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Voerendaler verdacht
van moord op Syriër

Van onze correspondent
Maastricht - De Duitse Po-utle in Aken heeft 14 januari op
verzoek van de officier van justi-
,*."> het Noordduitse Kiel een

man uit Voerendaal
aangehouden. De man wordt er-van verdacht de Syrische drug-
handelaar Tony Nabil Shamon

(27) in mei 1990 in Kiel om het
leven te hebben gebracht met
een pistoolschot door zijn ach-
terhoofd.
De Voerendaler, die volgens een
politiewoordvoerder mede-
eigenaar is van een sex-club in
die plaats, is officieel aangehou-
den op verdenking van handel in
verdovende middelen en de in-

voer daarvan in Duitsland. De
rijkspolitie van Voerendaal heeft
bij een huiszoeking die nog op
de dag van zijn aanhouding is
verricht op verzoek van de
Akense politie, bij de Voerenda-
ler Angelo M., zes kilo cocaïne
aangetroffen.

Volgens een woordvoerder van
de Rijkspolitie werd de man in
ons land niet verdacht van straf-
bare feiten.

Zie verder pagina 1 3

" Voerendaler opgepakt
bij controle in Aken

Sloopheffing op
nieuwe auto's
EN HAAG - Het ministeriean VROM werkt samen met. autobranche aan de invoe-Irig van een sloopheffing op

"leuwe auto's. De heffing, die
loc.

Z n vroegst Per 1 januari
y94 wordt ingevoerd, loopt

"«een van f 200 tot f 250. Mete opbrengst ervan wordt de
"^ilieu-vriendelijke demontage,ar» autowrakken en het herge-
ruik van onderdelen betaald.

ue 'verwijderingsbijdrage',
j-°als de sloopheffing officieel
jj?et, wordt alleen geheven op
y'euwe auto's. De autokoper
*.'jgt pas het kenteken van
?Jn nieuwe voertuig als de hef-
'lrig is betaald. Een sloophef-
lrig op bestaande auto's is

het ministerie van
vROM niet mogelijk.

het weer

MAAR KOUDJJ'der invloed van het hoge-
-0 "kgebied boven Polen zal

vandaag de zon overheer-- 0- Hierdoor wordt met een
* gelijke wind droge en kou-
-1 lucht aangevoerd. De afge-ven nacht heeft het matig
u J'i'oren. De kans is groot dat
t * vandaag de luchttempera-
V*t niet boven het vriespunt
( "ftt, zodat we dit jaar een
j, e ede ijsdag voor Zuid-Lim-j Î'_ kunnen bijtekenen. De
jjliende nacht daalt de tem-
t Jatuur naar 5 graden onder
Ij" vriespunt. De wind is ma-s> in het algemeen wind-
l acht 4, waardoor het erg

aanvoelt. Later op de
.*6 neemt de wind wat af.,o_r verdere informatie be-
leffende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.

>op: 08.35 onder: 17.07
21.16 onder: 09.26JORGEN:j^op: 08.33 onder: 17.09
22.40 onder: 09.45

Stoplicht genegeerd

Voetganger
overreden

MAASTRICHT - Een 72-jarige in-
woner van Maastricht is gistermid-
dag bij het oversteken van de Nas-
saulaan naar de Regentesselaan op
de A2in Maastricht door een trek-
ker met oplegger aangereden en
daarbij vrijwel op slag gedood. De
voetganger negeerde het rode voet-
gangersstoplicht waarna een bot-
sing met de vrachtwagencombina-
tie niet meer te vermijden was.

vandaag

Kabeljauw heeft-
het moeilijk

PAGINA 7

Miss Limburg wil
bij NS aan de slag

PAGINA 11

Vrije marktbeleid
ruïneert taxiwereld

PAGINA 15♦ Miss Limburg

sport
Krajicek/Siemerink

in halve finales
PAGINA 19

Amateurs in clinch
met scheidsrechters

PAGINA 19

Ard Schenk wil geen
Olympische toeristen

PAGINA 20

Kamermeerderheid stemt in met uitstel bezoek of aanpassing programma

Impasse over reis Zuid-Afrika
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - Het kabinet
neemt pas volgende week een
besluit over het tijdstip en de
vorm van het voorgenomen
bezoek aan Zuid-Afrika. Dat
heeft premier Lubbers giste-
ren gezegd in de Tweede
Kamer. De minister-president
wil 'in alle rust de balans defi-
nitief opmaken. De Tweede
Kamer debatteerde gisteren
op initiatief van Groen Links
over de omstreden Zuid-Afri-
ka reis van Lubbers en Van
den Broek (Buitenlandse Za-
ken).

Een Kamermeerderheid, waaronder
óók het CDA, stemt in met mogelijk
uitstel en/of aanpassingen in het
programma om het ANC tegemoet
te komen. Tot kort vóór het debat
van gisteren wilde de CDA-fractie
van geen uitstel weten. Maar giste-
ren zei het CDA-Kamerlid Aarts te
hopen op 'een voor alle partijen
aanvaardbare oplossing. Voor het
ANC is een officieel bezoek pas aan-
vaardbaar als de zwarte meerder-
heid in Zuid-Afrika niet langer
geregeerd wordt door een blanke
minderheid.

De minister-president vindt niet dat
hij met uitstel van de reis het ANC
een soort veto-recht geeft. „Overleg
over tijdstippen en modaliteiten
moet kunnen."
Het kabinet zoekt nu een oplossing
waarbij alle partijen zo min moge-
lijk schade lijden.
De VVD en de kleine christelijke
partijen vinden dat het bezoek ge-
woon moet doorgaan. Maar bijna
alle fracties vinden het onbegrijpe-
lijk geklungel dat het ANC niet van
meet af aan bij de voorbereidingen
van het bezoek betrokken is ge-
weest.

Taxichauffeurs
demonstreren
tegen geweld

AMSTERDAM - Amsterdamse
taxichauffeurs hebben maandag-
nacht na een stil protest op de Dam
ook gisterochtend gedemonstreerd
naar aanleiding van het neerschie-
ten van een 25-jarige collega maan-
dagavond. Ongeveer honderd taxi's
verzamelden zich 's morgens rond
de Stopera.

Het 25-jarige slachtoffer werd
maandagavond ter hoogte van
Grunder in de wijk Zuid-Oost in de
borst en in een been geschoten na
een ruzie met drie mannelijke pas-
sagiers. De taxichauffeur slaagde
erin zijn belagers af te schudden en
via de mobilofoon te melden dat hij
op weg ging naar het Academisch
Medisch Centrum. Kort daarna
werd hij in zijn auto aangetroffen
op een oprit van de A9, waar hij te-
gen de vangrail was gereden. Zijn
toestand is momenteel stabiel.

Het incident van maandagavond
geeft volgens de taxichauffeurs
eens te meer de noodzaak aan van
onderlinge communicatie tussen
chauffeurs. Ook zou de politie, ge-
zien de toename van het geweld
tegen taxichauffeurs, alerter moe-
ten optreden.

Plannen voor
Aids-kliniek in
Eifel-gemeente

DOOR LUC SOMERS

MECHERNICH - De Duitse ge-
meente Mechernich in de Eifel is in
rep en roer. De geloofsgemeen-
schap 'Communio in Christo', die in
Mechernich een tehuis heeft, wil
dat gebouw uitbreiden en een Aids-
kliniek met driehonderd bedden
bouwen. De geplande kosten bedra-
gen veertig miljoen mark.
De bewoners van de Eifel-gemeente
reageren zeer verdeeld op het voor-
nemen. Nog deze week wordt beslo-
ten wanneer de discussiebijeen-
komst wordt gehouden waarop
deskundigen de plannen nog eens
zullen toelichten.
Communio in Christo beheert sinds
jaar en dag een centrum in Mecher-
nich. Eén van de mensen achter de
religieuze groepering zou de zich
'Moeder Therèse' noemende Neder-
landse Josephine Linssen zijn, af-
komstig uit Valkenburg.

Zie verder pagina 1 3

" Kliniek initiatiefvan
raadslid Klaus Rebbert

Nu ook rooms-rode deelregering in Vlaanderen

België koerst af op
herstel 'oude' coalitie
BRUSSEL - Met de aanwijzingvan
een rooms-rode deelregering in
Vlaanderen lijkt België af te koer-
sen op herstel van de oude nationa-
le regeringscoalitie van socialisten
en christen-democraten. Al eerder
vormden deze twee partijen in Wal-
lonië samen een deelregering. Door
het enorme gekrakeel tussen de
Vlaamse politieke partijen is het
overigens nog steeds de vraag of er
nu snel schot komt in de al twee
maanden muurvast zittende natio-
nale kabinetsonderhandelingen.

Opiniepeilingen wijzen uit dat de
afkeer van de politiek onder de Bel-
gische kiezers door de slepende for-

matie-petikelen alleen maar verder
is toegenomen. De spectaculaire
winst die het extreem-rechtse
Vlaams Blok bij de verkiezingen
van november boekte, zet nog
steeds door.
De leden van het Vlaams Blok heb-
ben de hun wettelijk toekomende
ministerszetel in de Vlaamse deelre-
gering niet opgeëist. Premier van de
deelregering, die het nog zonder
programma moet stellen, wordt de
christen-democraat Van den Bran-
de. Van de elf ministersposten in de
Vlaamse 'afspiegelingsregering' zijn
er gisteren door CVP (christen-
democraten) en SP (socialisten) on-
derling zeven verdeeld. Op die ma-

nier wordt de mogelijkheid openge-
houden dat de vlaams-nationale VU
of de liberalen in de deelregering
komen.
Alleen zon 'grote coalitie' zou be-
schikken over een meerderheid die
groot genoeg is om de Belgische
Grondwet te wijzigen. Grondwets-
wijzigingen zijn nodig om de vele
nog resterende problemen tussen
Franstaligen en Vlamingen te rege-
len. Maar onenigheid over de vraag
hoe de Vlamingen zich het beste
kunnen opstellen in die onderhan-
delingen met de Walen, verstoorden
de afgelopen weken de vorming van
een grote Vlaamse coalitie.

Tbilisi zwaar gehavend

Zie ook pagina 3
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" De felle gevechten tussen
de voor- en tegenstanders
van de afgezette Georgische
president Zviad
Gamsachoerdia hebben in
de hoofdstad Tbilisi de
afgelopen weken enorme
verwoestingen aangericht.
Inmiddels is de strijd
geluwd. Troepen die trouw
zijn geblevenaan
Gamsachoerdia hebben
gisteren ingestemd met een
gedeeltelijk bestand met de
huidige machthebbers in
Georgië, nadatzij terrein
hadden verloren aan
regeringstroepen bij
gevechten om Poti aan de
Zwarte Zee. Beide partijen
hebben afgesproken de
wapensneer te leggen en
dan te gaan praten.

Foto: EPA
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John Mellencamp -Whenever We Wanted
(Mercury)
John Mellencamp, de laatste
tijd zonder het tussenvoegsel
Cougar door het leven gaand,
is na Springsteen de belang-
rijkste rocker van de VS. Op
Whenever We Wanted opent hij
sterk met Love And Happiness
maar over het algemeen blijft
het niveau identiek aan dat
van zijn- voorganger Big Dad-
dy, een stapje lager dus dan
zijn topplaten The Lonesome
Jubilee en Scarecrow. Daar-
voor zijn de meeste nummers
iets te vlak. Een nieuwe Paper
Or Fire staat er niet op, hoewel
bijvoorbeeld het titelnummer
wel die potentie heeft maar
niet helemaal uit de verf komt.
Niets nieuws onder de zon wat
Mellencamp betreft. Zijn idea-
lisme en kritische kijk op de
wereld heeft hij niet verloren.
'Now more than ever the world
needs love. Not just a slogan',
zingt hij wellicht wat naïef,
maar hij is zelf de eerste om
dat toe te geven (Who am I to
say what needs to be done. I'm
just nobody, another lost one').
Dezefraaie staaltjes straatpoë-
zie heeft hij wel meer in petto.
Och, John bedoelt het goed en
heeft ondanks zijn populariteit
niets van zijn engagement ver-
loren. Dat kun je niet van
iedereen zeggen.
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Energiek
„Nee, ik heb geen verklaring voor ons grote
succes in Nederland. Maar het lijkt alsof Ne-
derlanders, veel meer dan Amerikanen, open-
staan voor nieuwe, energieke muziek. In de
Verenigde Staten houden ze meer van stan-
daard rock & roll," aldus Morris.
Inmiddels verscheen het debuutalbum 'Mag-
napop', een mini-cd met negen heerlijke, veer-
krachtige
popliedjes.
De Magnapop-pop is vitaal als jaren zeventig
punkpopbands en meezingbaar als de beste
Blondie-deun en geregeld zo dynamisch als de
muziek van de Pixies. „Met die omschrijving
ben ik het volledig eens. Die groepen hadden
een grote invloed op ons. Blondie schudde des-
tijds zelfs de muziekinteresse in Linda wakker.
Elk bandlid heeft een afwijkende muziek-
smaak, maar de gemeenschappelijke basis is
de punk. Met die houding benaderen we een
song."

The Undertones
Morris vindt Magnapop daarom het best pas-
sen in de traditie van de punkbands uit de late
jaren zeventig, maar ook bij de garagemuziek
uit de jaren zestig: „Beide stromingen zijn van
grote invloed. Ik hield bijvoorbeeld veel van
het gitaarspel van The Undertones. Mijn eigen
gitaarwerk is vrij rudimentair. Primitief. Vol-
gens mij is dat een goede manier om gitaar te
spelen. Je hoeft geen virtuoos te zijn om echte
emoties over te kunnen brengen. Ik gebruik

mijn gitaar meer als een percussie-instrument.
Niemand heeft mij trouwens ooit Eric Clapton-
licks geleerd."
Bijna alle nummers schrijft de band zelf. Een
van de meest opvallende songs op 'Magnapop'
is echter het opgekrikte Thirteen, een cover
van Big Star, de roemruchte cultgroep van
Alex Chilton. Morris: „Dat nummer is fantas-
tisch. Het past ons goed. Het origineel is geheel
akoestisch, maar wij geven veel meer gas. Het
is een van Linda's favoriete nummers. Ze zingt
het altijd, als ze feestjes verlaat."
'Magnapop' wordt uitgebracht door een Neder-
lands label. „Waarom Amerikaanse platen-
maatschappijen niet in Magnapop geïnteres-
seerd zijn? De recessie heeft er hard toegesla-
gen," meent Morris. „Er is geen bloeiende
scène meer van onafhankelijke platenlabels.
De grote maatschappijen stellen zich zeer af-
wachtend op en willen alleen groepen die zich
al sterk ontwikkeld hebben. En dat zijn wij
nog niet. Ik weef. ook niet of we datwel willen
zijn."

" Magnapop, Amèrika's jongste podiumrevelatie, staat zondagavond op de
planken van het Sittardse jongerencentrum Fenix.

R.E.M.
lemand, die evenwel vanaf het begin overtuigd
is van de immense kwaliteiten van Magnapop,
is Michaël Stipe, zanger van de vorig jaar mon-
diaal doorgebroken groep
R.E.M. „Na ons allereerste optreden kwam Mi-
chaël naar ons toe en vroeg hij of-ie ons mocht
produceren. Hij was zeer gecharmeerd van Fa-

vourite Writer, dat inderdaad veel van R.E.M,
wegheeft. Dat nummer is de reden waarom hij
ons wilde produceren," zegt Morris, die ge-
schokt was.
„Ik kon het niet geloven, want het is zon sim-
pel liedje. Ik houd er wel van, maar ik speel
liever de harde, snelle songs. Wat Michaël het
meest aantrok in Magnapop, is de stem van
Linda. Ze _at ooit in een band met Michaels
zuster. Sindsdien is hij een fan van haar. Als hij
met andere musici in de studio is, roept hij:
zing dit nummer zoals Linda Hopper het zou
doen. Op de cd staan vier nummers van de de-
mo, die hij geproduceerd heeft. Zijn bemoeie-
nis hielp ons wel, maar hij is geen vader van
ons."

