dwingen. Ik zou dan, zoals
mijn neef Frans Maassen, op de
fiets mijn geld kunnen verdienen.
Frans heeft me ook gemotiveerd om
te gaan fietsen".

HAELEN/LANDGRAAF - Net zo
snel als het mountainbiken zich
ontwikkelt als een internationaal
gewaardeerde sport, heeft de 23-ja-
rige Bart Brentjens zich in de Ne-
derlandse top van die sport ge-
plaatst. Eind maart reed hij zijn
eerste ATB-wedstrijd. Hij eindigde
als zevende, maar in zijn vierde
wedstrijd bleef hij al iedereen voor
in een sterke internationale wed-
strijd. Afgelopen zondag eindigde
hij in de eerste Worldcup-wedstrijd
in het Belgische Houffalize als
42-ste. Daarmee was hij de derde
Nederlander en plaatste hij zich di-
rect voor de finale in Landgraaf.

SLTC slaat
hard terug
HEERLEN - De Sittardse ten-
nisclub SLTC doet verwoede
pogingen om het verloren gega-
ne terrein in een jaar terug te
winnen. In het tweede competi-
tieduel in de tweede klasse werd
Hilverheide met 7-1 geklopt. Het
Maastrichtse Kimbria staat in
zijn afgebroken partij tegen Ra-
piditas 2 met 5-1 achter. Bruns-
sum kwam in Leiden tegeó
Merenwijk slechts tot een 2-1
stand. Venlo verloor mede door
de drie nederlagen van Rogie)-
Wassen met 5-3 van Volley 2.
Blerick staat met 4-0 achter te-
gen het Arnhemse Presikhaaf. In
de herencompetitie boekte
landskampioen Nieuwenhagen
een 4-2 zege op Krimpen. Ray
Prickers staat na de singles te-
gen Halfweg met 3-1 achter.

Voordeel
Het parcours in Landgraaf rond de
steenberg ligt Bart Brentjens wel.
Het is een heel. zwaar parcours,
maar tevens ook snel. Daarin ligt
mijn voordeel. In de steile afdalin-
gen heb ik nog veel achterstand op
de wereldtop. Ik heb nog veel angst
en durf te weinig risico's te nemen.
Dat komt misschien omdat ik op dit
onderdeel niet in Limburg kan trai-
nen. De heuvels zijn hier niet lang
genoeg". Specialist in de afdaling is
wereldkampioen John Tomac, die
ook in Houffalize met grootverschil
won. „Volgens mij remt hij niet
eens in de afdaling. Voor mij is hij
morgen in Landgraaf de grote favo-
riet".

Het niveau van de Nederlandse AT-
B'ers is internationaal nog niet al te
hoog", verklaart Brentjens zijn laat-
ste prestatie. „Vooral de Amerika-
nen en Canadezen zijn een klasse
apart. In dat continent is het moun-
tainbiken echter al vele jaren een
topsport, terwijl de ATB in Neder-
land zijn status nog moet bewijzen.
Ik denk dat het nog enkele jaren
duurt, voordat we die achterstand
op het wedstrijdniveau hebben ach-
terhaald. De huidige sterke groei
geeft echter hoop. De top in Neder-
land is dit jaar dan ook breder
geworden".

Broers Jaspers in
Observantloop
MAASTRICHT - Als het weef
meewerkt, verwacht Kimbria
morgen zon duizend deelnemers
aan de start van de tiende Obser-
vantloop. Van de reeds inge-
schreven atleten hebben Mare ei)
Roger Jaspers de beste papiereni
Beide Kimbrianen hebben dé
voorjaarsklassieker al meerdere
keren gewonnen. Desiree Heyr
nen en Wilma Rusman zijn favo-
riet bij de dames. De start is om
11.15 uur op het Vrijthof. De af-
stand bedraagt 14 km.

Beroep
Brentjens heeft danook gofedehoop
dat hij binnen enkele jaren van het
ATB'en zijn beroep kan maken. „Op
het.ogenblik is Tommy Post de eni-
ge Nederlandse professional. In de
enkele wedstrijden die ik reed kon
ik al bij hem in de buurt blijven. En
dat terwijl ik pas een maand aan
ATB-wedstrijden meedoe. Ik denk
dat ik in de toekomst zijn niveau

Busreis Fortuna
naar Feyenoord
SITTARD - De Vriendenkring
Fortuna Sittard organiseert zon-
dag 3 mei bij voldoende deelna-
me een busreis naar Rotterdam
voor de wedstrijd tegen Feye-
noord. De kosten bedragen fl.
25,-, leden ontvangen reductie.
Vertrektijden: Geleen ll.OOuur,
Sittard 11.15 uur, Susteren 11.30
uur. Aanmelding tot zaterdag
12.00 uur bij H. Brassé, Jupiter-
straat 38 Geleen; L. Douven,
Vaart 11 Oirsbeek en F. Bastin,
Kerkstraat 87 Doenrade.