POP

Id-cd
DOOR GE BACKUS

Bruce Cockburn
Nothing But A
Burning Light (Cotombia)
Het fenomeen singen'songwri-
ter staat de laatste tijd weer
volop in de belangstelling. Ne-
derland kende onlangs nog een
toernee van mannen (en enkele
vrouwen) die hun eigen gecom-
poneerde liederen met een zeer
sobere orkestratie ten gehore
brengen. De Canadees Bruce
Cockburn is al geruime tijd een
belangrijke pion in het genre.
Het is alweer twaalf jaar gele-
den dat de nu 46-jarige Cock-
burn met Dancing in the Dra-
gons Jaws op de proppen
kwam, een plaat die de tand
des tijds heeft doorstaanen ook
nu nog geregeld op mijn draai-
tafel terecht komt. In de toe-
komst zal ik echter vaker kie-
zen voor Cockburns' laatste
produkt, Nothing But A Bur-
ning Light. En dat niet alleen
vanwege het gemak dat cd's
bieden in vergelijkng met Ip's,
maar ook omdat de kwaliteit
van de geboden muziek even
hoog is. Twaalf songs bieden
een speelduur van ruim een
uur. Om maar meteen met het
hoogtepunt te beginnen, Indian
Wars is van een zeldzame
schoonheid, zowel in tekstueel
opzicht als in de muzikale be-
geleiding. Op dat laatste punt
valt vooral het vioolspel van
Mark O'Connor op, terwijl nie-
mand minder dan Jackson
Browne Cockburn vocaal ter-
zijde staat. Indian Wars han-
delt over de nog altijd schrij-
nende behandeling die de
Indianen ten deel valt: 'Trea-
ties get signed and the papers
change hands. But they might
as well draft these agreements
in sand.' Het nummer is ge-
schreven in januari '90 en is
ongetwijfeld gebaseerd op de
opstand van de Mohawk-
Indianen in Canada. Op het
door T-Bone Burnett geprodu-
ceerde Nothing But A Burning
Light vallen verder op: Great
Big Love, One Of The Best
Ones, Cry Of A Tiny Babe,
Child Of The Wind en de enige
cover, Soul OfA Man, een num-
mer van Blind Willie Johnson
uit de jaren dertig.

Brunssums bastion lustoord voor metalfans
Unitas strikt weer
'zware jongens'
Van onze verslaggever

BRUNSSUM - Zaal Unitas in
Brunssum ontpopt zich steeds
nadrukkelijkerals Limburgs lus-
toord voor de liefhebbers van
death-, heavy-, trash- en andere
metal. Amper een week na het
gedenkwaardige concert van
Bolt Thrower staan er komende
zaterdag opnieuw twee exponen-
ten van het meest luidruchtige
genre binnen de pop op de plan-
ken: Laaz Rockit en Evildead.

Beide Amerikaanse bands kun-
nen bogen op een stevige inter-
nationale reputatie, zowel live
als in de studio. Zopas nog ver-

scheen van Laaz Rockit, in Ne-
derlandse metalkringen inmid-
dels razend populair dank zij
optredens op onder meer het
Eindhovense Dynamo Open Air
Festival, het jongste album Not-
hing Sacred. Het kwintet heeft
kortelings nog een ingrijpende
gedaantewisseling ondergaan.
Van de oorspronkelijke bezet-
ting zijn enkel gitarist Aaron Jel-
lum en zanger Michaël Coons
nog over.
Hei predikaat 'snoeihard & su-
perstrak' is zo mogelijk nog
meer van toepassing op de for-
matie Evildead, die de organisa-
toren onder aanvoering van
Frank Franssen als voorpro-

gramma hebben gestrikt.
Het eerste optreden begint zater-
dag in Unitas rond de klok van
kwart voor negen. Voor vijftien

guldenin de voorverkoop mag je
je eigenaar noemen van een en-
treekaartje voor dit metal-twee-
luik.

" De zware jongens van het Amerikaanse Laaz Rockit
zijn zaterdagavond te gast in de Brunssumse zaal Unitas.

Amerikaanse podiumsensatie zondag op deplanken in Sittard

De punk is weer terug
met dank aan Magnapop

DOOR RENÉ MEGENS

ARNHEM/SITTARD - „Een fantastische
ervaring," blikt Magnapop-gitariste Ruthe
Morris terug met de verrukking van een
popmuzikante die nog niet blasé is. Niet
de omhoog gevallenkliertjes van Nirvana,
niet de halfgoden van Sonic Youth waren
de hoogtepunten van het spraakmakende
Ein Abend In Wien-festival. Nee, het was
Magnapop, een onbekend bandje uit
Georgia, dat vorig jaaraugustus in Rotter-
dam de show stal met een ongekend brui-
send optreden.

Naarmate Magnapop, met de doddige zangeres
Linda Hopper als vertederende blikvangster,
haar set afwerkte, werd het publiek in het
bomvolle Rotterdamse zaaltje steeds enthou-
siaster. Hier stond een nog ongepolijste groep,
die gouden melodietjes voorziet van een agres-
sieve ondergrond. Geen wonder, dat de alerte
Wien-organisatie Magnapop snel toevoegde
aan de tweede festivaldag en de pers later de
lof uit de toetsenborden ramde.

Fenix
Deze maand en begin februari speelt Magna-
pop in het Nederlandse clubcircuit. Maar liefst
dertien avonden lang. Komende zondag, 26 ja-
nuari, staan Ruthe en haar kornuiten op de
planken van het Sittardse Fenix. Voor een
kaartje betaal je in de voorverkoop drie rijks-
daalders.
De bandleden moeten flink wat snipperdagen
opnemen, want ze werken alle vier. „Ik zou
mijn baan als serveerster graag op willen zeg-
gen, want aan Magnapop heb ik eigenlijk een
dagtaak. Het is veel meer dan alleen maar het
componeren en het spelen van nummers."

recept
Vegetarische
nutburgers

DOOR HUUB MEIJER
Benodigdheden voor 12 stuks: 1
grote ui, halve winterwortel, zon-
nebloem-, mais- of olijfolie, ge-
malen komijn, gemalen korean-
der, een forse teen knoflook, 200
gram gemengde noten of noten
van één soort, 100 gram bruin
broodkruim, 100 gram geraspte
Goudse kaas, peper en zout, 2
eieren, bloem. Snipper ui klein.
Schrap en rasp wortel. Verhit
olie en fruit uisnippers en ge-
raspte wortel zacht. Kruid met
komijn en koreander. Pers knof-
look boven pan uit en fruit alles
samen nog enkele minuten.
Neem pan van fornuis en laat in-
houd in een kom glijden. Hak
noten fijn en voeg dit toe. Voeg
overige ingrediënten toe en
kneed alles dooreen tot een sa-
menhangend geheel. Vorm van
deze massa 12 afgeplatte koek-
jes. Wentel koekjes door bloem.
Verhit opnieuw olie bak hierin
notenburgers aan beide zijden
goudbruin en gaar. Drie a vier
minuten per kant. Leg notenbur-
gers eventueel voor serveren
kort op vel keukenpapier, zodat
een eventueel teveel aan olie
geabsorbeerd wordt.

Publiek telt
liever geld
neer voor
popsterren

Amateurbands worstelen
met grote problemen

Van onze verslaggever
HEERLEN/ROTTERDAM - „Het
publiek telt liever 50 gulden neer
voor het bijwonen van een show
van een popster dan 5 gulden voor
dat van een lokale band." Zo luidt
één van de conclusies in het rapport
Popmuziek in Zuid-Holland dat
vrijdag in de Erasmusuniversiteit in
Rotterdam is gepresenteerd. Eigen-
lijk hebben de amateurpopgroepen
in Zuid-Holland zon beetje overal
problemen mee, behalve met het
muziek maken zelf, is de teneur van
het rapport dat werd opgesteld door
drs Michaël Christianen.

Het rapport is gebaseerd op een en-
quête onder 154 popgroepen met in
totaal 698 muzikanten. De respons
viel de onderzoeker flink tegen om-
dat 600 popgroepen waren aange-
schreven. Deze bands staan geregis-
treerd bij de Zuidhollandse Pop-
unie.Christianen wijt de matige res-
pons onder meer aan de begeleiders
van de groepen die de formulieren
niet zouden hebben doorgespeeld
aan de musici.
Christianen signaleert drie pro-
bleemgebieden in de amateurpop-
wereld: te weinig oefenruimte, te
weinig mogelijkheden om op te tre-
den en te weinig mogelijkheden
voor de musici om zich te laten
scholen. Het minste moeite, zo
bleek uit de antwoorden, hadden de
musici met het componeren van
hun muziek.

Eén van de conclusies is dat de f
blieke belangstelling voor voo
lokale groepen de laatste tijd "hoorlijk is afgenomen. De groep'
moeten het afleggen tegen buitëj
landse top-optredens en nation*
groepen met naam. Het publ#
stelt hogere eisen aan zowel de t
boden show als aan de ambian'
waarin het optreden plaatsvindt.

Zaalhouders in het clubcircuit On
onderzoek richtte zich op niet-coj]
merciële instellingen), hebben _\financieel ook niet gemakkelijkst
zijn geneigd alleen publieksti*]
kers in huis te halen. Christian*1
adviseert de zaalhouders om VJscheidene lokale bands op &
avond te laten optreden. Daarm*
haal jeeen groter publiek binnen*
kunnen de groepen optreden in &
technisch goed uitgeruste zaal.

Zorgenkind
Sociaal-culturele centra noeiH
Christianen 'het zorgenkindje'. £3ze instellingen, dé plek bij uitsta
voor de lokale groepen, komen njn
in aanmerking voor (extra) subsi*!
voor optredens en moeten conc^ten dus zelf bekostigen. Voor *groepen geldt dat de aanwezigett
paratuur vaak tekort schiet. Chi*
tianen roept gemeenten op de
ciaal-culturele centra met meer g«J
te steunen, willen deze instelling^
de concurrentie met andere
gaansgelegenheden het hoofd ku*
nen bieden.

popagenda
JANUARI

23 Stadsschouwburg Maastricht, World
Beat Avond met o.a. Rumbata

24 Exit in G Landgraaf, The Partners
24 Americain Sittard, The Liberators
24 Nova Heerlen, Nox-Pop met Dubon-

net On Ice en The Kid Inside
24 Spuugh Vaals, Invisible Limits en

Margamania
24 Galaxy Landgraaf, The Spikes
25 Zaal Raymakers Afferden, Janse

Bagge Bend
25 Gimmix Sittard, The Thunderbirds
25 Kokomo Elsloo, Private Justice
25 Unitas Brunssum, Laaz Rockit en

Evil Dead
25 Café Wilhelmina Heerlen, Zzooo
25 Café De Witte Ballons Maastricht,

Green Dream
25 't Brugske Slenaken, Fietsefreem
25 Bar-Dancing Joy Cadier en Keer,

Bluesfestival '92 met Fake, J.J. &
The Knights en Booz'n Blues

26 Globe Beek, Fietsefreem
26 Café Lof der Zotheid Sittard, J.J. &

The Knights
26 Fenix Sittard, Magnapop
26 Poat va Voelender Voerendaal,

Bank Band en Mario (mid.)
30 Feestpaviljoen Stem, Clouseau
30 Fenix Sittard, Borgesia
31 De Maaspoort Venlo, Golden Ear-

ring
31 Vorst Nationaal Brussel (B.), Europe
31 Dalidia Maasmechelen, The Libera-

tors
31 Azijnfabriek Roermond, Green

Dream
31 Auwt Einekoeze Einighausen, Fiet-

sefreem

FEBRUARI

1 Café Sport Holturn, Private Justice
1 Bar-Dancing Joy Cadier en Keer,

Bluesrock-festival met Bennie &

The Amazing 20 Fingers en CC $
der

" IDe Haverput Bunde, Fietsefreem

" 2De Gats Sevenum, Fietsefreem „
" 3 Feestpaviljoen Stem, Rolling Bei 1

en WW-Band

" 4 Stadsschouwburg Sittard, Lu"
Bloom

" 4 Camion Margraten, Red Hot

" 7 Fenix Sittard, electronic body t__sic-festival met Swains. Insekt, W>
Minister of Noise en Slóppy Wren"
Body

" 7 Feesttent Weert, Janse Bagge Be"'1

" 8 Auw Pastorie Bom, Private Justi<*

" 8 Bar-Dancing Joy Cadier en Ke*r'OK Coral en Passing Strangers

" 9 Canix Lottum, Tröckener Kecks

" 14 Dancing Veronica Maastricht, Priv*'
te Justice

" 15 Doornroosje Nijmegen, Kevin o>f
ne & The Paradise Band en Brend*'
Croker

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. voorwerp om iets bijeen te
houden; 4. zurige vloeistof; 7. opberg-
ruimte; 11. gewoonterecht; 12. uitzicht in
de toekomst; 14. bid (Lat); 15. optisch
hulpmiddel; 17. hoog bouwwerk; 19. los-
se, wollen mouw; 20. oesternet; 22. wa-
terplant; 24. gravure; 26. groot bos; 27.
hardhandig; 29. vrouwelijk dier; 30. woon-
boot; 31. Turkse titel; 33. groet; 35. bil-
jartstok; 36. gierig; 37. aantal; 40. bouw-
landen bij dorp; 41. dierenverblijf; 42. vr.
munt; 44. terreinwagen; 45. afslagplaats
bij golf; 46. beschaafde vrouw; 47. ik; 48.
eenheid v. electr. weerstand; 50. vr. aan-
spreektitel; 51. spie, staaf; 53. inbraakvrij
vertrek; 55. regelmaat; 57. register, lijst;
58. innig, vertrouwelijk; 59. brandstof; 60.
kleine plaats; 61. pienter; 62. fier.

Verticaal: 2. geestelijke; 3. ovenkrabbef'
5. familielid; 6. faam, roem; 7. jong
8. ongeluksgodin; 9. buidel; 10. oWn'
gend, bindend; 13. halskraag; 16. vo'K'
18. loofboom; 20. betaalmiddel, munt; 21;
plotselinge onverwachte haal, trek; 23. "*'der of moeder; 24. eikeschors; 25. munl'
28. grote winkel; 31. opp.maat; 32. WF
maat; 34. alc. drank; 38. zeegod; 39. pf.
senaam; 42. naad; 43. voortreffelijk; *°,
aardr. aanduiding; 49. gemeen, laag; ".
jong dier; 52. Belgisch kiezelzandstee";
53. grondsoort; 54. hemellichaam; 55. "e
jaard; 56. droog en onvruchtbaar.

Oplossing van gisteren
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Hasj-gebruik jongeren
schrikbarend gestegen

LEIDEN - Hetroken van hasj in
Nederland neemt zulke vormen
aan, dat het hoog tijd is om op de
gevaren te wijzen. De laatste
twee jaar is het gebruik onder de
jeugd tot 20 jaarzo schrikbarend
gestegen, dat voor het eerst
sinds vijftien jaar de zogenaam-
de cannabispsychose weer de
kop opsteekt, waarbij hasj-
gebruikers apathisch gedrag ver-
tonen; ze zijn ongevoelig terwijl
ze van zichzelf denken juist ge-
voelig te zijn.
De Leidse hoogleraar gerechte-
lijke psychiatrie A. van Leeuwen
maakt zich daar ernstig zorgen
over. Jongeren roken soms zo-
veel hasj (vijf pijpen op een dag),
dat ze doorlopend 'stoned' zijn.

Ze zijn opgevoed met de bood-
schap dat de softdrugs niet ge-
vaarlijk zijn. Maar die gedachte,
zegt Van Leeuwen, is op een tra-
gisch misverstand gebaseerd.
Het Consultatiebureau voor Al-
cohol en Drugs in Leiden schat
dat meer dan de helft van de
middelbare scholieren wel eens
hasj rookt. Heroïne is niet meer
in, hasj wel. Prof. Van Leeuwen
geeft er deze verklaring voor:
„Een heroïne-verslaafde herken

je: hij is bleek, mager en verloe-
derd. Zo wil de jongste generatie
die drugs gebruikt er niet uit
zien. Met hasj ogen ze goed. Dra-
gen felle jacks en joggingpak-
ken. Heroïnehoort daar niet bij."

De risico's zijn groot. Vooral als
een pijpje hasj wordt gerookt in
combinatie met het drinken van
alcohol. Prof. Van Leeuwen
komt de voorbeelden in jeugd-
huizen van bewaring en andere

instellingen voor gestrande jon-
geren elke dag opnieuw tegen.
Als de levensloop van deze jon-
geren wordt nageplozen, komt er
vaak een grote brok ellende aande oppervlakte. De gezinnen
waaruit ze komen, zijn onvolle-
dig; in hun omgeving kennen zejunkies. Naar school gaan ze
niet, hebben geen werk, hangen
hele dagen rond in koffieshops
en vervelen zich. Van het één
komt het ander. Hun leven staat
in het teken van hasj. Ze denken
dat het niet gevaarlijk is en lopen
dan in de val, vertelt prof. Van
Leeuwen. Het eind van het lied-
je: ze worden afhankelijk van de
softdrugs. En hun gedrag wordt
apathisch.

'Recht op uitkering van maximaal drie jaar vastleggen in wet'
FNV lanceert plan voor
bestrijding werkloosheid

Van onze parlementaire redactie, - De FNV: v' 1! dat er één wet komt, diee ww, de wao, de Ziekte-
et en de Bijstand ver-
a^gt. ledere onvrijwillig
erkloze, zieke of arbeids-
; zou op basis
i ar* die wet gedurendej^ximaal drie jaar een uit-

ing moeten krijgen.

c
at stelt de vakcentrale in de dis-

nota 'Met zekerheid aan hetrk', die gisteren is gepresen-
.erd. De nota zal besproken wor-

(j..n door de achterbannen van deJ de FNV aangesloten bonden.

Djt.aoor de FNV gewenste Partici-

" we'vet, die de vorm zou moeten
„ 'Jgen van een kaderwet, is erop[^'eht meer mensen aan het werk
(, krijgen. Om die doelstelling te
Reiken wil de vakcentrale komenJ de oprichting van één uitvoe-. desorganisatie. Daarin moeten op

het GAK, de Gemeenschap-
*ujk Medische Dienst, de bedrijfs-

wrenigingen en de sociale diensten
v°rden verenigd. De FNV wil te-j*f?s de arbeidsbureaus en de be-JJPJfsgezondheidszorg in de nieuwe

onderbren-

Oor met gerichte maatregelen
/*eer werklozen aan het werk te hel-**. denkt de vakcentrale tot 1996
j;l bedrag van 1,5 miljard gulden

v kunnen besparen, mits bij aan-
.4rig van het nieuwe systeem 'de
ü?^ige financiële middelen' worden''getrokken.

Scholing
levert een extra inspan-

y^g om de omvang van het aantalv^ken en arbeidsongeschikten teJ^rninderen, samen met de door de
gering verwachte daling van de

op Ziektewet, wao enj?Y> n°ë eens 1.9 miljard op, zoj^Hde FNV. Het totaal van 3,4 mil-kjjd gulden wil de vakcentrale ge-
kken om deelname aan het ar-
fl'dsproces te stimuleren en uitke-ken te betalen.

1^ nieuwe wet, die voorziet in uit-
wringen die zijn gebaseerd op deUidige wetgeving, zou dus moeten

gelden voor alle mensen die
ket vrijwillig werkloos, ziek of ar-
-tl'dsongeschikt z^n' Werklozen, zo
I*lt de FNV, kunnen minstens de
*lft van de tijd dat zij onder de wet/'len deelnemen aan activiteiten

k e erop zijn gericht hen (weer) aan
jj- werk te krijgen, zoals scholing.s daarvoor geen mogelijkheden
Jtl. blijft de uitkering ongemoeid.

Twee daders moord
op Duitse bankier

geïdentificeerd
BERLIJN - Meer dan twee jaarna
de moord op de Duitse topbankier
Alfred Herrhausen door de terroris-
tische organisatie RAF heeft de
Duitse recherche twee van de da-
ders geïdentificeerd.

Justitie heeft de hulp van de-bevol-
king ingeroepen bij de jacht op
Andrea Klump, Christoph Seidler
en twee jonge mannen van wie al-
leen de voornamen bekend zijn.
Deze namen waren onthuld door
een 35-jarige man uit Bad Hom-
burg, die zich vorig jaar zomer bij
de politie had gemeld en zijn aan-
deel in de voorbereiding op de
moord had toegegeven.

Herrhausens gepantserde dienstwa-
genwerd 30 november 1989 met een
op afstand bediende zware bom op-
geblazen toen hij op weg was naar
zijn werk. De bankier overleed ter
plekke, zijn chauffeur raakte zwaar
gewond maar overleefde de aan-
slag. De tipgever had de moorde-
naars onderdak verschaft in zijn
huis, onderdelen voor de bom ge-
kocht en het huis van de bankier
gefotografeerd.

Klump en Seidler worden al jaren
als vermoedelijke ledenvan de RAF
gezocht. Zij worden nu ook ver-
dachtvan moord en poging daartoe.

Palestijnen dreigen met boycot vredesoverleg

Israël versterkt leger
in bezette gebieden

JERUZALEM - De Israëlische re-
gering heeft troepenversterkingen
gestuurd naar de bezette Westelijke
Jordaanoever om joodse kolonisten
te beschermen tegen een golf van
Palestijnse aanvallen. In een giste-
ren in Jeruzalem uitgegeven verkla-
ring van de zijde van het leger is
gemeld dat de troepensterkte met
20 procent is verhoogd.
De spanning in de door Israël bezet-
te gebieden is de laatste maanden
sterk toegenomen. Sinds oktober
zijn vijf Israëli's op de Westelijke
Jordaanoever en in de Gazastrook
bij Palestijnse aanvallen om het le-
ven gekomen.

De Israëlische premier Yitzhak
Shamir wil vrede bewerkstelligen
met de buurstaten van Israël, maar
tegelijkertijd het aantal joodse ne-
derzettingen in de bezette gebieden
uitbreiden. Dat heeft hij maandag-
avond gezegd aan het beginvan zijn
verkiezingscampagne.
De Amerikaanse regering be-
schouwt de Israëlische nederzettin-

gen in de bezette gebieden - waar
ongeveer 1,75 miljoen Arabieren
wonen - als een obstakel voor vre-
de en heeft Israël gevraagd met de
bouw ervan te stoppen. Politieke
ingewijden in Washington zeggen
dat president George Bush instem-
ming met een door Israël gevraagde
kredietgarantie van tien miljard
dollar (ongeveer 18 miljard gulden)
zal koppelen aan de voorwaarde dat
Jeruzalem de nederzettingenpoli-
tiek bevriest.
De woordvoerster van de Palestijn-
se delegatie die deelneemt aan de
vredesconferentie over het Midden-
Oosten, Hanan Ashrawi, heeft giste-
ren verklaard dat de Palestijnen het
vredesproces zullen boycotten wan-
neer de Verenigde Staten Israël
voor 10 miljard dollar aan krediet-
garanties verlenen.
Ashrawi liet weten dat de Palestijn-
se Bevrijdingsorganisatie PLO zal
beslissen of de Palestijnen volgen-
de week naar de volgende ronde
van de vredesconferentie in Mos-
kou gaan.

Proces tegen verdachten pas over een jaar

'Gorbatsjov verleende
geen steun aan coup'

MOSKOU - Michail Gorbatsjov
heeft nooit enige steun gegeven aan
de auteurs van de staatsgreep in
Moskou in augustus vorig jaar. Dit
heeft de procureur-generaal van
Rusland, Valentin Stepankov, giste-
ren verklaard tijdens een persconfe-
rentie in Moskou.
„De voormalige president heeft
geen enkele minuut doen denken
dat hij aan de kant van de coupple-
gers zou staan, ook al konden zijn
contacten met hen en de eige-
naardigheid van zijn karakter hen

met recht doen geloven dat hij zich
vroeg of laat bij hen zou aanslui-
ten", aldus Stepankov.
Het proces tegen de coupplegerszal
niet eerder dan over een jaar begin-
nen, pas nadat alle verdachten ken-
nis hebben genomen van alle dos-
siers, voegde de procureur eraan
toe. In de bijna vijfmaanden dat het
onderzoek duurt, hebben de aankla-
gers al 125 dossiers samengesteld.
Vijftien personen, van wie er twaalf
in de gevangenis worden vastge-
houden, zijn in staat van beschuldi-

ging gesteld wegens 'samenzwering
met het doel de macht over te ne-
men', een aanklacht die kan leiden
tot straffen variërend van tien jaar
gevangenis of meer tot de dood-
straf.
Uit het onderzoek blijkt dat zes van
de verdachten direct bij de organi-
satie van de staatsgreep betrokken
waren, aldus de procureur zonder
namen te noemen. De belangrijkste
gedaagden zijn onder anderen voor-
malige leiders als KGB-chef Vladi-
mir Krjoetsjkov, premier Valentin
Pavlov, minister van Defensie Dmi-
tri Jazov, vice-president Anatoli
Janajev en parlementsvoorzitter
Anatoli Loekjanov.
De leider van het onderzoek, Jevge-
ni Lisov zei dat een ander onder-
zoek heeft aangetoond dat fondsen
van de communistische partij tij-
dens de coup zijn overgemaakt naar
het buitenland.

'Strengere regels
bij trekken van

tanden en kiezen'
UTRECHT - Net als bij abortus
en amputaties moeten er strenge
regels komen voor het trekken
van tanden en kiezen. Het trek-
ken van een gebitselement is al-
leen op korte termijn een doel-
treffende behandeling. Op de
lange duur leidt dat echter vaak
tot veel narigheid en hoge kos-
ten. Een tand of kies trekken
mag alleen in uiterste nood.
Dat bepleit prof. dr C. de Putter
in zijn oratie die hij morgen
houdt als hoogleraar Bijzondere
Tandheelkunde aan de Universi-
teit Utrecht. De Putter bepleit
drastische regelgeving. Zo moet
er een wacht- en bedenktijd ko-
men voor patiënt en voor tand-
arts en zouden meerdere tandart-
sen hun mening moeten geven
over één gebit.

Tussen de drie en vier miljoen
Nederlanders dragen een kunst-
gebit. De helft daarvanheeft pro-
blemen, van wie naar schatting
300 tot 800.000 zelfs zeer ernstige
klachten, aldus De Putter. Het
gaat dan om moeilijk kauwen,
pijn bij het dragen, moeite met
spreken, loslaten bij lachen en
bij zoenen. Het kauwvermogen
van iemand met een kunstgebit
is zes keer zo slecht als dat van
iemand met eigen tanden. Om-
datvan een kunstgebit-drager de
kaken langzaam slinken, open-
baren de klachten zich pas na
enkele jaren.
Alternatieven voor het rigoureus
trekken zijn voorhanden, stelt
De Putter. Die kosten wel meer,
maar verdienen zichzelf op den
duur terug. „In acute situaties
moetje handelen, maar de bevol-
king moet worden beschermd
tegen extractie (trekken, red.)
om financiële redenen."

Geschutter
Opnieuw staat het ministerie
van Buitenlandse Zaken
centraal in een onverkwikke-
lijke rel, die er niet had hoe-
ven zijn, als het departement
en de diplomatie naar be-
horen hadden gefunctio-
neerd. Dot is niet het geval
geweest. Met als gevolg dat
Nelson Mandela en het
ANC premier Lubbers en

minister Van den Broek voor het blok hebben gezet.
Het ANC ziet in het voorgenomen bezoek van Lubbers een symbo-
lische steun in de rug van het blanke regime en is tegen zon staats-
bezoek, zolang het ANC geen deel van een overgangsregering
uitmaakt.
Het standpunt van BZ dat Lubbers en Van den Broek niet alleen
voor president De Klerk naar Zuid-Afrika komen, maar evenzeer
voor Mandela en het ANC, weshalve de komst van de Nederlan-
ders niet kan worden uitgelegd als steun aan het zittende bewind
in de discussie met het ANC over een overgangsregering, is op
zich weliswaar volkomen juist, maar doet - helaas - niet meer ter
zake. Deze interpretatie van de feiten is op een te laat tijdstip geko-
men. De schade was toen al aangericht.
In het zich thans voltrekkende melodrama verdienen enkele aspec-
ten bijzondere aandacht.De vraag dringt zich op waarom Lubbers
heeft gemeend om op dit moment en als eerste Westerse rege-
ringsleider naar Zuid-Afrika te moeten reizen. Het was immers
genoegzaam bekend dat het ANC elk contact met het buitenland
afwijst, zolang een overgangsregering op zich laat wachten. Deze
opstelling had eerder al tot gevolg dat de minister-presidenten van
Australië en Canada een voorgenomen bezoek aan Zuid-Afrika
annuleerden. Blijkbaar hebben Den Haag en de Nederlandse
ambassade in Kaapstad dit waarschuwingssignaal niet opgevan-
gen.

Het heeft er alle schijn van dat BZ eerst het bezoek heeft rondge-
maakt en toen pas het ANC met dat voornemen confronteerde.
Dat is dan een ernstige tactische tekortkoming gebleken. Vroegtij-
dige consultatie van het ANC had naar alle waarschijnlijkheid in
uitstel van het bezoek geresulteerd. De affaire zou geruisloos afge-
handeld zijn en Buitenlandse Zaken was veel narigheid bespaard
gebleven.

Het heeft geen zin om het verzet van het ANC te trotseren en het
bezoek toch door te laten gaan. Lubbers zou er mogelijk het tegen-
deel door kunnen bereiken van wat hij in werkelijkheid beoogt. De
prijs die onze premier en zijn minister van Buitenlandse Zaken voor
de afgelasting van de reis moeten betalen, is nochtans niet zo ge-
ring. Er is sprake van gezichtsverlies, zowel nationaal als internatio-
naal.
Nog maar korte tijd geleden schroomden de lidstaten van de EG
niet een voorstel van het Nederlandse voorzitterschap van de Ge-
meenschap voor een politieke unie genadeloos te torpedeerden.
Ook deze afgang had kunnen worden voorkomen, als er voordien
in de Haagse burelen, haast tegen beter weten in, niet zulke ernsti-
ge consultatie- en taxatiefouten waren gemaakt.
Het is werkelijk hoog tijd dat de Nederlandse diplomatie lering
trekt uit de voor haar schadelijke incidenten van de laatste maan-
den, waarbij gerust ook eens het functioneren van onze veelbe-
sproken minister van Buitenlandse Zaken aan een kritische toetsing
mag worden onderworpen.

F.S,

punt uit
" Uitlevering
De Veiligheidsraad van de Ver-
enigde Naties heeft gisteren
een resolutie aangenomen
waarin van Libië wordt ge-
vraagd om 'onmiddellijk' aan
Amerikaans-Britse en Franse
gerechtelijke onderzoeken mee
te werken naar twee vliegram-
pen die in 1988 en 1989 plaats-
vonden en waarvan de Justitie
van deze landen hebben ver-
klaard dat zij het gevolg zijn
van Libische aanslagen. Indi-
rect houdt de VN-resolutie in
dat Libië moet ingaan op het
verzoek van de VS, Frankrijk
en Groot-Brittannië om zes Li-
biërs uit te leveren wier betrok-
kenheid bij de aanslagen bewe-
zen wordt geacht. De drie
landen die de resolutie indien-
den, zullen naar verwachting
binnenkort met een nieuwere-
solutie komen waarin de sanc-
ties worden vastgesteld die in
werking treden als de Libische
regering niet meewerkt.

" Schietpartij
Dertig Srilankaanse soldaten
zijn gisteren om het leven ge-
komen bij een schietpartij met
rebellen en een mysterieuze ex-
plosie in een wapenopslag-
plaats in het oostelijk deel van
het eiland. Een legerpatrouille
liep in het dichte oerwoud van
het gebied Trincomalee in een
hinderlaag, opgezet door leden
van de rebellengroepering Be-
vrijdingstijgers van Tamil Ee-
lam. Bij de schietpartij die
ontstond verloren twintig sol-
daten het leven. Enkele uren
later deed zich op de lucht-
machtbasis van Trincomalee
een explosie voor waarbij tien
militairen om het leven kwa-
men.

" Laroes
Officier van Justitie H. van
Verschuer heeft gisteren bij de
rechtbank in Den Haag tbs met
dwangverpleging geëist tegen
de man die op 23 oktober in
Den Haag journalist Hans La-
roes neerstak. De 29-jarige Ha-
genaarG.D. wordt niet toereke-
ningsvatbaar geacht. De man
bedreigde reeds eerder Kamer-
leden en gooide enkele malen
ruiten bij hen in naar aanlei-
ding van uitspraken van de
Kamerleden over werklozen,
minimumloon en wao. In psy-
chiatrische en psychologische
rapporten wordt gesteld dat de
man lijdt aan paranoia en schi-
zofrenie met een gewelddadige
activismetegen politici en jour-
nalisten

Nieuw wetboek gedoopt

" Het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) is gisteren
in Amsterdam op originele wijze gedoopt. Door een
lid van theatergroep Tender werden weegschaal en
zwaard langs de gevel van de Stadsschouwburg
naar boven gebracht, waar 'Vrouwe Justitia' de
parafernalia in ontvangst nam. Daarmee werd te-
vens de week van het Recht ingeluid. Op de grond
keken advocaten van De Jonge Balie belangstel-
lend toe. Koningin Beatrix nam gisteren in de
Ridderzaal in Den Haag een bijzondere uitgave
van het NBW in ontvangst. Minister Hirsch Ballin
(Justitie) overhandigde het nieuwe wetboek, waar-
aan ruim veertig jaar is gewerkt en waarvan be-
langrijke delen op 1 januari in werking zijn getre-
den. Foto: ANP.

(ADVERTENTIE)

Wie 2 jaarvooruit kijkt, stapt
vandaag in de Skoda Favorit

-/^vS_f/_>s.
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Als jegelooft in dekwaliteit van je auto's moet je dat hard Alle reden dus voor een proefnt. Een nt die wat
durven maken óók. Vandaar dat Skoda u tot 2 jaar na uw Skoda-dealer betreft best een paar uur langer mag
aankoop gegarandeerd nog 70% van de aanschafwaarde duren dan gebruikelijk. En die bovendien beloond wordt
teruggeeft bij inruil voor weer een nieuwe Favont. met een cheque van 500 gulden, vnj te besteden aan
Een wagen die toch al verrassend veel biedt voor zn prijs, accessoires bij aankoop van een Skoda Favorit.