Vandaag beginnen de kwalificatie-
wedstrijden van 11.00 tot 16.00 uur.
Van Limburgse zijde nemen onder
andere René Kuhlmann, Noel van
der Ley en Ben Slenter deel. Van
17.00 tot 19.30 uur worden in de fun-
klasse races gehouden. Donderdag
staan de finales op het programma.
Om 8.00 uur begint de troostfinale,
terwijl om 10.00 uur de dames om
de hoofdprijs strijden. De finale van
de heren, met maar liefst 180 deel-
nemers uit de hele wereld start om
13.00 uur en zal ongeveer 2,5 uur
duren. Start- en finishaccommoda-
tie is bij de draf- en renbaan in
Landgraaf. De entree is beide dagen
gratis.

Geen ijshockey
meer in Utrecht
UTRECHT - De stichting waar-
ij de financiële belangen van det.lrochtse ijshockeyclub Pro

adge/utrecht zijn onderge-
,jjracht, is gisteren opgeheven.

aardoor is het voortbestaan
j^n de nationale kampioen op
k sse schroeven komen te staan.
hpfSt-e aanwijzing daarvoor is
s_ feit dat de uitverkoop vanPelers reeds is begonnen.

" Zwitserland heeft op de eerste dag van
het toernooi om het wereldkampioenschap
ijshockey voor een daverende verrassing
gezorgd. Het Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten, kandidaat nummer een voor
de titel, werd een punt ontfutseld (2-2). In
Bratislava, waar de wedstrijden van groep
B worden afgewerkt, versloeg Canada

Frankrijk met 4-3. In groep A, te Praag,
vielen geen surprises te registreren. Fin-
land was sterker dan Duitsland (6-3), van
wie aanvaller Broekman op defoto onder-
uit wordt geschaatst door een Finse tegen-
speler. Titelhouder Zweden toonde aan dat
Polen niet in de elitegroep thuishoort: 7-0.

Foto: REUTER

'EREZ DE LA FRONTERA - Jelle Nijdam had gistermiddag
fi de Ronde van Spanje de wind tegen en raakte de leiding in
let algemeen klassement kwijt. De winnaar van de proloog en
le nummer twee van de ochtendrit achter de GOS-renner Ab-
besjaparov kwam in de daarna volgende ploegentijdrit doorle wisselende wind in de problemen en moest het geel afstaan|an de Spaanse oudgediende Pello Ruiz Cabestany.

■roeg op de dag zag alles er nog zo de hete weersomstandigheden in
t>nnig uit voor de Buckler-ploeg. In het zuiden van het land lieten de

renners het na 135,5 kilometer van
San Fernando naar Jerez de la
Frontera aankomen op een massa-
sprint. Specialist Jean-Paul van
Poppel mengde zich niet in de strijd
om dehoofdprijs, Jelle Nijdam ver-
school zich niet. Hij zag zijn inzet
met de tweede plaats achter 'het
beest' Abdoesjaparov beloond. Dat
leverdehem nog acht seconden tijd-
vergoeding op, waardoor de voor-
sprong op de winnaar van het vorig
jaarMelchorMauri tot zeventien se-
conden werd uitgebreid.Norman trekpleister

Heineken Open

" Tonu^Rominger, de leider in het bergklassement, neemt naast drie Andalusische scho-
nen defelicitaties in ontvangst. Foto: REUTER

In de ploegentijdrit over 32,6 kilo-
meter in de omgeving van Jerez de
la Frontera begon de Bucklerforma-
tie van Hilaire van der Schueren
hoopgevend, maar naarmate de
wind draaideen schuin tegen begon
te blazen moest er tijd worden inge-
leverd. Op de winnende Italiaanse
formatie van Gatorade moest Buc-
kler 1.27 toegeven (elfde). PDM
werd achtste op net iets meer dan
een minuut. Pello Ruiz Cabestany
nam de leiding van Nijdam over in
het klassement. De 29-jarige Span-
jaard, die zijn eerste seizoen bij Ga-
torade rijdt, had ook al eens in 1985
en 1990 de leiding in de Vuelta in
handen.

AMSTERDAM - Een plastic draag-
pk met daarin een putter en een
Netal golfballen. De bagage van
Phris van der Velde gistermiddag
Bdens de persconferentie van het
'eineken Open. Nederlands bestetolfer was speciaal voor deze gele-
tenheid even vanuit Italië overge-
Wn. „Die putter heb ik altijd bij
[te. Dan kan ik in afwachting van
Wjn vlucht terug naar het Italian
'pen wat oefenen. Ik geloof dat dè
■lensen op Schiphol al een beetje
tewend zijn aan me."

Vandaag en morgen Worldcup mountainbike in LandgraafHet is natuurlijk jammer, dat ik het
geel kwijt ben", aldus Nijdam. Ik
had die trui ook liever langer ge-
houden. Maar het was zwaar in de
ploegentijdrit en we konden het ge-
woon niet bolwerken in het laatste
stuk. We hebben gereden wat we
waard waren maar dat was niet ge-
noeg vandaag,,.