Skoda nieuwe stijl, 'n Heel ander verhaal.Vo.
* Incl. BTW, excl. kosten rijklaar maken, lichtmetalen velgen tegen meerpri|S. EU; Garage Heemels. Geleen: Garage Central Geleen BV., Hoens-
broek: Garage Fons Arets. Landgraaf: Autoservice GJ. Kempen BV.. Maastncht: Garage Jan Jacob. Venlo/Blerick: Autobednjf N. Deinum & Zn.
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Evenwicht
Al die snufjes moeten van de Air-
bus A-320 het veiligste vliegtuig
ter wereld maken. Maar sommige
deskundigen vragen zich af of de
Europese vliegtuigbouwers niet
iets te ver zijn doorgeschoten in

hun streven naar perfectie. Het
evenwicht tussen mens en tech-
niek zou verstoord zijn in een toe-
stel waarin de piloot wordt gede-
gradeerd tot iemand die af en toe
op een knop mag drukken.

Feit is dat met name oudere pilo-
ten niet erg dol zijn op de A-320.
Ze hebben het gevoel dat ze nau-
welijks nog iets te beslissen heb-
ben in een toestel waarin de
computer hen verhindert fouten te
maken. Maar wie verhindert de
computer fouten te maken? Dat is
één van de vragen die ongetwij-
feld opnieuw aan bod zal komen
tijdens de analyse van de vlucht-
gegevens uit de twee zwaar be-
schadigde 'black boxes'. De neer-
gestorte Airbus van de Franse
binnenlandse maatschappij Air
Inter had nog maar 6.000 vliegu-
ren en was maandagmorgen nog
gecontroleerd.

Onderzoek
Hoewel de Franse Algemene
Dienst voor de Burgerluchtvaart

(DGAC) nog geen mededelinge'
wil doen, valt uit luchtvaartkriH'
gen te vernemen dat het rampto*'
stel de normale procedure volgd6
maar ineens 600 meter daalde. Ee"
ervaren Airbus-vlieger zei in cc'
tv-show dat de A-320 beschi»
over apparatuur die waarschu* 1
wanneer te laag wordt gevloge'l
Daarnaast is het toestel, zoals al»
vliegtuigen, uitgerust met een b*
rometrische hoogtemeter. Mog6-
lijk is in Lyon verzuimd deze f
ijken aan de heersende holt
luchtdruk.

De Franse minister van Verkeek
Paul Quiles, heeft gisteren cc'
diepgaand juridisch, technisch e'
administratief onderzoek gelast
De voorlopige conclusies van da'
onderzoek moeten binnen cc'
maand op tafel liggen. Een vliel'
verbod voor de A-320 vond hij v
ver gaan.

Volgens enkele van de overleven-
den, die allen in het staartdeel va'
het toestel zaten, waren er aanval1'
keiijk meer mensen die het <"'gewond, maar levend van af had'
den gebracht. Doordat hét vi<*
uur duurde voor de eerste red'
dingswerkers arriveerden, zij'
deze slachtoffers bevroren.

Zowel de Franse premier Edi'JCresson als president Mitterran'
hebben gisteren hun medeleve'
betuigd aan de nabestaanden vall
de 87 slachtoffers van de vli*-
gramp.

De ramp in de Vogezen is het def;
de ongeluk met een A-320. In ju"
1988 stortte de eerste neer tijden5
een laagvliegdemonstratie op e?! 1
vliegshow bij Mulhouse in de E*'
zas. De drie bemanningslede*1
kwamen om het leven. De tweed*
was een toestel van Air Indj*
Daarbij vonden 90 mensen "
dood.

" Een deel van de
romp als een stille ge-
tuige van de ramp met
de Airbus A-320.

Foto: EPA

IMF
Het is allerminst een dagelijkse
gang van zaken dat de toezicht-
houder op de Amerikaanse ban-
ken, de Federal Reserve Board, de
benoeming van een Nederlander
krijgt voorgelegd. Maar nog min-

der gebruikelijk zal daarbij zijn,
dat waarschijnlijk alle functiona-
rissen die de goedkeuring moeten
afgeven, de kandidaat nog per-
soonlijk kennen ook.

Of ze kennen hem als minister
van een klein maar economisch
niet onbelangrijk landje. Of ze
kennen hem via zijn manage-
ment-funties bij het Internationa-
le Monetaire Fonds (IMF); of als
voormalig bestuurder van de Am-
ro Bank, onder meer belast met
de internationale activiteiten; of
uit een van de vele overige inter-
nationale functies die hij bekleed
en bekleedde.

Tante Truus
Voor degenen die Ruding hier in
Nederland kennen en ook een ze-
kere bewondering hebben voor
zijn ijver, kennis en intelligentie,
is de nieuwe wending in zijn car-
rière geen verrassing. Het bewijst
bovendien de stelling dat niet Ru-
ding de politiek nodig had om
vooruit te komen, maar de poli-
tiek, in het bijzonder het CDA,
hem destijdswèl.

De eerste keer dat hij als minister
gevraagd werd - voor het kabi-
net-Van Agt - bedankte de toen-
malige IMF-directeur nog. Voor-
namelijk omdat hij het roerend
eens was met de bezuinigings-
plannen van de boos weggelopen
Frans Andriessen (nu EG-com-
missaris in Brussel). De bezuini-
gingen van 'Bestek 1980' gingen
hem eigenlijk lang niet ver ge-
noeg.

Maar de tweede keer dat hij ge-
vraagd werd voor het kabinet van
zijn studiegenoot in Rotterdam,
Ruud Lubbers, leek het politieke
tij voldoende gekeerd. Voldoende
in ieder geval om te beginnen met
wat hij als verreweg debelangrijk-
ste opgave zag: het saneren van 's
Ryks financiën.

Maar het runnen van een bank is
toch heel iets anders dan het da-
gelijks politiek gekonkel rond die
schatkist van het Rijk. Dat spel
van de juiste formulering, de fijne
nuance en de preciese timing
heeft hem in de zeven regeerjaren
nooit gelegen. Zoals onder meer

bleek uit het politieke tumult dat
onstond na zijn interview met Het
Vrije Volk in 1984.

Over de mentaliteit van de bevol-
king zei Ruding toen: „Veel werk-
lozen maken er zich met een Jan-
tje van Leiden vanaf. Vooral
jongeren." En over de mobiliteit
van de werknemer: „Men blijft lie-
ver bij tante Truus wonen. Dat
kan ook rustig, want het wacht-
geld is prachtig." Zijn populariteit
bij het volk bleef evenwel groot.
Vooral bij de wat behoudende,
veelal oudere, Nederlander.

Individueel
De mogelijkheid van individuele
arbeidsongeschiktheidsverzeke-

ring bestaat trouwens al lang. Op
het ogenblik zijn 250.000 mensen- vooral zelfstandigen - indivi-
dueel verzekerd, bij elkaar goed
voor een jaarlijkse premie-
opbrengst van om en nabij een
miljard gulden. Hoe groot straks
de nieuwe markt voor de ar-
beidsongeschiktheidsverzeke-
ring zal zijn, valt nog niet te
zeggen.

De particuliere verzekering moet
straks het gat opvullen dat door
de veranderingen in de wao ont-
staat. Met de stelselwijziging in
de Wet op de Arbeidsongeschikt-
heidsverzekering (wao) wordt
immers de tijd dat men in detoe-
komst recht op een wao-uitke-
ring heeft beperkt.

Tot dusver geldt dat iemand die
arbeidsongeschikt wordt in prin-
cipe tot zijn 65ste recht heeft op
een uitkering, tenzij hij eerdei
weer gezond wordt verklaard
(wat overigens steeds meer ge-
beurt). In de nieuwe situatie ver-

valt dat recht al na verloop van
een paar jaar (maximaal vijf), af-
hankelijk van leeftijd of, te zijner
tijd, het aantal jaren dat men in
een betaalde baan heeft gewerkt.
Wie in die situatie terecht komt,
heeft nog slechts recht op een
aaw-uitkering, de Algemene Ar-
beidsongeschiktheidswet. Daar-
mee valt men terug van 70 pro-
cent van het laatste loon naar het
niveau van het bestaansmini-
mum, 70 procent van het wette-
lijke minimumloon - zon 1000
gulden in de maand. Dit kan
worden aangevuld met een toe-
slag alsvan dat inkomen ook een
partner en eventueel kinderen
moeten worden onderhouden.

Als vice-president van bankengroep Citicorp

Ruding wacht zware
klus in New York

DOOR MARIEN VAN DEN BOS

DEN HAAG - Als jehet van
je politieke vrienden moet
hebben, dan kan het wel
eens héél lang gaan duren.
Dat moet oüd-minister van
Financiën dr H. Onno Ru-
ding (52) hebben beseft toen
hij voor de tweede keer werd
gepasseerd voor een belang-
rijke, internationale functie
in de financiële wereld.

De grootste Amerikaanse banken-
groep Citicorp heeft inmiddels
even aan de stijle, zuinige en
rechtlijnige econoom uit Neder-
land kunnen wennen in zijn func-
tie van toezichthoudend commis-
saris. Dat is blijkbaar zo goed
bevallen dat gisteren het besluit is
genomen om Ruding naar New
Vork te halen als vice-president.

Ruding opnieuw belast met, ja-
wel: het aanhalen van de broe-
kriem. De kosten moeten omlaag
en de kredietpolitiek verscherpt.
Maar bovendien wordt verwacht
dat zijn kennis van de internatio-
nale geldstromen de status van de
bank ten goede zal komen. Vooral
gezien de uitbreidingsplannen in
Europa. Ruding is een expert op
dit gebied. Zijn dissertatie als eco-
noom in 1969 (cum laude) droeg al
de titel: 'Naar één geïntegreerde
Europese kapitaalmarkt.

Meevallers
Inmiddels staan dergelijke onder-
werpen bovenaan op de politieke
agenda's. Uit christen-democrati-
sche hoek wordt er fijntjes op
gewezen dat de huidige staatsse-
cretaris van Sociale Zaken, Elske
ter Veld (PvdA), een wet voorbe-
reidt die werklozen verplicht te
verhuizen wanneer elders wel een
baan geboden wordt. Tante Truus
zal uiteindelijk toch een andere
kostganger moeten zoeken.

Omstreden is inmiddels ook de
mate waarin Ruding er in zeven
jaar al dan niet in geslaagd zou
zijn het financieringstekort wer-

keiijk terug te dringen, zoals in de
regeerakkoorden was afgespro-
ken. Feit blijft dat het tekort in
die periode wel degelijk is ge-

daald van bijna 10 tot een kleine ">procent van het bruto nationaal
produkt (het bedrag dat we me'
zn allen in Nederland verdienen)'
En dat in een periode waarin de
inkomsten door de export van
aardgas in totaal met zon 20 ruil'
jard gulden achterbleven bij de
oorspronkelijke ramingen.

Zijn opvolger als minister van Fi'
nanciën, Wim Kok, zal de bankief
Ruding ook dankbaarzijn voor de
aanscherping van de begrotings-
discipline onder diens bewind. I"
plaats van om de haverklap een
'tegenvaller' te moeten melden,
blijkt het met - af en toe - een
'meevaller' makkelijker regeren
dan een decennium geleden.

ONNO RUDING
.op eigen kracht naar topfunctie

Eenvoudig
Bovendien geldt in de aaw een
inkomenstoets, waardoor het
recht op een uitkering kan ver-
vallen wanneer er sprake is van
nog een ander inkomen.

Voor de verzekeraars is het be-
trekkelijk eenvoudig om het al-
ternatief voor de wao uit te
werken. Waar ze de meeste moei-
te mee hebben, is het accepteren
van alle werknemers. Zij ver-
wachten dat te kunnen opvan-
gen door de algehele dekking
alleen aan te bieden wanneer een
collectief contract wordt geslo-
ten.

Verder is het nieuwe systeem in
feite een uitbreiding van wat ze
in 1987 zijn gaan aanbieden. Bij
de toenmalige herziening van
het sociale-zekerheidsstelsel gin-
gen alle uitkeringen die gekop-
peld waren aan het loon, omlaag
van 80 naar 70 procent van het
laatste loon. Nogal wat bedrijven
hebben verzekeraars toen ver-
zocht een polis te maken waar-
mee ze hun personeel toch een
uitkering van 80 procent konden
geven mocht iemand arbeidson-
geschikt raken. Zo zijn tal van
(collectieve) polissen ontstaan,
die boven op de 70 procents uit-

kering uit het wao-fonds een
aanvulling van 10 procent bie-
den.
De (collectieve) verzekeringen
die straks af te sluiten zijn, bie-
den vanaf de eerste dag dat er
geen wao-uitkering meer wordt
verstrekt, een uitkering boven
op de aaw. Daarmee kan de be-
trokkene 70 procent van het laat-
ste loon krijgen (of meer of
minder, net wat met de verzeke-
raar is overeengekomen). In
principe kan die (aanvullende)
uitkering doorlopen tot het 65ste
jaar(of welke leeftijd ook met de
verzekeraar wordt afgesproken).

De verzekeraars gaan er van uit
dat de werkgevers daar goede af-
spraken over maken met hun
personeel, al dan niet via onder-
nemingsraden of vakbonden.
Eén ding eisen ze in elk geval en
daarover is de voorzitter van de
Kontaktcommissie Arbeidonge-
schiktheidsverzekeringen van
het Verbond van Verzekeraars,
drs J.C. van Ek, heel duidelijk:
„Wij bepalen de premiehoogte,
en niemand anders."

binnen/buitenland

Enkele inzittenden overleefden ongeluk met Airbus A-320 maar vroren dood

Volop twijfels over 'supervliegtuig'
DOOR HANS GERTSEN

PARIJS - De ramp met de Franse Airbus A-320 in
de Vogezen nabij Straatsburg die maandagavond aan
87 mensen het leven heeft gekost, roept opnieuw vra-
gen op over de betrouwbaarheid van het technologi-
sche paradepaardje van het gelijknamige consortium
van Europese vliegtuigbouwers. Hoewel het onder-
zoek naar de oorzaak van het neerstorten van het
toestel nog maar nauwelijks gestart is, vragen som-
mige deskundigen zich af of het vliegtuig technolo-
gisch niet te geavanceerd is.

De Airbus A-320 is geen 'gewoon'
vliegtuig. Het tweemotorige toe-
stel, dat sinds 1988 in gebruik is,
gaat door voor het technologisch
meest geavanceerde vliegtuig in
de burgerluchtvaart. De Airbus
A-320 vliegt met behulp van maar
liefst 120 computers, 'fly by wire'
in luchtvaartjargon. Via video-
schermen wordt de tweekoppige
bemanning van de cockpit con-
stant op de hoogte gehouden van
de voortgang van de vlucht. De
computers aan boord regelen
bijna alles; is de snelheid op een
bepaald moment te laag, dan geeft
de computer meer gas. Bij storin-
genkrijgt de piloot van de compu-
ter te horen hoe hij dient te hande-
len.

Particulier alternatief
voor wao ligt al klaar

Van onze redactie economie

AMERSFOORT - De particuliere verzekeraars hebben
hun plannen zo goed als klaar om straks een alternatief te
bieden wanneer de wao grotendeels wordt afgeschaft.
Werkgevers kunnen daarmee hun personeel tegen (lang-
durige) arbeidsongeschiktheid blijven verzekeren. De ver-
zekeraars zullen de premiehoogte per bedrijf vaststellen
afhankelijk van het risico dat zij lopen.

Bedrijven waar de kans om ar-
beidsongeschikt te worden be-
trekkelijk groot is, zullen op een
verhoudingsgewijs hoge premie
moeten rekenen. Ondernemin-
gen waar weinig arbeidsonge-
schiktheid voorkomt, kunnen
met een lage premie volstaan.
Werkgevers en werknemers (or-
ganisaties) zullen zelf moeten
afspreken of (en hoe) de premie
wordt gedeeld.
Door het systeem van premiedif-
ferentiatie kunnen de totale kos-
ten van arbeidsongeschiktheids-
verzekering (wao voor de eerste
jaren en particuliere verzekering
daarna) in bijvoorbeeld de bouw
hoger uitvallen dan ze op het
ogenblik - met alleen de wao-
premie - zijn. Omgekeerd geldt,
datvoor een bedrijf als een bank,
de totale premie voor wao en
particuliere verzekering samen,
lager kan uitvallen dan nu alleen
aan wao-premie moet worden
opgebracht.

Voor de wao maakt het tot dus-
verre niet uit in wat voor bedrijf

men werkt: iedereen betaalt het-
zelfde percentage. Bij de herzie-
ning van de wet - die trouwens
op zijn vroegst een halfjaar later
(1 januari) van kracht zal worden
dan was verondersteld - gaat dat
straks overigens ook veranderen.
De verzekeringsmaatschappijen
gaan er in hun plannen van uit,
dat in cao's of in bedrijven zelf
wordt afgesproken dat er collec-
tieve verzekeringen worden ge-
sloten. Alleen op basis van col-
lectieve verzekering willen de
assuradeurs alle personeelsleden
van een bedrijf in de verzekering
meenemen. Zouden de werkne-
mers zich individueel moeten
verzekeren, dan gaat ook het
persoonlijke risico tellen. Men-
sen die een te groot risico vor-
men, zouden dan geheel of ge-
deeltelijk van verzekering
kunnen worden uitgesloten.