Ruiz Cabestany heeft als de nieuwe
leider in het klassement drie secon-
denvoorsprong op zijn teamgenoot,
de Italiaan Chiurato. Nijdam zakte
naar de twintigste plaats op de
ranglijst op 53 seconden van de
Spaanse koploper.

Van der Burg
gaat studeren
DEN HAAG - Ben van der Burg
zal volgende seizoen niet op de
ijsbaan terugkeren. De 24-jarige
kernploegrijder heeft besloten
met schaatsen te stoppen. Hy
gaat Nederlands studeren. Daar-
naast wordt hij medewerker van
een tv-programma. Van der
Burg, die zegt niet meer gemoti-
veerd te zijn, miste de Olympi-
sche Winterspelen als gevolg van
een slepende blessure. De heup-
blessure, opgelopen bij een val
tijdens een training in Collalbp
(december 1990), is nooit geheel
genezen.

Voor Bart Brentjens is
geen hindernis te zwaar

die moeite te getroosten. In zij
profcarrière sloeg hij een prijzenpi
van alleen al 25 miljoen gulden b
elkaar. „Ik houd van golfen om nii
in de knoop te komen, maak ee
strak schema van vrije tijd en sp<
len. In de zomer speel ik graag vee
want ik houd van de hitte en c
geur van het gras. Ik kijk vooru
naar het Britse Open en nai
Noordwijk. Ik ken de baan, wanti
1979 heb ik er al eens gespeeld. 1
weet me te herinneren dat ik hi
moeilijk vond vanwege het feit di
er in die achttien holes zowel typ
sche links- alsook bosbaan-hok
zijn."
Met de samenstelling van het lucn
tieve deelnemersveld en de hoogt
van het prijzengeld, in totaal twe
miljoen gulden, wordt het Hein»
ken Open '92 gerekend tot de top-2
van alle golftoernooien ter wereh
Alleen het feit dat US-Masters-wir
naar en huidige nummer een van d
wereldranglijst Fred Couples ye
stek moet laten gaan, vormde giste
ren in Amsterdam een dissonant.

jfet klapstuk van het prestigieuze
op dc Noordwijkse golf-

''ub meldde zich gistermiddag per
jjj*tellietverbinding uit Florida. Greg"orman, 'the Great White Shark', is
Jan dc partij en zal favorieten als
'ernhard Langer, Payne Stewart,
Ose-Maria Olazabal, Craig Parry enIfOnun Rafferty van dc hoofdprijs

/ Jan ’ 330.000,- proberen af te hou-
|*n. Jarenlang voerde dc in Ameri-
ka woonachtige Australiër dc we-'eldranglijst aan. Matig spel en een
f^gblessure wierpen dc megaster
rug. Een polsblessure gevolgdpor problemen aan een kniege-

Pïcht stonden een snel herstel
pngdurig in dc weg. Tot dat dcF-jarige golfer in april van dit jaar

■Idens dc US-Masters weer eensP-n hoge klassering wist te bemach-

■*n reden voor dc terugval van dcHttste twee jaar is moeilijk te ge-
pi. Het is niet alleen blessurepech
Pweest," meende dc Australiër. „Je
?et dat meerdere spelers zon faseï°oimaken. Severiano Ballesteros,

Watson, Sandy Lyle ook zijJadden zon periode. Het zijn meer-de factoren. Vooral invloeden van
üitenaf en dc veranderde omstan-

digheden. Mijn kinderen worden
Ik wil meer tijd bij'en met

F-n doorbrengen. Verplichtingen
jpïenoversponsoren, interviews en
B^l wat intensiever bezighouden
;^ et jeeigen zaken, kortom allemaal
PuKjes in dc grote puzzel van het
rechte presteren. Vier uur per dag
B*n ik met mijn kinderen bezig. Die
Wd oefen ik dus minder en dat doe
k niet ongestraft. En opeens begin
F dingen in je spel te missen. Dc
""tstocht, dc toewijding. En op

i° n moment ga je op zoek naar dcii'ste afstemming tussen golf en al
j' 6 andere zaken in het leven. Ik
enk dat ik die nu gevonden heb."
0<t het geld hoeft Norman zich al

(ADVERTENTIE)
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Ook de Belastingdienst
heeft iets op te geven.

Vrije Dagen.

Op 30 april en op 1,4 en 5 mei
is de Belastingdienst gesloten.
Woensdag 6 mei staan we echter
weer voor u klaar.

Belastingdienst

FC Vinkenslag
naar Tunesië
MAASTRICHT - FC Vinkenslag
zal, als beloning voor het succes-
volle seizoen, met het hele team
en het bestuur naar Tunesië op
vakantie gaan. De ploeg werd
onlangs kampioen in de 1e klas-
se F en promoveerde daardoor
naar de hoofdklasse. Op 16 mei
zal een gezelschap van circa 50
personen op het vliegtuig stap-
pen. De voorgenomen trip naar
het Griekse OFI Kreta, waar Ge-
ne Gerards, de broer van Vin-
kenslag-trainer Jo Gerards werk-
zaam is, komt daarmee te verval-
len.

Tdl-el, Dfs-e6, 38. La6-b7, 17-f5, 39Lb7-d5, De6-f6, 40. c2-c4, e5-e4, 41
c4-c5, zwart geeft op.

USHOCKEY
WK A-landen: Groep A: Duits[«nd-Finland 3-6 (0-0 1-2 2-4). Groep BCanada-Frankrijk 4-3 (2-0 1-1 1-2).

Garmendia 0.42, 12. Bruyneel 0.49. 13.
Delgado z.t., 14. Lianeras z.t., 15. Alcala
0.51, Nederlanders: 20. Nijdam 0.53, 38.
Theunisse 1.11, 39. Cordes 1.12, 47.
Breukink 1.18, 54. Jakobs 1.26, 55. Har-
meling z.t., 64. Rooks 1.37, 70. De Vries
1.41, 77. Mulders 1.47,79. Verhoeven z.t.,
82. Van Poppel 1.48, 87. Solleveld 1.56,
111. Suykerbuyk2.3l, 166.Kokkelkoren
4.01, 169. Siemons 4.11, 178. Talen 5.08,
179. Hermans 5.11, 187. Nijboer 10.32.

TENNIS
Atlanta, mannen, 480.000 gulden, eerste
ronde: Volkov-Vilas 5-7 7-6 6-3, Arraya-
Garner 7-6 4-6 6-4, Pistolesi-Olkhovsky

" 6-4 6-4, Washington-Stark 7-5 6-4.
München, mannen, 550.000 gulden, eer-
ste ronde: Camporese-Agenor 6-4 6-3,
Perez-Roldan-Svensson 6-2 6-4, Krick-
stein-Gunnarsson 6-3 6-4, Larsson-
Leconte 6-7 7-6 6-2, Stich-Bergström 6-3
6-3, Medvedev-Gustafsson 6-4 6-0,
Thoms-Wuyts 6-4 6-4, Novacek-Wahl-
gren 7-6 6-3, Pipic-Borg 6-1 6-0, Korda-
Steeb 6-2 1-0 wegens regen afgebroken,
Jönsson-Muster 7-5 6-4.
Madrid, mannen, 1.400.000 gulden, eer-
ste ronde: Lopez-Davids 7-5 6-4, Rosset-
Emilio Sanchez 6-0 3-6 6-3, Mancim-Fra-
na 6-4 7-5, Bruguera-Furlan 6-1 3-6 6-3,
Gomez-Carbonéll 6-2 6-0.
Hamburg, vrouwen, 645.000 gulden,
eerste ronde: Babel-Szabova 6-4 6-4.

SCHAKEN
Linares, halve finales kandidatentoer-
nooi. Tiende partij Short-Karpov 1-0.
Eindstand: Short-Karpov 6-4, Short
plaatst zich voor finale tegen Timman.
Wit: Short, Zwart: Karpov 1. e2-e4,
c7-c5, 2. Pgl-f3, PbB*-c6, 3. d2-d4, csxd4,
4. Pf_xd4, PgBxf6, 5. Pbl-c3, d7-d6, 6.
Lcl-g5. e7-e6, 7. Ddl-d2, LfB-e7, 8. 0-0-0,
0-0, 9. Pd4-b3, a7-a6, 10. Lgsxf6, g7xf6,
11. h2-h4, KgB-hB, 12. g2-g4, b7-b5. 13.
g4-g5, b5-b4, 14. Pc3-a4, Tf _-gB, 15. f2-f4,
TaB-bB, 16. Kcl-bl, Le7-fB, 17. Lfl-e2,
e6-e5, 18. f4-f5, f6xgs, 19. h4xgs. TgBxgs,
20. Dd2-e3, DdB-f6, 21. Pa4-b6, Pc6-e7,
22. Pb6xcB, TbBxcB, 23. Le2xa6, TcB-dB,
24. De3-b6, Pe7-gB, 25. Pb3-a5, d6-d5, 26.
Pas-c6, TcB-c6, 27. e4xds, PgB-e7, 28.
Db6xb4, Pe7xds, 29. Tdlxds, De6-g7,
30. Tdsxd6, Tgs-g1+,31. Td6-dl,
Tglxdl+, 32. Thlxdl, LfBxb4, 33.
Pc6xb4, Dg7-g4, 34. Tdl-dBf, KhB-g7,
35. a2-a3, Dg4xfs, 36. TdB-dl, h7-h5, 37.