Topfunctie
Onno Ruding lijkt terug op een
plek die hij zon tien jaar geleden
verliet: 'Coming man' van een gr°"
te bank. Noch wel enigzins verge"
lijkbaar ook, want de huidig*
ABN AMRO is qua balanstotaal
zelfs iets groter dan de Citibanl*
van Citicorp Ine. Dat hij niet terug
kon naar zijn oude stek in de raad
van bestuur van ABN AMR^
wordt in Nederlandse bankkrin'
gen wel geweten aan de onderlig
ge strijd tussen de 'bloedgroepen
bij derecente fusiepartners. Voof-
al waar het de (overtallige) bezet-
ting van topfuncties betreft.

Waar de Nederlandse diplomate
vergeefs geprobeerd heeft het fi-
nanciële genie aan het hoofd t£
zetten van achtereenvolgens IlVlï
en Oosteuropese OntwikkelingB'
bank (EBRD), vindt Ruding oï>
eigen kracht een topfunctie bi)
een grote commerciële bank in de
VS. Kenners voorspellen dat he*
voor een relatieve buitenstaander
een zware opgave wordt.

Premies
Wat dat betreft lijken de verzeke-
raars te hebben geleerd van de
ziektekostenverzekeringen. Over
de premies daarvoor hebben ze
op het ogenblik de grootste her-
rie met de staatssecretaris van
Volksgezondheid. Zoiets willen
ze met de arbeidsongeschiktheid
op voorhand uitsluiten. Tussen

verzekeraar en verzekeringne-
mer (het bedrijf) kan er best over
worden onderhandeld, maar
daar houdt het ook echt mee op-

Mocht de politiek zich er wel
mee willen bemoeien, dan be-
staat de kans dat de verzekeraars
terugtreden en zich beperken tot
individuele verzekeringen. Mèt
de mogelijkheid dat zij sommige
mensen niet als verzekerde ac-
cepteren en anderen slechts ge-
deeltelijk (bijvoorbeeld met uit-
sluiting van arbeidsongeschikt-
heid als gevolg van rugklachten,
wanneer iemand daar eerder
voor is behandeld).
Voordeel voor de verzekeraars is
dat zij te maken hebben met
mensen die al enige tnd in Ziek-
tewet en wao hebben gelopen-
Zij zullen wel proberen al in een
vroeg stadium van iemands ziek-
te te worden betrokken bij de
begeleiding. In hun praktijk met
zelfstandigen die een arbeidson-
geschiktheidsverzekering (aov)
hebben, beginnen ze al na drie
maanden te bekijken wat de mo-
gelijkheden zijn om iemand
weer aan het werk tekrijgen. Dat
zullen ze straks ook willen met
werknemers.

Daar gaat trouwens het hele sys-
teem van uit: terugkeer in het
arbeidsproces. En hoe beter de
reïntegratie lukt, hoe lager de
verzekeringspremie kan zijn.
Nog dit voorjaar verwachten de
verzekeraars hun wao-alternatief
te kunnen presenteren.
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Kleine beleggers
massaal uit

Rabo-Noro-fonds
- Kleinere beleg-

jjs hebben het beleggingsfonds
l^oo-Noro Venture massaal de rug
Jjgekeerd. Bijna 70 procent van de

v lstaande aandelen is aangemeld
kOl- de enige mogelijkheid om tus-

van de stukken af te ko-vef. Dat heeft Noro, die de directie
l° Rabo-Noro Venture voert, gis-ren laten weten.
t. hebben op 19gembervorig jaareen brief gekre-
Jl. waarin hun de mogelijkheiderd geboden uit het fonds te stap-te tegen een prijs van f 16,50 per
r*deel. De intrinsieke waarde vanv* aandeel was per 30 september
J"! f 13,36. De actuele waardeJkt daar nauwelijks van af.

C.ral via de Rabobank hebben
Cl kleinere beleggers in het fonds
Ingenomen. Zij hebben zich wel-\M toch wat vergist in deaard van1 fonds, aldus een woordvoerder.Ir beleggingen van Rabo-Noro

'Uure dragen een hoog risico.

Sociaal plan
De dienstenbonden van FNV en
CNV reageerden verschillend op de
.mogelijke uitbesteding van de cen-
trale diensten. Bestuurder T. de
Leeuw den Bouter van de Diensten-
bond CNV toonde zich 'nogal laco-
niek. Het sociaal plan van de bank
bevat de afspraak dat bij uitbeste-
ding van werk de betrokken werk-
nemers een passende functie bin-
nen het concern aangeboden moe-
ten krijgen. Zij zijn derhalve niet
verplicht mee te verhuizen.

Volgens D. Hamaker van de Dien-
stenbond FNV is het echter maar de
vraag of er voor alle betrokkenen
wel een andere functie binnen de
bank beschikbaar is. „Wees nou eer-
lijk,'1, zei hij, „wat voor ander werk
kun je iemand van de kantine nu
binnen een bank aanbieden."

Ook over een andere regeling uit
het sociaal plan zijn de beide be-
stuurders het oneens. Volgens De
Leeuw houden werknemers die
worden overgeplaatst naar het be-
drijf dat de taken overneemt recht
op de arbeidsvoorwaarden die bij
ABN Amro gelden. Hamaker zei
echter dat dat nog niet is vastge-
legd.

beurs

Druk
{^STERDAM - Op Beursplein 5
y 6rste dinsdag rente-euforie. Voor-
obligaties werden druk verhan-tJü- Staatsleningen boekten ge-adeld maar liefst 2,5 procentpuntvJ^swinst. Bij de aandelen was er
C 1aandacht voor financiële waar-)A De stemmingsindex eindigde
L Punt hoger op 121,1, terwijl del^rsindex 1,3 toevoegde op 203. In
i^al verwisselde er dinsdag in

voor f 2,5 miljard aanill^ten van eigenaar. Obligaties
L^en daarvan f 1,76 miljard voorj^1 rekening, aandelen f 743 mil-
|y ft In de ochtenduren werd dei^pkt gedragen door de vaste stem-

in Londen. Uiteindelijk sloot
l PTSE 100-index echter fractio-i!6! in de min. Ook Wall StreetLende lager, maar kon het verliesJ het slot van Amsterdam weer

verminderen.
*Ü_ac actieve waarden was Amev injk. De verzekeraar, die maandag
JJnauwe samenwerking met zorg-
l^ekeraar VGZ aankondigde,
S^kte f 2 koerswinst op f 56,10,

stijging van 3,7 procent. Branc-ikSenoot Stad Rotterdam werde omhoog gezogen._r^terkelijke terreinwinst boektet^ker. De vliegtuigbouwer kan
rekenen op or-.[s voor de bouw van vijftien

van KLM en tien F-70's van£M City Hopper. Voor het fondsfd tachtig cent meer betaald.

k de lokale markt werden de
ï^stcijfers van Crown Van Gelder
% ontvan_en. De gerapporteerde

met twaalf procent enCj^atige prognose voor dit jaar
beleggers teleur. CVG vielj/J rijksdaalder koersverlies ten

op f 139,50. Op de optiebeurs
,jj S DSM gevraagd. De totale omzet, <Je EOE bedroeg dinsdag 51.000/"tracten.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,60 f 45,90 .
ABNAmroA-inF. 79,80 79,90
AEGON 127,00 127,10
Ahold 82,20 82,40
Akzo 137,60 137,80
Alrenta 190,80 190,80
Amev eert 54,10 56,10
Bols eert. 45,20 46,30
Borsumij W .eert. 60,50 60,50
Bührm.Tet. c. 43,80 44,50
DAF 24,40 24,80
Dordtsche Petr. 140,00 141,00
DSM 99,40 102,40
Elsevier eert. 100,30 100,20
Fokker eert. 29,80 30,60
Gist-Broc. eert. 34,70 35,50
HCSTechnology 1,20 1,00
Heineken 165,60 167,30
Hoogovens nrc 51,20 51,40
Hunter Douglas 68,50 70,00
Int.MOJler 59,50 59,50
Int.Ned.Gr. c. 48,90 49,20
KLM 41,00 41,30
KoaNedPapier 46,50 47,50
Kon. Ohe 151,00 151,50
Nedlloyd 60,10 60,10
Océ-v.d.Gr. 673 67,70
Pakhoed eert. 44,40 45,80
Philips 32,20 32,70
Polygram 39,80 40,20
Robeco 98,90 99,40
Rodamco 55,40 55,90
Rolinco 99,10 99,50
Rorento 71,40 71,70
Stork VMF 45,00 45,40
Unilever eert. 180,80 181,20
Ver.BezitVNU 78,60 81,00
Volmac Softw. 24,00 24,50
VOC nrc 42,70 43,20
Wessanencert. 84,30 85,20
Wolters-Kluwer 63,90 64,30
Avondkoersen Amsterdam
DSM 102,50(102,40)
KLM 41,00-41,10 (41,30)
Kon.Ohe 150,40-151,20(151,50)
Unilever 179,80-181,00(181,20)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 48,80 49,50
ABN AmroHld.prf. 6,15 6,16
ABN AmroHld.div. 43,50 44*]0e
ACF-Holdingc. 30,50 313Ahrend Groepc. 130,00 130,00AsdOptionsTr. 10.70 11,00
Asd. Rubber 3,50 e 3,65
Ant.Verff. 420,00
Atag Hold. eert 114,70 114,70
Athlon Groep 46,50 46,50
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam 84,50 85,00 bBAM Groep 82,20 82,50 eBatenburg 120,50 120,50
Beers 117,70 118,20
Begemann 126,80 126,80
Belindo 346,00 346,50
Berkei's Patent 1,25e 1,25 I

Blydenst-Will. 34,50 33,90
Boer De, Kon. 228,00 227 00a
BoerDeWinkelb. 73,50 753Boskalis Westm. 23,60 23,60Boskalis pref. 26,00 265)
BraatBeheer 35,20 35,30
Breevast 11,20 11,30
Burgman-Heybroek 2350,00 24503
Calvé-Delftpref 800,00 800 00
Caivé-Delftcert 1150,00 11553Cindu Intern. 169,00 1693Claimindo 338,00 340,00
Content Beheer 24,00 24 00
Credit LBN 31,00 3130
Crownv.G.cert. 142,00 139,50
CSM 88,40 88,80
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 88,50 8900
CSMnrcdiv.9l/92 85,50
DAFcert. 19,00 19,00
Delft Instnim. 25,50 25,70
Desseaux 39,80 40,30
Dorp-roep 38,70 39,00
Draka Holding 21,90 22,10
Econosto 27,00 28 80EMBA 214,00
Eriks Holding 77,50 77,00
Flexovit Int. 60,60 60,60
Frans Maas eert. 77,80 77,50
Gamma Holding 96,00 96,60
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronics 29,80 29,80
Geveke 40,00 40,00
Gevekediv'92 36,50 36,50
Giessen-de N. 96,00 100,00
Goudsmit 38,50 38,50
Grasso'sKon. 102,50 102,50
Grolsch 189,50 18700GTI-Holding 211,00 211,00
Hagemeyer 138,70 138,80
idem div'9l 133,30 134,00
HALTrustB 14,80 1470
HALTrust Unit 14,60 1460
HBG 195,00 196,00bHeineken Hold. 147,50 149,00
Hoek's Mach. 263.00 b 265,00
Holl.SeaS. ' 0.49 03Holl.Kloos 420,00 b 430 00bHoopEff.bank 7,10 710
Hunter D.pref. 2,98
IHCCaland 60,00 62,00
Kas-Associatie 35,60 36,20
Kempen & Co 9,10 9,20Klene's Suikerw 798,00 798,00
KondorWessels 29,50 29 20
KBB 72,50 723Kon. Sphinx 53,30 52,80
Koppelpoort 395.00 395,50Krasnapolsky 196,00 196,00
Landré _Gl. 50,40 50,40
Macintosh 41,20 41,70
Maxwell Petr. 119,00 118,00 'MoearaEnim 1205,00 1205,00
M.EnimOß-cert. 16100,00 16000,00
Moolen Holding 35,70 36,00
Mulder Boskoop 55,00 a "- 'Multihouse ~20 5,10
Mynbouwk. Werk. 361,00 a 359,50 I

Naeff 475.00
NAGRON 51,00 51,50
NIB " 599,00 600.00
NBM-Amstelland 9.10 9,00
NEDAP 343,00 343,00
NKFHolding 191,00 192,00
Ned.Part.Mij 51,80 52,20
Ned.Springst 7050,00 7050,00
Norit 20.10 213
Nutricia GB 150,00 149,30
Nutricia VB 158,50 158,90
Nijv.-TenCate 97,30 97,00
OcévdGr.div92 66,20 66,20
Omnium Europe 8,50 a 8,50a
Orco Bank eert. 70,30 70,30
OTRA 318,00 323,00
Palthe 73,00 73,00
Philips div.'92 31,30 32,10
PirelliTyre 19,20 e 19,30
Polynorm 128,00 128,50
Porcel. Fles 144,00 144,00
Randstad 39,00 39.30
Ravast 28,70 28,70
Reesink 68,50 69,80
Samas Groep 39,00 40.60
Sarakreek 14,50 14,50
Schuitema 1600,00 1600.00
Schuttersveld 50,70 50,70
Smit Intern. 42,20 42,60
St.Bankiersc. 16,00 16,00
Stad Rotterdam c 39,70 40,90
TelegraafDe 89,00 89,50
Textielgr.Twente 87,00 90,50
Tulip Computers 23.80 23,70
Tw.Kabel Holding 120,50 119,50
Übbink 68,50 72,00
Union 65,00 64,00
Un.Dutch Group 2,90 3,40
Vereenigde Glas 521,00 521,00
Verto eert 34,00 34,00
Volker Stevin 59,00 58,50
Vredestein 14,90 14,90
VRG-Groep 44,50 44,80
Wegener 58,30 583
West InvestF. 18,00f 18,00a
West Inv.F.wb 114,00 f 114,00a
WoltersKluwer 248,50 250,00
Wyers 313 31,00e
Beleggingsinstellingen
ABN Amro Aand.F. 80,00 79,50
ABN Amro Amer.F. 70,00 69,00
ABNAmro Eur.F. 72,00 723ABNAmro Far EF. 543 543ABNAmro Liq.Gf. 161,20 161,20
ABN Amro Neth.F. 82,50 83,50
ABN Amro Obl.Gf. 174,10 174,20
Aegon Aandelenf. 34,00 34,20
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABN Beleg.fonds 60,00 603
ALBEFO 51,60 51,50
Aldollar BF $ 26,70 26,70
Alg.Fondsenbez. 230,00 228 M
Alliance Fund 10,50 10,50
Amba 11,20 11,20
Amro NorthAm.F. ■ 68,00 68,00
Amvabel 81,00 81,30I AsianTigersF. 61,80 62,00

Asian Select F. 54,80 54,50Austro Hung. F. 4,50
BemcoRentSel. 553 553Bever Belegg. 3,20 3,20CLN Obl. Div. F. 108,90 109,00CLN Obl.Waardef. 112,60 112,60Delta Lloyd Inv. 29.50 293DPAmerica Gr.F. 36.00 353Dp Energy.Res. 39,00
EGFlnvestm. 128,50 129,00EMFRentefonds 6680 6700
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 103Envir.Growth F. 52,70 52,70
Esmeralda part. 353 353Eur.Ass. Trust 6,10 6,10EMS Growth Fund 103,50 1033EMS Income Fund 104,00 104 70EMS Offsh. Fund 102,40 10250
EOE Dutch SUF 311,00 313,00
Eur.Growth Fund 48,60 48,60Euro Spain Fund 7,40
Far East Sel.F. 55,50 55,50
Gim Global 53,00 52,70Groeigarant 1,56 1,56
HollandFund 69,50 71,00
Holl. Eur. Fund 47,20 47,40
Holl. Obl.Fonds 122,00 122.00Holl.Pac. Fund 98,50 99.50
Holl.Sel.Fonds 82,00 82,00
Innovest 81,00 80,70
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 30,90 30,90
Intereffekt wt 98,60 58,10
Investa part. 70,80 70,70IS Himal.Fund $ 7,60Jade Fonds 149,60 150,80JapanFund 18,00 16,80Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.Capital F.s 53MeesObl.Div.F. 117,10 116,90Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 75,50 75^0
Nat.Res.Fund 1220,00 1220,00
NedufoA 1193 119,80
Nedufoß 1123 116,00bNMB Dutch Fund 43,40 43,80
NMB Geldmarkt F. 53,95 53,95
NMB GlobalFund 45,60 45,60
NMB Oblig.Fonds 36,00 36,00
NMBSpaard.F. 101,23 101,26
NMB Rentegr. F. 116,90 116,90
NMB Vast Goed F. 37,90 37,90
New Asia Fund 6,00
Nomura Warr. F. 0,80 o,Boa
Obam. Belegg. 247,50 247,70
OAMFRentefonds 11,30 11,50
OrangeFund 203 203Pac.Dimensions 86,40 86,40
Pac.Prop.Sec.F. 30,90 3050
PiersonRente 112.20 112,30
Postb.Belegg.f. 56,70 56,70
Postb.Verm.gr.f. 53,60 53,60
Prosp.lntHlPs 3,90
Rentalentßel. 148,70 148,80
Rentotaal NV 35J 0 35,30
RG Divirent F. 48,90 49,00