Wielrennen
«rez de la Frontera, Ronde van Span, " San Fernando-Jerez de la Frontera:_ Abdoesjaparov 135,5 km in 3.42.28, 2

"Udam, 3. Verhoeven, 4. Raab, 5. Balda"" e Gutierrez, 7. Dominguez, 8. Mo-JWJO., 9. Skibby, 10. Hermans, 11. Marti-
12. Pedro Silva, 13. Zanatta, 14

'°rdonck, 15. Tsoejda allen z.t. als Ab-
2q __aparov- Nederlanders: 28. Talen,*a Rooks, 31. Harmeling, 36. Cordes, 67.
1,. ", P°PPel. 70. Theunisse, 84. Suyker-
jUVk. ïuo. Jakobs, 116. Mulders, 135., *"> Siemons, 153. De Vries, 164. Breu-*'nk. 174. Solleveld, 179. Kokkelkoren
_*__ z.t. als Abdoesjaparov, 184. Nij-ver 4.i6 188ste en iaatste Esparza£pa) 6.14.
<i,W.e*; t,e dcc' tweede etappe, ploegentij-

'i Arcos-Jerez de la Frontera: 1. Gato-
fidae 37.51, 2. Clas 0.35, 3. Onee 0.37, 4.
0 . .e .to_o'37' 5- Amaya 0.44, 6. Carreraaa, 7. TVM 1.02, 8. PDM 1.05, 11. Buc-Mer 1.27.

n. _?een k,assement: 1.Ruiz Cabesta-
ni t. , 57' 2' Chiurato 0.03, 3. Giovan-_?m 0.15, 4. Scirea 0.16, 5. Maun 0.21, 6.
0 .. .. 26' 7- Rominger z.t., 8. Verdonck°<s. M. Zamatta 0.36, 10. Parra 0.41, 11.

Districtscompetitie Gemengd Aihoofdklasse: Tegelen - Grubbenvorst
4-1; Dentgenbach - Neer 2-3; Tegelen 2 -Kaldeborn 5-0; Potec - Wimbledonck
3-2; le klasse: afd 1: Bom - Bakker-
bosch 1-4;Mulder - Rosus 5-0; Heipoort
- Heerlen 5-0; Elsloo - Munster 2-3; afd
2: Herkenbosch - Boshoven 3-2; Grens-
meppers - Meyel 2-3;Tonido - Venlo 1-4;
Gemengd B: hoofdklasse: de Burght -BRZ 3-2; Helden - Kessel 1-4; Velden -Rodhe 4-1; ATIVU - Game 5-0; Game -

Velden 2-3; le klasse: afd 1: Linne -Lichtenberg 3-2; Broekhuizen - Helden
2 1-4; Aldenghoor - Blerick 2-3; Bosdael- Venlo 0-5; afd 2: Ready - Game 2 2-3;
Echt - Berg 0-5; Mulder - de Burght 2
2-3; heren A: hoofdklasse: de Gagel -Rapid 4-2; Keerweide - Arcen 5-1; Me-
lick - Linne 4-2; Rapid - Keerweide 2-4;
le klasse: afd 1 Margraten - SLTC 0-6;
Nuth - Hoensbroek 0-6; Brunssum -Bunde 2-4; Oirsbeek - Volharding 5-1;
afd 2: Venray - Ray Prickers 5-1; van
Home - Meyel 3-3; Brosnhout - Melick
5-1; Swalmen - de Gagel 2 5-1; heren B:
hoofdklasse: Oranje Nassau - BRZ 0-6;
Dentgenbach - Mixed 6-0; de Gagel -
Maasbree 5-1; Helden - de Poelder 8-3;
de Poelder - de Gagel 2-4; le klasse: afd
1: Velden - Schinveld 3-3; Stem - Nuth
2-4;Lottum - Mookerheide 4-2; Maasniel- Helios 4-2; afd 2 Ace - Urmond 4-2;
Rosus - Dentgenbach 2 4-2; BRZ 2 - Ray
Prickers 2-4; Nieuwenhagen - Park E 9
5-1; Dames: le klasse: Simpelveld - ATI-
VU 4-2; Ray Prickers - Bakkerbosch
5-1; Maasbree - de Gagel 3-3; Tegelen -Nieuwenhagen 3-3; 2e klasse: afd 1:
SLTC - Brunssum 3-3; Groeselt - Bo-
choltz 5-1;Rosus - Horst 6-0; Weert Oost- Echt 6-0; afd 2: Game - Daalhof 1-5
Vlodrop - Nuth 2-4; GTR - Munsterge
leen 4-2; Venlo - Venray 2-4; dames ve
teranen: le klasse: Nieuwenhagen
Voerendaal 0-4; Venlo - Kaetelberg 2-2
Oranje Nassau - ATIVU 2-2; Schinveld
Simpelveld 0-4; 2e klasse: afd 1:Rulec
GTR 1-3; Waterkoel - Bronshout 3-1
Blerick - Broekhuizen 3-1; Rapid 2 - Ra>
Prickers 4-0; afd 2: Wimbledonck
Kerkrade 3-1.