RGFlorente 113.20 113,20
RG SP Groen 54J 0 54,30
RG SP Blauw 51,30 5140
RG SP Geel 48,40 48,50
Rodin Prop.s 94,00 a90,00
Rolinco cum.p 73,90 7350
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
SciTechJ 14,50 14,50
Technology Fund 193 19,20
Tokyo Pac.Hold. 203,00 210,00
Trans Eur.Fund 79,70 80,80
Transpac.F.Yen 305,00 307^00Uni-lnvest 16,90 16,90
Unico Inv.Fund 76,90 77,40
UnifondsDM 31,00 313Vaste Waard.Ned 64,50 64,80
VastNed 109,50 11000
VIB NV 59,00 58,50
VSB MixFund 52,30 52,10
VSB Rente Fonds 108,70 108,70
WBO Intern. 69,50 6850
Wereldhave NV 118,00 118,00
Yen ValueFund 83,60 83 50
ZOMFloridaF.s 45,30 453
Parallelmarkt
Alanheri 29.80 29,70
ABF 110,20 110,20
Berghuizer Papier 46,00 46,50
Besouw Van eert 46.50 46,80
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.r 96,90
CommObl.F.2 96,80
Comm.Obl.F.3 96,90
De Drie Electr. 12,70 12,10
Delta Ll.Dollarf. 63,60 635)
Delta LloydECU 62,10 62,10
Delta Lloyd Mix 60,20 603Delta Lloyd Rent 58,20 58,20
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 87,00 87,00
DOCdata 5,80 5,80
Dutch TakeOv.T. 45,20 45,30
Ehco-KLMKleding 39,00 383E&L Belegg. 1 67.40 67,40
E_LBelegg.2 73,30 73,20
E_LBelegg.3 105,60 105,60
E_LBelegg.4 7650 76.80
E&LKap.RenteF. 104,20 104,30
Free Record Shop 28,00 28,20
Gaia Hedge I 106,20
Geld. Papier c. 69,20 72,50
German City Est 47,20 47,10
GoudaVuurvast 78,00 78,00
Groenendijk 46,60 47,20
Grontmjj 52,30 52,50
HCA Holding 45,60 45,30
Heivoet Holding 37,70 37,70
Hes Beheer 41,80 41,50
Homburg eert. 1,15 13fInter/.iew Eur. 3,00 3,10
Kuhne+Heitz 43,40 43,40
LCI Comput.Gr. 4,60 4,70
Melle, vannrc 35,30 35,20
Nedcon Groep 42,10 42,10
Nedschroef 94,50 94,80
Neways Elec 6,00 6,00
New Eur.Htls DM 20,00 20,00
NewtronHold. 1,90 1,90

Pan Pac. Winkel 10,50 103
PieMedical 4,70e 4,90
SimacTechniek 113 12,00

" SligroBeheer 51,50 523SuezGr.Fund 53.10 53.00VHSOnr Goed 1,40 130
Vilenzolnt. 403 403Wel" 3,00 239,00Wereldhave 4,30
Weweler 33^50 33,10

Wall streef
20.-01 21/01

alhed signal 46% 46%amer.brands 45 V. 45 '/_
amer.tel.tel 40'/. 40'/a
amoco corp 48 3/e 485/a
asarcoinc. 23'/. 23'/.
bethl. steel 16% 15%
boeing co 507/a 49%
can.pacific 173/s
chevron 68 70Va
chiquita 37'/B 37%
chrysler 14 135/a
citicorp 14'/. 13%
cons.edison 27.b 275/a
digitequipm. 535/b 52%
dupont nemours 49% 49 '_
eastman kodak 49% 49
exxon corp 60 61
ford motor 32.1 32
gen.electric BOV2 783/a
gen.motors 337/è 32.a
goodyear 58'/_ 55.2
hewlett-pack. 61% 58%
int.bus.mach. 951/. 93Vs
int.tel.tel. 256 57%
klm airlines 23 22%
mcdonnell 75% T4VS
merckco. 154 1515/a
mobil oil 68% 69'/.
penncentral 25% 25.s
Philips 18'/« 18V.
pnmenca 41% 41'A
royal dutch 84 V. 84%
sears roebuck 40% 40
sfe-south.pac. 13% 13'A
texaco mc. 61% 63%
united techn. 55'/. 54
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14V.
woolworth 30' A 29%
Advieskoersen
amerik.dollar 1,725 1,845
austr.dollar 1,29 1,41
belg.frank(lOO) 5.31 5^61
canad.dollar 1,480 1,600
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 1103 114,00
engelse pond 3,07 3,31
finse mark(100) 39.85 42,35
fransefrank (100) 31,40 34,15
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
ierse pond 2,85 3,10
iulhre(10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 140,00 146,00
joeg.dm.t/m 100 -

noorséVoonllOO) 27.10 2960
oostschüUlOO) 15,75 16,25
portescudo(lOO) 1.19 1,37
spaanse pes.(100) 1,69 185turkseppnd(lOO) 0.0265 00425
zweedse kr. (100) 29.45 3195
zwits.fr. (1001 1243 128,75

Wisselmarkt
amerik.dollar 1,78875-1,79125
antiü.gulden 0,9850-1,0150
austr.dollar 1,3375-1,3475
belg.frank(lOO) 5,4670-5.4720 ■canad.dollar 1,55075-1,55325
deense kroon (100) 29,020-29.070
duitsemark(lOO) 112,5900-112,6400
engelse pond 3,2220-3370
franse frank (100) 33,005-33.055
grieksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk.dollar(lOO) 22,8250-23,0750
iersepond 2,9945-3.0045
ïtallire (10.000) 14,935-14,985
jap.yen (10.000) 144,830-144,930
nw__el.doUar 0,9673-0,9773
noorsekroon (100) 28,655-28,705
oostenr.sch.(lOO) 15.9990-16,0090
saudiar.ryaldOO) 47,5750-47.8250
spaanse pes. (100) 1,7785-1,7885
sunn.gulden 0.9825-1.0225
zweedse kr. (100) 30535-30,985
zwits.frankÜOO) 127,105-127,155
ecu. 2350-2300

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=_oo)
algemeen 201,70 2033
id excl.kon.ohe 192.30 193.90
internationals 207.80 208,60
lokale ondernem. 196.70 198,60
id financieel 142.50 143,80
id niet-financ. 249,20 251,60

CBS-herbeleggingsuidex (1983=100
algemeen 287.20 289,10
idexcl.kon.ohe 258,70 260,80
internationals 308,40 309.60
lokaleondernem 263,90 266.50
id financieel 210,00 212,00
ld niet-financ. 316,40 319,50

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 119,80 120,70
intemation 134,10 134.90
lokaal 117,10 118.00
fin.insteU 125,50 126.70
niet-financ 115,50 116,30
industrie 123,60 124,80
transp/opsl 136,10 137,30

Goud en zilver
Amsterdam - Prnzen van 14.00uur: Goud
onbewerkt 20,260-20,860. vorige
20.160-20,760, bewerkt 22,460 laten,vorige
22.360 laten, zilver onbewerkt 205-275, vo-
nge 205-275, bewerkt 320 laten, vorige 320
laten.

Dow Jones

Industrie 3.223,40
-30,63

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamrocapr 45,00 390 1,80 2.00
abn amro cjul 45,00 305 2,10 23j
abn amro c jul 47,50 229 0.90 1,10
abn amro c j93 40,00 573 63 63abnamro cj9s 45.00 282 5,10 5,70
abn amro pj9s 45.00 839 3,00 3,00
ah c apr 85,00 278 2,10 2,40
buhr c apr 45.00 336 1.80 2,00
daf c apr 25,00 225 1,40 1,40
dsm c apr 105.00 1447 1.80 2,60
dsm papr 90.00 1168 1.30 03
dsm papr 95.00 230 2.40 1,701
coc c feb 290,00 620 63 83coc c feb 295.00 364 3,50 5,10
coc c feb 300,00 736 13 23
coc c apr 2953 313 7,50 b 103
coc pfeb 280,00 366 1,00 03coc pfeb 285.00 392 1.90 1.00
coc pfeb 290.00 909 3,00 1,80
coc pfeb "295,00 321 5.30 3,70
coc pmrt 290.00 321 4.40 3,00
coc papr 280,00 5570 2,70 1,90
coc pnov 285.00 224 8.00 6,90
fokker c apr 303 287 1,60 2,40
gist c apr 35.00 579 1,50 1.90
gist c apr 373 262 0,50 0,90
gist cjul 323 233 3.50 a 4,00
gist cjul 37,50 262 Osoa 1.10
mg c apr 47.50 308 2,80 3,00
mg c apr 50.00 657 1,40 1.40
mg cjul 50,00 225 1,90 2,00
ing cj94 47,80 355 6,10 63
mg papr 47,50 230 0,70 0,60
nic c aug 101,00 1000 1,90 2.10
nlf c mei 103,00 250 1,20 a 1,15
phil c feb 32,50 364 1,20 1,40
phil c apr 30,00 252 3,70 4,00
phil c apr 32.50 370 2.20 2.40
phil c apr 35.00 2991 1,10 13
phü cjul 32,50 237 3,00 33
phil cjul 35,00 270 1,90 2,10
phil cjul 37.50 1107 1,10 1.30
phil c 093 30.00 912 7.60 a 7,80
phil c 095 20.00 382 153 a 15.60
phü papr 30.00 242 03 0,60
phü pokt 32,50 1027 2,30 2,00
ohe c apr 155,00 459 33 4,00
obe c apr 160.00 824 1.70 b 2.00
tops pfeb 560.00 380 6.00 a 4.10
unü c 094 150,00 602 44,00 46,00

I
| a laten g bieden-ei-di».
| b bieder h laten .ei-div.

c-ei-claim k gedaan - h
d ei-dividend I gedaan ■ g
e gedaan " beden . k slotkoers vorige dag

| I gedaan " laten ._ slotkoers gisteren

Bank overweegt uitbesteding centrale diensten

Wellicht duizend banen
minder bij ABN Amro

- Bij ABN Amro Bank verdwijnen in de loop*n 1993 of 1994 mogelijk enkele honderden banen doordat defttrale diensten niet langer dooreigen personeel worden ver-
r_d. Het is echter nog allerminst zeker dat de besluitvor-l^g die kant opgaat, zo heeft een woordvoerster van de bank«'stèren verklaard.

L e bestuderen hoe we de taken en
c-ies van een aantal afdelingen[.^en de centrale diensten het bes-. kunnen vormgeven." Onder ded^rale diensten vallen onder meer

u kantine, de bewaking, het onder-
k üd en de postkamer. Daarbij gaat
£ om 1000 banen op het hoofd-
lij 1toor- "Het is echter onmogelijk

werk van al die 1000 banen uit
jft besteden." De centrale diensten
k| üe bijkantoren zijn nog niet in de
ledige gedachtenvorming betrok-

ft> aldus de woordvoerster.
J> 15 februari zal de leiding van de

centrale diensten en overige

staven een eerste beslissing nemen
over deze kwestie. Tot 1 mei volgt
een brede discussie binnen de
bank, waarna de Raad van Bestuur
op 15 mei een algemeen besluit
neemt. Dat besluit zal nog niet de
strekking hebben dat er een con-
creet aantal banen wordt genoemd
dat kan worden uitbesteed, maar zal
richtinggevend zijn, aldus de
woordvoerster. Pas daarnavolgt het
overleg met de Ondernemingsraad.
Mocht het besluit tot uitbesteding
worden geëffectueerd, dan zullen
de eerste effecten volgens de
woordvoerster pas in 1993 en 1994
merkbaar zijn.

economie

Fokker toestellen serieuze kandidaten

KLM wil uitbreiding
van Europese vloot

Van onze redactie economie

JMSTERDAM - De KLM wil de
Romende jaren haar Europese vloot
°fs uitbreiden. De maatschappij
reeft naar een flinke vergroting
j*0 haar marktaandeel in Europa.
,omenteel wordt onderzocht welk

het beste in de ver-oersbehoefte voorziet. Berichtena| de KLM met Fokker onderhan-delt over de aanschaf van tien tot'Wintig Fokker 100's, worden zowel£°°r de KLM als Fokker hardnek-KlB ontkend.

.en Woordvoerder van de KLM be-
zigt wel dat zijn maatschappij

°°tuitbreiding overweegt. In ok-

tober van dit jaarwordt een nieuwe
dienstregeling op Schiphol inge-
voerd, waarbij de KLM het aantal
vluchten binnen Europa opvoert.
Omdat het hier niet zozeer om nieu-
we bestemmingen gaat, alswel om
het opvoeren van frequenties op be-
staande lijndiensten, ontstaat de
behoefte aan een klein vliegtuig als

de Fokker 100. Bij dochterKLM Ci-
tyhopper zou er door de nieuwe
dienstregeling plaats zijn voor de
Fokker 70, een ingekorte versie van
de Fokker 100 met 70 stoelen.

Volgens de KLM, die nu zelf in Eu-
ropa met Boeing 737's vliegt, is er
echter nog geen enkele beslissing

genomen over de vlootuitbreiding.
Fokker ontkent eveneens dat er
sprake is van onderhandelingen
met de KLM, laat staan dat men op
het punt staat contracten af te slui-
ten. „Wij weten van niets, maar het
zou natuurlijk fantastisch zijn als de
KLM een order plaatst," aldus Fok-
ker-woordvoerder E. van Veen.

De KLM was overigens een van de
eerste afnemers van de Fokker 100.
De maatschappij bestelde er aan-
vankelijk tien. Door vertragingen in
de aflevering en een gewijzigde
vlootstrategie, schrapte deKLM het
vliegtuig uit de vloot. Zes toestellen
werden bij haar Franse dochter Air
Littoral ondergebracht. De overige
vier orders werden geannuleerd.

Faillissement
Aanleiding voor de brief is de desa-
streuze gang van zaken bij het Fran-
se Air Littoral. De KLM heeft een
belang van 35 procent (waarde 90
miljoen gulden) in deze maatschap-
pij. Om een dreigend faillissement
af te wenden, is op korte termijn
een extra injectie van 35 miljoen
gulden noodzakelijk. De KLM heeft
al zon 70 miljoen in haar noodlij-
dende Franse dochter gepompt.

Ook op andere deelnemingen lijdt
de KLM forse verliezen. Het Ameri-
kaanse Northwest Airlines, waarin
de KLM een belang van 20 procent
heeft, zit zeer dringend om geld ver-
legen. Op korte termijn is van de
kant van de KLM een investering
van vijftig miljoen noodzakelijk.
Ook het verlieslijdende Air UK, de
Britse dochter van de KLM, zit om
geld te springen. Tot slot moet de
KLM 25 mihoen gulden extra ste-
ken in het computerreserverings-
systeem Galileo. Dit systeem zou
nog niet aan de verwachtingen vol-
doen. Enkele partners van de KLM
in Galileo voelen er niets voor nog
meer geld in het project te steken.

Verlies
De ondernemingsraad plaatst niet
alleen vraagtekens bij de deelne-
mingen van de KLM. Ook de peri-
kelen rond de gedwongen aankoop
van een Boeing 767 voor dochter
Martinair baart de OR grote zorgen.
Het vliegtuig komt de KLM op een
verlies van 45 miljoen gulden te
staan. Martinair zou aanvankelijk
met dit vliegtuig in opdracht van de
KLM gaan vliegen. Dat gaat nu niet
door. De KLM, die zelf geen em-
plooi voor het toestel heeft, ver-
huurt hem tijdelijk aan Lauda Air.

Nieuw overleg bij Lampe
UTRECHT - De Dienstenbond
FNV gaat opnieuw overleggen met
de eigenaar van de Lampe-winkels,
Wolters Schaberg, over het sociaal
plan voor personeelsleden die door
sluiting van Lampe-filialen hun
baan verliezen.
Dit is gisteravond besloten op een

bijeenkomst met het actiecomité
van Lampe-personeel. De afgelopen
weken zijn al zes filialen dicht ge-
gaan en eind februari volgen de
vestigingen in Roermond en Zeist
(in totaal 50 arbeidsplaatsen).

Maandag heeft Wolters Schaberg
een uitkeringvan een half maandsa-

laris per dienstjaar geboden voor
werknemers die zijn of worden ont-
slagen. De bond gaat nu in her-
nieuwd overleg proberen de loop-
tijd van de regeling (was een half
jaar) te verlengen en nog iets extra's
uit het vuur te slepen voor mede-
werkers van vijftig jaar en ouder
omdat die weinig kans hebben op
een nieuwe baan. Het definitieve
bod van de, directie van Wolters
Schaberg zal opnieuw aan de leden
worden voorgelegd.