Toto 27: eerste prijs: 5 winnaars
6360,80 bruto; tweede prijs 168 wir
naars, f. 67,10; derde prijs: 1301 wir
naars, f. 21,60.
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GOURMAND.SE KIRSCH 60 + d^!^^ /% r_C i&É# PerlOOgram -i-O^
Vers van 't mes, IOQ doosl2o°f" QQR XttS^^^^ggP^ JOHMA SALADE
per 100 gram J2*2fr l.O^ ams**-ww-m-m Uit de bedienings-
.^_^ y -» t- afdeling, kipAerrie

ms-En onze caissières dachtennogss? 169
Pot 350 gramICQ . _ a ~| # Uit de notenbar,

Ef±£29 wel aan nrustig weekje. ir?1-69
**&* i_A appelsap 1 or\ UNOX SMAC ALBI LINERA SALADE Verpakte verse voeding,

__gi^ÉP- Pak 1 liter JLSS 1.-C9 Blikje 1 QQ SCHOONMAAKSET Sellerie 1 AQ Pak 100° *ra" fi QR
m *w* qi.nsipsiroop 200 gram „^ l.ifi* Bestaat uit: emmer, bakje 150 gram _ J"*" Ü.^J

■PM SUNSIP SIROOf* __ ..... M ,Bpp||p|F<! allesreiniger,toiletreimger, Vlees of kipAerne, I QQ pizza BOLOGNESE,2 W^^W^_A ■ 2MSSfi? _^ïïr- v^Lofsls schuurmiddel, afwasmiddel, bakje 150 gram I.W SALAMI OF VERDURA

** % fleS°'B4t 2^5-6 95 Ssfcks IOA 1 afwasborstel en DANOONTJE Doos, 3 stuks £ RTIR* Nu met gratis ffi*S^ pak 150 gramJUBT 1.39 schoonmaakdoekje QQQ ASSORTIMENT naar keuze O.DU
**" -JWkWkW ...VUIC RiTTPRKOFKJES "^^ +*-+**+ Dubbelpak, * QQ HUISTRAITEURI*r ?rÏcks SNACKS Zak2so_ram 5 Aft HUISHOUDDOEKJES 2 x 300 gram^rl* H.^^ FRANSE UIENSOEP
IJSLANDSE GARNALEN g RACKS SNACKS Zak 250 g'am 1.99 DuoPak QAQ GOUDSE JONGE 385 ml OQCUit de verse visafdeling, Q7R 5 lm

oïerl, , «o- 1-15 „ J6__*o_*K7 KAAS 48+ iU9sr_l_sjO
gepeld, per 100 gram 0./ O

a?^rva^akk_n 5°.». ?K
SMAKR°°^ T_i^ KOMO Vers van't mes of vacuüm STROGANOFF

GEBAKKEN K.BBEL.NG fz^SS^ ""' JUW 1-69 HU■«VU■LZAKKEN^^ verpakt, Q SehAKt"0"

Uit de verse visafdeling, 17Q CHINESE TOMATEN c„c_,r * wÏWkf ?° StUkS *__*3 29 Per k"° Half om half. QQQperlOOgram 1./SJ £H JJippesoep>i _IA SJifJl^ * WISKE PARDANO 48+ per kilo V.W
piiunl«i;tor vJrt L49 VIDEO ABRI KOZEN VLAAI Vers van't mes of vacuüm KIPPEBOUTENBl.k 0.46 hter 4^S i.t^ 2 soorten QQC Doos !000 gram CQC verpakt, 1 Q QT_ 6 stuks OOöJ_\_\}Lr* EXTRA JAM stripverhalen 17.^+J JXCrD-VD per kilo l&AO IO.iJU ca 1600 gram 8.99Aardbeien, abrikozen, kersen, DREFT AFWAS vaamcf RRnnFN diqtai ptq -. .......
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SA iri^° OKRUSi _i_^
Coolmint of soft mint, Zuurstofarm verpakt, STEGEMAN SLAGERS- "fTÏTk^ '3.99Jo^ Pak4oogram 1 4 tubes a5O ml AOQ 100 gram 070 LEVERWORST np g. aTIÉi . HAAS" JrtBsl'^ Srl^H.O^ Z_i_l_tm.l^ Uit de bedieningsafdeling, GEM ENGDE SLA I1 TOM ATENKETCHUP . — " —I # perlOOgram AQQ ?^orten' IQQ \^ZRX Per kilo-12 QQ Hes 0.45 liter IAQ "'"'"'"" I ..... ::..yk,- ’ _v9.U.Ö^ 200 gram ±.^^ /^\

. ■ ;::;||l;;;;-:|f i: \j_Wk\ a*M*Ym\ Ë M _» ' Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 2 mei a.s..—n^ I AkQPMy
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|U bent de koning te rijk!
op donderdag 30 april, zaterdag 2 mei

en zondag 3 meiI bij MARRES INTERIEUR I
met dit schitterende kasteelbankje. Geheel bekleed meteen

I superieure kwaliteit leder of een exclusieve stof. Tydloos, dus in I
elk Interieurtoepasbaar. Een juweeiye In Uw Interieur.

%\ W>' lx S_s_i ■___. f.

( i__rW V_iv -4»f' \___. I__ I_k\ -___" ■' ■■' I- '' jü_____ -W_%_Fflw I

H ____________
___r_» -P li* *' _■

fll *-** 1 _____S___b s" *' _HI _______■■ ■PSJHMMHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHMHVWpR«S9>-:' ' H

I MARRES I
I 'nter i e u r I
■ ma.-vr. 09.00-18.00 uur ■"■|"ssss!^^ I^T3B 8̂*""8. LHl^-^s°s_.i.eK rzögA^opgNi ?^^r**%

Bezoek tevens ook onze zaak MODERN WONEN W
Maaseikersteenweg 231. 3620 SmeermaasLanaken M

_H^_______-_-_-_-illlllllllll^i^i-i^i^i^^^^^^*

1596cc AM/FM radiocassette Lendesteun bestuurdersstoel Van binnenuit te openen benzineklep Achterruitverwarming met tijdschakelaar

Dubbele bovenliggende nokkenassen 4 HiFi 20 watt speakers <_rfmiÊËMrr "^^^^^^^.^^^ Achterlicht-unit metreflectoren

16-kleppentechniek Centrale deurvergrendeling DrinkbekerhouderS

Multi-point injectie met lambda-sensor Stuurbekrachtiging a__M W^ __■ B-M fms*iÊsik V_\
vn en j

114pk/84 kw JÈ Ëft Jkm kW mfl \A\ \\\ -W il Yt\_k
5 versnellingen _é§Ê ■/ \\\ __a»__l___F '^_Aé ■ l\

_
rtgg mW_____\M

Elektrische ramen voor en achter iriiÉJJ Hf _^_^H__! _?"_____[

Leeslampjes voor _!_ÉIÉ HaP^^H llf
Toerenteller H^

» __! __^
/ ,/ü_ _&^S_i _P* __fl _"____ .'■■■i'’ .■w **!■ i- ___P________i l_a_Br §y

'___■« _BBsP*_i___P__^____ ___r ■■■'■■"■■ ; ___r

jÉe^_w^s_te__ /■ ■■____ mW I_P^__Ü^_^ü______l9 WrWi 'M

WiÊÈdiSVk _T
Regelbare

__t_ü K^^^^ï^w^^^ Jl i'ifl lip
|HR§9 l_______L_'4_/ ff intervalschakelaar__K____K_Si-_isPli =J Kl 1^

l_K___f__fI Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
Digitaal klokje pftlsiisP Ëf I MP^_ Ifl Slaapstoelen Luxe wielcoversBumpers fSf A £■ V rW ■ \fl,.

I 'J^^ Banden 185/60 HR 14 De Hyundai Lantral.6i GLS 16V
in kleur auto __F '#_B '_>

Q . ... . .. „„,„- E*__F Kofferbakverlichting er is al een hyundai lantra va f 26950--
Buitenspiegels in kleur auto BL--!' 6 prijzen mcl btw af importeur de lant^,Wg IS 'N PRODUKTVAN HYUNDAI MOTOR COMPAT^;

Portiergrepen in kleur auto Make-up spiegel Elektrisch te openen bagageklep .._-, ______
HYIJIIIJHI *cXi_—-

Deelbare achterbank Regelbare dashboardverlichting | Waarschuwingslichten in voorportieren In hoogte verstelbare veiligheidsgordels HET NIEUWE WERELDM-B

VOOR V3l-9SQ7 MAG IE NATVURLUK NIET TE VEEL VERW/.CHTEIV.

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 1 28, TEL 045 - 25 1644.

HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL 045 - 424010.

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL. 046 - 331940.
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é 7" W ___._JII Ipy 29>75 VAKANTIESETS swingingcoats qqI É» "WK' jfmm * V I in diverse kleuren en prints OC (zie foto) vanaf 33'"
l . >-M 'JjmfW ■'-'' ■_-__--■-------______■____■■_______ VAKANTIEPRIJS v.a ___iW""
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WIJ HALEN DIE PARTIJ
REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN

GRATIS BIJ U OR
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN

NATUURLIJK...
Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet

worden!

'abnehsstraai 7, 5961 PK Hoest.l fD^S Postbus 6094, 5960AB Horsi.
telefoon 04709-84222, l * \_* ) fax 04709-84333.
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VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FINANCIERINGSKANTOOR

Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

j ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer dat kun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van -diemensen dievinden datzij zelfwelzullen
uitmaken ofze met een slokop gaan rijden
En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door datsoort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden
Daar moet wat aan veranderen
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOLEN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

* M.WmkMMMMmmWLmWkMMW-ff/■/^jf I Veilig Verkeer Nederland
my m Np_____fl____fl_tW

Mededeling
SOCIALE

VERZEKERINGSBANK
District Maastricht

In verband met KONINGINNEDAG en
BEVRIJDINGSDAG is ons kantoor,
gelegen in het MECC Business Center,
Gaetano Martinolaan 75 te Maastricht,

op 30 april en 5 mei
GESLOTEN

___f __________!
r __ **^ ___■__■Wr AWmm_. _____W/AWy_mm\_____PV_______Pt___
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Bedrag Terug te Mnd bedrag Ettectieve Mnd bedrag Ettectieve
In handen betalen In volgens min jaarrente vlg. wet. max. jaarrente