OR eist opheldering van directie

Bezorgdheid KLM over
'miljoenenblunders'

Van onze redactie economie

AMSTELVEEN - De onderne-
mingsraad (OR) van deKLM maakt
zich ernstige zorgen over de kwali-
teit van het management van de
luchtvaartmaatschappij. Een aantal
miskleunen op rij heeft het bedrijf
inmiddels enkele tientallen miljoe-
nen guldens gekost. Als voorbeel-
den noemt de OR de geldverslin-
dende investering in de Franse
maatschappij Air Littoral, de aan-
koop van een Boeing 767 en de ver-
liesgevende deelneming in het Brit-
se Air UK.

Het dagelijks bestuur van de OR
vraagt in een brief aan de directie
opening van zaken. De OR wil we-
ten welke maatregelen zijn geno-
men om de verliezen te beperken.
Bovendien willen de personeelsver-
tegenwoordigers weten wie verant-
woordelijk is voor de gemaakte
blunders.
Het is voor de OR onverteerbaar dat
deKLM aan de enekant enkele ton-
nen tracht te bezuinigen door afsto-
ting of verzelfstandiging van be-

drijfsonderdelen, terwijl anderzijds
miljoenen 'over de balk worden ge-
smeten. Overwogen wordt de di-
rectie te vragen de lopende bezuini-
gingen (het project 'Concurrerend
kostenniveau') voorlopig stop te
zetten.

munt uit
" Van Gelder
Papierfabrikant Crown Van
Gelder (CVG) heeft vorig jaar
zijn nettowinst met 12 procent
zien toenemen tot f 25,3 mil-
joen. De omzet verminderde-
met 18,8 procent tot f 233 mil-
joen.

De omzet verminderde door la-
gere verkoopprijzen en een
kleiner afzetvolume onder
meer als gevolg van investe-
ringsprojekten aan de beide
papiermachines die daardoor
een tijdje hebben stilgestaan.
De lagere prijzen vinden hun
oorzaak in de overcapaciteit in
West-Europa, vooral in de on-
gestreken-witpapiersector.

" Reorganisatie
De reorganisatie van het auto-
matiseringsbedrijf Manage-
ment Share is van start gegaan.
De ontslagaanvraag voor vijftig
personeelsleden is gisteren de
deur uitgegaan, zo heeft de
woordvoerder van het bedrijf
verklaard. Crisismanager drs
L.J. Leeman heeft op 28 no-
vember zijn reorganisatieplan
voor het noodlijdende bedrijf
ontvouwd.

Het plan voorziet, behalve in
het collectieve ontslag, in de
verkoop van bijna alle verlie-
slijdende bedrijfsonderdelen,
waardoor er uiteindelijk 250
van de 350 werknemers over-
blijven. De Ondernemingsraad
heeft op 17 decembereen nega-
tief advies uitgebracht over het
plan, omdat een sociale para-
graafontbreekt.

" Japan
Japan heeft vorig jaar in de
handel met het buitenland een
overschot geboekt van 78,23
miljard dollar, zo heeft het mi-
nisterie van Financiën in Tokio
gisteren bekendgemaakt. Het
overschot is vijftig procent gro-
ter dan de 52,15 miljard dollar
van 1990. De sterke groei van
het handelsoverschot zal onge-
twijfeld verkeerd vallen bij de
handelspartners van Japan.

De handel met de VS leverde
Japan in 1991 een overschot op
van 38,45 miljard dollar na een
overschot van 37,95 mihard
dollar in 1990. Het surplus in de
handel met de EG nam toe van
18,49 tot 27,38 miljard dollar.

Journalisten bij
vaktijdschriften
in actie voor cao

AMSTERDAM - Tientallen vak-
tijdschrift-journalisten bij de grote
uitgeverijen VNU-BPA, Wolters
Kluwer en Misset zijn acties begon-
nen voor een eigen, volwaardige
arbeidsovereenkomst. Naar schat-
ting twintig bladen zullen deze
week later of met witte plekken ver-
schijnen. Dat heeft de journalisten-
vakbond NVJ gisteren bekendge-
maakt.

De NVJ heeft de acties aangezegd
na het vastlopen van de cao-onder-
handelingen eind vorig jaar. De
kwestie spitst zich toe op de vraag
of journalisten bij vaktijdschriften
een eigen journalistiekecao krijgen.
De tijdschriftuitgevers, verenigd in
de NOTU, streven naar één cao
waar alle medewerkers onder val-
len. De uitgevers willen daarom niet
praten over een aparte looneis, de
introductie van redactiestatuten en
een regeling voor overmatige werk-
tijden.

" Euroconsult
Euroconsult, raadgevend inge-
niersbureau op het gebied van
milieu- en cultuurtechniek,
heeft met een aantal Russische
partners in Moskou het advies-
bureau Recon opgericht. Euro-
consult krijgt een belang van
60 procent, de partners, een
aantal particulieren met een
overheidsachtergrond, de rest.

De activiteiten van Recon rich-
ten zich met name op de land-
bouw, de agro-industrie en op
natuurbeheer.

'Spanfiets' voor ambtenaren

" Het Industrieel Toeleveringsbedrijf Zichtenburg, een sociale werkplaats in Den Haag,
gaat deze door Frans de la Haye ontworpen 'spanfiets' in productie nemen. Het karretje,
waarbij een aantal stangen zijn vervangen doorspandraden, is ook bedoeld voor Haagse
gemeentewerkers die gebruik maken van de speciale woon-werkregeling. De fiets weegt
nog geen 1300 gram. Foto: anp
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§ipiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

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

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

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
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 LimburgsDagblad wordt dagelijksgelezen dom-
ineer dan 250.000 personen van 15 Jaar en ouder.
(Bron CeCuco SummoScanner) 079

Vermist Gevonden Personeel aanbod

bVrEocßhLeOß,En Ndea?.e,n 9V°Sc. __^_.^%n **?
IfndenC^^r6 «R» "J~!
Piccolo's in het Limburgs re gasten verwachten U, 1e-
Dagblad zijn groot in RE- klas verzorging (ook vakan-
SULTAAT! Bel: 045-719966. tiegasten). Tel. 04454-1668

Personeel gevraagd

Konstructiebankwerkers
met opleiding LTS/MTS

met ervaring in de industrie
ECM HEERLEN BV

Burg. van Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen.
Tel. 045-718877.

Brood- en banketbakkerij
Pierre Martens

vraagt
Banketbakker M/V

met ervaring in luxe banket
Burg. Janssenstr. 36, Beek. Tel. 046-371384, na 15.00 uur

Apothekersassistente
gevraagd

Apotheek Maussen Kerkrade-West.
Akerstraat 79, Kerkrade. Tel. 045-312201.

C 1000 supermarkt Vestjens
Molenberg/Heerlen.

vraagt met spoed, voor part-time min. 24 uur of meer
* KASSIÈRE MA/

* VERKOPER(STER) voor onze slagerij
Ervaring geniet voorkeur, leeftijd 17-20 jaar.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
Tel. 045-717900, dagelijks van 10.30-12.30 uur.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Heerlen en Übachsberg

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.

Meisjes voor privé-club.
Hoge verdiensten. Prettige
werksfeer. Diverse moge-
lijkheden. Bel of kom even

langs.
Club l'Amitié

Kaalheidesteenweg 154
Kerkrade. Tel. 045-425656

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
B.E.M. bv. gevr. METSE-
LAARS & betontimmerl.
voor Nederl. en Duitsl. met
Ned. Voorz. Inl. Tel: J.C. v.
Tilburg, 04450-4565.
Met spoed leuke MEISJES/
dames gevr. voor privé club
en/of escort-serv., inwoning
en verv. mog. 045-326191
(weekends 045-463616)
KONTAKTBURO vr. inschr.
v. dames en paren, tevens
meisje gevr. v. privé en
escort. Tel. 045-225333.
Gevr. beslist ervaren vr.
FRITUREHULP voor de ma,
di en vr. Tel. 045-418725.
VERKOOPSTER gevr. voor
drogisterij/parfumerie werk-
tijden n.o.t.k. Uitsl. schrift.
soll. Drog. van Boxtel, Kou-
venderstr. 25 Hoensbroek
Slagerij van Melik te Heer-
lerbaan kan een part-time
VERKOOPSTER plaatsen
voor plm 32 uur per week.
Gaat u graag met mensen
om en is verkopen u hobby?
Neem dan telef. kontakt met
ons op voor het maken van
een afspraak. Slagerij van
Melik, Bautscherweg 31,
Heerlen. Tel. 045-412771.
Gamma Bouwmarkt Sittard
vraagt een CHAUFFEUR
voor een bestelauto. Tel.
contact opnemen met dhr. J.
Schreurs. 046-590380.
Gevr. HULP in huishouding
voor 12 uur p/wk. Tel.
045-258454 (na 12.00 u.)
THUISSTIKSTER vraagt
werk, confectie- of carna-
valskleding. 045-353124.

ERVAREN serveerster of
kelneren chauffeur voor Piz-
zeria in Kerkrade. Bellen na
17.00 uur, 045-452817. Er-
varen friture-hulp voor Kerk-
rade, 045-353735. Ervaren
friture-hulp voor Vaals,
04454-2203.

TAXICHAUFFEURS MA/
gevr. parttime en weekend.
Met ervaring voorkeur. Tel.
045-318898.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.
Gevr. per direct RU-IN-
STRUCTEUR voor district
Geleen. Tel. 046-580848.
Ervaren WINKELSLAGER
gevraagd met hoog loon.
Vleeshandel Kusters, Rijks-
weg 73, Margraten. Tel.
04458-1364.
Ass. gevr. voor goedlopend
privéhuis, garantieloon en
intern mog. 045-428856.
Gevr. OPPERLIEDEN met
ervaring, zonder ervaring
onnodig te solliciteren. Te
bevr. bouwbedr. Jacobs. Tel
045-216484 na 18.00 uur.
Gez. vrouwelijke FRITURE-
HULP plm. 4 dagen p/ wk.
Tel. 045-220040.
Gevraagd LEERLING-
SLAGER(S) m/v, voor win-
kel en worstkeuken. Slagerij
Jeu Lendfers, Hoofstr. 221,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212395 b.g.g. 04492-4798.
Gevr. STUCADOORS-CO-
LONNE in vast dienstver-
band. Klaus Frenz, Maurer
u. Stukkateurmeisterbetrieb.
Tel. 09-49-240592729.

Te huur gevraagd
Jonge man zkt. APP. tot

’ 550,- in Landgraaf of omg.
Tel. 045-315109.
Spoed! woonr. gezocht door
ouder echtpaar (vrije etage/
app.) min. 2 slpk., Roer-
mond of dir. omg., huurpr.
tot plm. ’700,-. Br. o.nr.
B-0249 L.D., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.

Onr. goed te koop aar.geb-.gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
Te koop

gevraagd
woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550

Kerkrade
in Kerkrade-West een ruim
tussengel. herenhuis met
binnenplaats. Ind.: beg.gr.:
ruime hal, toilet, kelder, gr.
woonk., eetkeuken, douche.
Verd.: 4 slpks., vaste trap
zolder alwaar 3 slpks., cv.,
pr. slechts ’ 98.000,- k.k.

LIVAC bv
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaarvaste rente! 8,9% of
9,1% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaarskosten. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed, Heerlen. 045-728671.
Vooroorlogs WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onroer. goed,
Gelrestr. 4, Munstergeleen,
lid NVM. Tel. 046-519644.
Te k. BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen, ’ 123.000,- v.o.
n. 045-741874 na 18.00u.
VALKENBURG. Te k. tus-
senwoning in uitst., staat
met cv., gelegen op goecte
stand, md: beg.grond,
woonk., keuken, gang, toilet,
berging. 1e verd.: 2 slpks
met douches, toilet en vaste
wast., vaste trap naar zolder
Geh. onderk., binnenpl. ca.
30 m2, pr. ’125.000,- k.k.
Tel. 04406-14947.
SCHINVELD, Bouwberg
118. Eengezinswoning met
2 slpkmrs, achtertuin met
auto bereikbaar, ’ 93.000,-
-k.k. Bij 100% financiering
netto ca. ’570,- per mnd.
Wijman & Partners 045-
-728671.
LANDGRAAF, Briandstr. 45.
Goed onderh. woonhuis met
garage, 3 slpks., badkamer
met ligbad en 2e toilet,

’ 118.000,-k.k. Wijman &
Partners. Tel. 045-728671.
14 februari Valentijnsdag.
Verras hem of haar met een
leuk gebaar. Via een PIC-
COLO vanaf ’ 13.25. Voor
meer info 045-719966.

Te k. mooi vrijstaand
WOONHUIS in centrum van
Epen. Tel. 04455-1541.

OG te huur
C-SCHINVELD gemeub. 2-
pers. app. met woonk., slpk.,
kitchenette, douche, wc, cv.
en gebr. groot balkon. Huur-
subs. mog. Tel. 045-252758
van 17.00-19.00 uur.

Bedrijfsruijnte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro-
Business-Centër 043-
-821500.

Kamers

KAMER te huur te Valken-
burg voor oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.

Bouwen/Verbouwen

Dak van
staal i
i

Uniek systeem 'voor isolatie en i
ventilatie van !
platte daken

Veugen
Dakbedekking Sittard 046- i

523306/06-52127603
bouwmat./machines

KANTELDEUREN, roldeu- i
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
Aanbieding vloer- en
WANDTEGELS ’29,50 p/m2, 1e keus, div. kleuren,
lijm en voegsel gratis. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVA/IDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Winkel & Kantoor

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Type-machines v.a. ’ 450,-; Kasregisters v.a ’ 750,-

Telefax v.a. ’ 1.495,-.
Prijzen excl. BTW. Eigen service-dienst.

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Landbouw en Veeteelt
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
GEVRAAGD kontrakttelers
van industrie- en consump-
tieaardappelen. Levering
oogst 1992. Goede leve-
rings- en betalingscondities.
Tevens zijn wij koper voor
directe levering. W. Weu-
then GmbH & Co. KG, 4056
Scnwalmtal/B.R.D. Tel. tus-
sen 8.00-17.00 uur: 09-
-49216349010, Dhr.
Hartmann.

Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.

Transacties

Aangeboden partij nieuwe
onderdelen Honda, Peugeot
Yamaha DT/RD. Inkoopprijs
’6.100,- Vraagprijs
’4.100,-. Met BTW reke-
ning. In één koop. Rijwiel-
handel Beckers, Barrier 81,
Klimmen. Tel. 04405-3422.

Auto's

Opel Kadett 1.6 SR
wit, Irmscher uitgev., verlaagd, 15"-velgen, kuipstoelen,

bwj. '82, pr. ’ 6.500,-.
Kaalheidersteenweg 262, Kerkrade. Tel. 045-425881.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd van 10 op 11 jan. en tot terugverkrijging
van de OPEL ASCONA, kleur bruin, kenteken DX-42-ST,
alles ontvreemd v.a. de Selzerbeeklaan nr. 16 te Vaals.

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.

Peugeot 205 GTI bwj. '90
zwartmetallic, schuif/kanteldak, sportvelgen, spoilers,

5-bak, "veel opties", sportieve auto, 125 PK met volledige
Bovag-garantie. Inruil, keuring en financiering mogelijk.

Smeets Opel Maastricht
De Griend 2. Tel. 043-252250.

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd van 15 op 16 jan. en tot terugverkrijging
van de Opel Kadett 1.4kleur rood, kenteken ZF-21-BP,

alles ontvreemd v.a. de Donatusstraat te Nuth
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.

APK!!! Rotte plekken??
Voor alle las- en restauratiewerkzaamheden.

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.
Wij geven het meeste Autohandel Johan
\ir\r\r ■ i\a; oi itr.l SCHMIDT heeft diversevoor uw auto! autos jn voorraad van
U belt, wij komen! 045- ’ 750,- tot ’ 6.000,-. Alles
422610, ook 's avonds. met APK. Tel. 04492-2888.

Te koop Opel KADETT HB Hommert 24, Vaesrade.
1300 S GL-uitv., zeer mooi, Te k. gevr. VW KEVERS
bwj. '85. Tel. 046-529076. 1303, voor restauratie. Tel.
Mooie BMW 525-i, bwj. '88, 045-423199.
antracietkL, verlaagd, brede Te k Ford S|ERRA 16 L, bvvjbanden, dure sportv electr. .85 5 APK lrekhaakramen, sch./k.dak 4 kopst, mr. mo^eiijk. 045-270066.etc. Onderhoudsboekjes —-— ——aanw. Vr.pr. ’42.500- Fofd ESCORT 1.3, model
Rijksweg Zuid 105, Geleen, 'aser, '85, APK, zeer mooi,
046-756335 na 12.00 uur. / 5.950,-. 045-454087.

Huur niet duur
V.a. ’ 39,- p.d.

100km vrij mcl. BTW.
Wij sturen u graag

een prijslijst

Amto :'
BASTIAANS
Spoorsingel 50, Heerlen.