5,000 48 mnd. 138.77 14,9 150.95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344.69 14,3 366,84 16,1
30 000 72 mnd 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg min tar Theor Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd etf. laarrente looptijd max. tarief looptijd

11.000 220 1.145 14.6% 75mnd. 17,6 85
18 000 360 1145 14,6% 75 mnd 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd 16,9 82
35 000 700 109 13,9% 72mnd 16,5 80 9$M

HUISDIERHERRIE
Doe er iets oan1 De Nederlands^
Stichting Geluidhinder helpt bi| het"

I vinden van een oplossing voor alle
I Ivormen van lawaai in en om huis

NSG, Postbus 381, U(Y>I 2600 AJ Delft INokj

AFRIKA STERFT
VAN DE HONGER
DAT LATEN WE TOCH NIET GEBEUREN!

GIRO 555
DEN HAAG

DE SAMENWERKENDE HULPORGANISATIES

_ fIjU, KNVB-BEKERFINALE . Éf" i k[®J I RODA JC ■ FEYENOORD [®J
%■ P ZONDAG 10 MEI 14.30 UUR - ROTTERDAM \\\\ïmé f

We gaan met zn allen naar de Kuip. Mét de SUPPORTERSVERENIGING VAN RODA JC.Voor ’52,- all-in kunt u de finale in Rotterdam bijwonen. Veilig reizen per bus en natuurlijk is de entreekaart voor u geregeld. Bovendien zitten alle Roda-supporters bij elkaar.
Vanaf VANDAAG t/m 3 mei zijn de busreizen inclusief zitplaats voor ’ 52,- te koop bij het Roda-stadion en onderstaande voorverkoopadressen.
VERTREK
De bussen vertrekken op 10 mei vanaf de diverse opstapplaatsen om 09.00 uur! Diegenen die bij het stadion vertrekken kunnen hun auto parkeren op het Roda-terrein (bewaakt) of in de nabijheid.
Parkeren op eigen risico.
KAARTVERKOOP STADION
Uitsluitend tijdens onderstaande dagen en uren: ma. t/m vr. van 10.00 tot 19.30 uur. In het weekend van 10.00 tot 14.00 uur, met uitzondering van zondag 26 april en Koninginnedag.

VOORVERKOOPADRESSEN RODA JC: (achter het adres staat tevens de OPSTAPPLAATS).Café Sportpark, Parkstraat 4, Kerkrade-W. (opstap stadion); Sig.mag. Mertens, Poststr. 14, Kerkrade-C. (opstap Markt); Radio-TV-Rosenboom, Heerlenseweg 28 Landgraaf (opstap Markt Schaesberg)-Kapsalon Fohler, Industriestr. 64, Kerkrade-W. (opstap stadion); Sig.mag. Otten, Bleijerheidestr. 144, Kerkrade-0. (opstap Markt); Lektuur van Hussen, De Parel 7, Brunssum (opstap Lindeplein);Sig.mag. Meertens, Zonstr. 75, Chevremont (opstap Markt); Sig. mag. Verseveld, Saroleastr. 80a, Heerlen-C (opstap Schouwburgplein); Sig.mag. Peeters, Hoofdstr. 265, Hoensbroek (opstap Markt Hoensbroek).Drog. Hollands, Caumerboord 29, Heerlerbaan (opstap Schouwburgplein); De plaats waar u uw busreis koopt is ook bepalend voor uw opstapplaats!

LOSSE VERKOOP ENTREEKAARTEN . De prijzen van de seizoenskaarten 92/93 zijn:
Entreebewijzen zonder vervoer ad ’ 32,- (zitplaats) zijn UITSLUITEND van 3 t/m 6 mei te koop * onoverdekt staan ’ 75,-
-in de kantine van het stadion en van 4 t/m 6 mei bij de overige voorverkoopadressen. " overdekt staan ’ 165,-
-** Speciale korting: ALLE LEDEN VAN DE SUPPORTERSVERENIGING en SEIZOENSKAARTHOUDERS * Z!!P'aa!s va£ *+ll f JJ5'" __+ _ ll_'

genieten ’ 5,-KORTING op vervoer. " zitplaats vak B+F ’275,- 65+ ’ 225,- Inlichtingen:
** Gratis vervoer: Kopers die vóór 4 mei een seizoenskaart 92/93 kopen, krijgen GRATIS VERVOER, " "Uj'-ats vak A+G ’ 225,- 65+’ 175,- p^SgL..-^ B A||a 1/*

zij betalen slechts de entreekaart, ’32,- (zit) (geen staanplaatsen) Voor seizoenskaartkopers via bedrijven KeiSDU TO KOCia Ji#
** Kortingen gelden alleen bij aankoop in de kantine van het stadion. I geldt een aparte regeling. | y^ Q45-414685.

Woensdag 29 april 1992 "31
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