Tel. 045-724141.

OK Cars
Golf Sprint 1.6 bwj. '82; Golf
D 1.6 nw. type, 5-drs., bwj.
'84 Opel Kadett 1.2 '83, s-
drs.; Kadett 1.3 S HB bwj.
'86 LPG; Kadett Stationcar,
5-drs. bwj. '83; Corsa 1.2

HB bwj. '86; Volvo 342 aut.
bwj. '81; Ford Escort XR3i
'85; Escort 1.1 '83; Siërra

1.6 5-drs. '84; Ford Capri, 6
cyl., bwj. '79, zeer mooi;

Honda Civic, bwj. '84 3-drs.;
Fiat Panda type 750; -Ran-1
cho Matra bwj. '83. Inruil en
financ. mogelijk. Verlengde

Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-5782.

Te koop SEAT Fura GL, bwj.
'84, 5-drs., in nw.st, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-416239.
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.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. zeer mooie BMW, type
630 CS, autom, bwj. '78, in-
ruil mog., pr. ’15.500,-;
Mercedes 230E, bwj. '85,
veel extra's. Tel. 045-
-211651. Herenweg 279,
Vrieheide.
INKOOP alle merken auto's.
Wij betalen de hoogste prijs!
045-416239 tot 21.00 uur.
HONDA Accord Sedan, bwj.
'78, sunr., trekh., APK gek.,
100% in orde, ’1.500,-.
045-221078.
Te k. VW GOLF, type 1600,
5-bak, wit, bwj. '83, met
APK, vr.pr. ’4.500,-; Maz-
da 323 -GT, 1500, 3-drs.,
met ace, bwj. '83, APK, kl.
rood, vr.pr. ’3.750,-; Opel
Kadett, 1300 SR, 3-drs.,
bwj. '80, ’1.650,-; div.
auto's van ’B5O,- tot

’ 1.250,-. Tel. 04498-54319
Te k. Daihatsu CHARADE,
diesel, bwj. 1985, grijs kent.
APK gek., vr.pr. ’3.750,-;
Opel Kadett 1300 N 1985,
79.000 km, APK gek. I.z.g.st
Inruil en/of financ. mog.
04405-2708 b.g.g. 045-
-724545.
Merc. 190 D, donk. bl., get.
glas 5-bak, 6-86, ’26.900,-
Auto LIMBURG 046-338474
BMW 520i, zw.met. get.glas
schuifd. 4 H.st. cv. alarm
cruise contr. enz. 11-88,

’ 34.750,-. 046-338474.
AUDI 80, 4-drs., type '81, i.
z.g.st, APK gek., ’2.150,-.
045-232321.
BMW 316i, bl.met., m style,
schuifd., verl., LPG, sportw.
enz. 10-88, ’22.750,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Citroen BK TRD, bl.met., get
glas, schuifd., steurbek. enz.
6-89 ’ 20.600,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
CITROEN BK, bwj. '87, APK
'93, 40.000 km., vr.pr.

’ 13.500,-. Tel. 045-258274
Ford ESCORT, type '82,
APK 8- '92, 5-drs., ’3.400,-
-04752-4826.
Opel KADETT Caravan '81,
’2.950,-; Mitsubishi Tredia
'83, ’3.500,-; Ford Escort
1100, '81, ’3.600,-; Datsun
Sunny,'Bl, ’2.900,-; Mazda
323 '81, ’3.500,-; Ford
Taunus '81, ’2.200,- Oude
Landgraaf 101 Schaesberg-
Landgraaf, 045-311078
Te koop VW GOLF model
'83, i.z.g.st., APK-06-'92,

’ 3.650,-. Tel. 045-253075.
Te k. VOLVO 343 model '80,
i.z.g.st., ’1.350,-. Tel. 045-
-253075.
Mazda 323 GLX Stationcar,
rood, '88, ’ 15.850,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Citroen CX 2.2 TRS, 2-88,
i.perf.st. ’ 15.950,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Alfa SUD Tl bwj. '80, APK 6-
92, pr. ’1.850,- of te ruil
voor kl. auto. 045-415528.
Te koop BMW 318, bwj. '81,
APK jan. '93, trekhaak, sun-
roof, kl. rood, vr.pr. ’ 2.700,-
LPG. Tel. 045-275054.
Te k. prachtige BMW 325i,
bwj. '86, top 250 km/ uur, ve-
le extra's, onderh. boekjes,
mr. mog. 04492-5473.
Te k. div. goedkope INRUI-
LERS: Fiat 127 Sport 1300
5-bak '83; Fura GL '84; Es-
cort '83; Pony 1200 L '81;
Renault 11 TL '85; Kadett
City '78; Mercedes Benz
300Dautom. '79; Ibiza 1200
GL '85; Ford Granada '81;
FSO Prima SLX '90. Auto-
sport, Schelsberg 175,
Heerlen. 045-725507.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
Te koop Fiat PANDA 45,
bwj. '84, i.z.g.st. Tel. 045-
-443272, na 17.00 uur.
Fiat UNO 60 S 1987, 5-drs.,
56.000 km, ’9.750,-. Tel.
045-255784.
Ford SCORPIO 2.0 CL, bwj.
'86. Automobielbedrijf
't Koetshuis, Locht 52, Kerk-
rade.

VOLVO 440 Turbo, okt. '88,
div. extra's. Tel. 046-
-334411.
BMW 524 TD '88-'B9 1e eig.
va. ’39.500,-; 520 i 12-'BB
’38.500,-; 525 i '83-'B5 va.
’7.500,-; 320 iTouring '89
1e eig. ’34.000,-; 316, 323i'84-'B7 va. ’9.000,-; 732i
'82 va. ’6.750,-; Porsche
924 '80 ’12.500,-; Merce-
des 190 E aut. '86
’27.500,-; 240 TD Combi,
230 T Combi '79-'B2 va.

’ 5.250,-; 200 '80 ’ 5.000,-;
190 m. '90 1e eig.
’36.500,-; Audi 100 cc 2.3i
m. '89 1e eig. ’23.000,-; 80
D '88 ’21.000,-; 80 S '88-
-'9O va. ’19.000,-; Opel
Omega 2.0 GLi aut. '89 1e
eig. ’ 21.750,-; Omega
Combi '88 1e eig. ’20.500,-
Omega I.BS, 2.0 i '88-'9O
va. ’14.500,-; Senator 2.5i
aut. 12-'BB 1e eig.
’26.500,-; Senator 3.0 '84-
-'B6 va. ’ 8.000,-; Rekord 2.0
S '83 ’ 4.250,-; Kadett GLD
5-drs. '89 ’ 15.750,-; Kadett
1.2, 1.3, 1.6 '84-'B9 va.

’ 5.500,-; Kadett Cabriolet
'81 ’9.750,-; VW Passat
1.8 CL '89 1e eig. ’24.750,-
Passat Combi Turbo D '87
’17.500,-; Golf D, GTD '86-
-'BB va. ’10.000,-; Golf 1.3,
1.6, I.Bi '84-'B9 va.

’ 8.750,-; Golf GTi '77 excl.
uitv. ’4.750,-; Passat D,
Jetta '84-'B5 va. ’7.000,-;
Kever '74 ’4.250,-; Alfa
164 Turbo D '89 1e eig.

’ 34.750,-; Ford Siërra
combi D '85-'BB va.
’9.500,-; Siërra D '85-'9O
va. ’7.500,-; Siërra '83-'9O
va. ’5.750,-; Scorpio 2.0
Dohc '90 ’21.750,-; Scor-
pio 2.0 GL '86-'B9 va.
’13.750,-; Escort 1.3, 1.6,
1.6 D '82-'B9 va. ’3.500,-;
Escort aut. '85 ’8.750,-;
Escort combi 1.8 D '88 1e
eig. ’14.750,-; Alfa 75 1.6,
1.8 '86-'BB va. ’11.500,-;
Fiat Tipo IE '90 1e eig.
’17.500,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.900,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.750,-;
Peugeot 309 GTi 1.9 '89 1e
eig. ’23.500,-; 405 GR '89
1e eig. ’20.750,-; Renault
GTR, GTXi '89 1e eig. va.
’17.500,-; 21 GTL '86-'BB
va. ’9.750,-; 11 GTX '86

’ 8.250,-; 25 V6'87 alle ace
’17.500,-; 25 GTS, GTX
'85-'9O va. ’7.500,-; Ci-
troen BK Break TRD Turbo
'88 1e eig. ’16.750,-; BK
Turbo D '88-'B9 va.
’15.750,-; BK Palmares '88
1e eig. ’13.500,-; BK, TRi
'84-'BB va. ’5.000,-; BK 19
D '87-'BB va. ’ 9.250,-; Visa
Chrono '85 va. ’4.500,-;
CX GTi aut. '84-'B7 va.

’ 7.500,-; Toyota Celica
'83-'B5 va. ’7.000,-; Carina
II '85 ’7.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's va.
’500,-. Direkte 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Mazda 626 2.0 combi GLX
'89 1e eig. ’22.500,-; 626
GLX D '88 va. ’ 14.500,-;
626 GLX '88-'B9 va.
’15.000,-; 626 2.0 Coupé
'88 1e eig. ’ 18.500,-; 323
GLX '85 1e eig. ’7.250,-;
RX 7 '80 ’7.500,-; Saab
900 GLS '84 ’ 6.500,-; Vol-
vo 440 GLT '89 1e eig.
’22.750,-; 480 ES '87
’21.750,-; 740 GLE '84-'B7
va. ’ 10.750,-; 240 GL '83-
-'B5 va. ’7.250,-; 340, 360
GLT '85 va. ’5.750,-; Hon-
da Aerodeck 2.0 '86-'B9 va.

’ 12.500,-; Accord '86-'BB
va. ’ 12.500,-; Integra aut.
'87 1e eig. ’14.500,-; Mit-
subishi Galant GL '88

’ 16.750,-; Mitsubishi Colt
GLX '85 ’7.250,-; Nissan
Bluebird '88-'B9 va.
’12.500,-; Cherry, Stanza
'85 va. ’6.750,-; Sunny
combi D '85 va. ’6.750,-;
Hyundai Stellar '85
’4.750,-; Suzuki Jeep '85-
-'B7 va. ’10.000,-; Lada Sa-
mara 1.3 '88 1e eig.
’7.500,-; Niva Jeep '84
’4.750,-; Skoda 105 S '87
1e eig. ’3.500,-; Daihatsu
Carry '83 ’2.500,-; Rocky
'86 ’17.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's va.
’500,-. Direkte 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te koop Ford SIERRA met
LPG, 3-drs, bwj. '86. Auto
verkeert in perf. staat. Vr.pr.

’ 8.250,-. Tel. 046-740785.
Ford Escort 3-drs. 1.3 Laser
'86; Ford Siërra Laser 3-drs.
'86; Ford Siërra 5-drs. com-
bi 2.0 i LPG '90. AUTO-
SPORT, Schelsberg 175,
Heerlen. 045-725507.
Te koop Ford SIERRA Se-
dan '88, zwart, ged. Cos-
worth uitv., centr. vergrend.
en alarm met afst.bediening,
LPG, t.e.a.b. 045-215990.
Ford SIËRRA sedan special
get. gl. schuifd., 10-'BB,

’ 17.250,-. Tel. 046-338474
MERCEDES 200 TD Sta-
tionwagen, km.st. 60.000,
bwj. '89, ABS, centr. vergr.,
alarm, div. extra's,

’ 58.000,-. Tel. 046-374634
Te koop MERCEDES 300 E,
compl. auto, dcc. '88,
80.000 km. van part. Als
nieuw. Tel. 046-334411.
Opel ASCONA 16 S, 2-drs.,
nw.mod., bwj.'B3, met LPG
install., APK gek. 8-10-92,
pr. ’4.250,-. 045-323178
Nissan King Cab bwj. '85
Amer. uitvoerin, brede wie-
len, benzine, grijs kent., i.
nw.st; Opel Kadett 1.3 bwj,.
'81 stationcar; Opel Kadett
Sity, aut., bwj. '78. Autobe-
drijf PIJPERS & Zn., Fran-
ciscanerstr. 56-58 Kerkrade

LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante oc-
casions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX '88 met stuur-
bekr.: Mazda 626 Sedan 2.0
LX '88; Mazda 626 Sedan
2.0 LX Diesel '84; Mazda
626 coupé 2.0 GLX 12 V, 8-
-10-'B7 nw. model; Mazda
626 Coupe 2.0 GLX '88 div.
opties weinig km; Mazda
626 HB 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX '88 met stuur-
bekr. airco cruisecontroll
Amerik. uitv.; Mazda 626 HB
2.0 Diesel '86; 2x Mazda
323 Sedan 1.3 LX '86; Maz-
da 323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.6i GLX
'90 nw. model; Mazda 323 F
Coupe 2x '90; Mazda 323
HB 1.3 LX autom. '87; Maz-
da 323 HB 1.3 LX 5-drs. au-
tomaat '89; Opel Kadett 1.2
S '85.86; Opel Kadett 1.3 S
'86/88; Opel Kadett 1.655-
-drs. '85; Ford Escort 1.4 CL
'89; Ford Siërra 2.0 Laser
'85; Ford Siërra 2.0 GL met
LPG '86; Citroen BK 16 RE
met LPG '89; Honda Civic
aut. '82/'B3; Lancia VlO
Touring '86; Mitsubishi Colt
1.5 GLX '87; Mitsubishi Ga-
lant 1800 GL '88; Nissan HB
1.5 GL '85; Peugeot 405 SRi
1.9 9-10-'B7; Peugeot 205
GR 1.6 aut met stuurbekr.
schuifdak 6-11-'B7; Volvo
340 GL '88; VW Golf CL 1.6
'87; VW Jetta I.Bi 3-1089.
Div. goedkope inruilauto's:
Ford Capri 1.6 '79 ’3.500,-;
Hyundai Pony '82 ’2.750,-;
Opel Kadett 1.3 '80
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80, ’2.750,-; Mazda
323 '78 automaat ’1.500,-;
Datsun Cherry 1200 GL '80

’ 500,-. Eigen financiering,
APK-keuringsstation. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.
BK TRi get. glas, 4 hfdst.,
blauwmet 11-'B7 ’15.600,-.
Auto LIMBURG 046-338474
Te k. Ford ESCORT 1,1L,
bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.250,-. Tel.
04454-2092.
SIËRRA 20 Special station-
car, get. glas, roofrack, 7-
89, ’ 21.650,-. 046-338474
Mazda 626 GLX Coupé
stuurbekr. 10-'B6,

’ 11.950,-. 046-338474.
Te k. MERCEDES 280Sm.
'82, veel extra's, zeer mooi,
vr.pr. ’ 12.750,-. Laurierstr.
209, Heerlen. 045-217172.
MERCEDES 200 autom,
schuifd., get. glas, 6-'BB,

’ 37.500,-. 046-338474.
MERCEDES 190Ediamant-
zwartmet. 1e eig. get. gl.
schuifd., 86.000 km '87,

’ 33.950,-. 046-338474.
MERCEDES 200 donkerbl.,
get. gl., schuif/kanteld., cv.
1e eig, 11-'B7, 112.000 km,

’ 34.750,-. 046-338474.
MITSUBISHI Lancer Wagon
diesel, stuurbekr., 1e eig.
'87, ’ 15.600,-. 046-338474
Te k. Nissan SUNNY 1,5
coupé, bwj. 6-'B2, APK tot
8-92, 3-drs, ’ 4.500,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. van 1e eig. Opel RE-
KORD 2,0E, i.z.g.st., vr.pr.
’4.750,-. Tel. 045-217172.
Opel OMEGA 20i GLS au-
tom. stuurbekr., veel extra's
'88, ’ 24.750. 046-338474.
ASCONA 18S zw.met stuur-
bekr., 5-bak, get. glas, 10-

-'BB, ’ 13.950,-. 046-338474
PEUGEOT 405 SR, get. gl.,
stuurbekr., sportwielen, 10-

-'BB, ’ 18.750,-. 046-338474
Renault 25 GTX blauwmet.
en airco, t '89, ’23.750,-.
Auto LIMBURG 046-338474

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Lada 2107 '87 ’4.900,-
Nissan Sunny 1300 '88; Golf
GTi '82; Citroen Visa 1400
GL '85 ’5.500,-; Seat 127
'85 ’5.800,-; Ford Escort
diesel '86; Fiat Regatta
autom. '84 ’4.000,-; Ford
Taunus 2.0 GL '79 ’ 1.250,-
Opel Corsa 1200 S '87;
Mercedes 230Eveel extra's
'86; BMW 732i '83 ’ 6.900,-.
Autobedrijf WEBER. Inruil,
financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
Stall. ’ 2.450,-. 045-323178
KADETT 13 Club '89; Kadett
12 LS en 13 LS '87 en '85;

Kadett Sedan 1.3 LS '86;
Kadett Caravan 1.3 LS '87;
Corsa 1.2 S '87 '84; Corsa
TR 1.3 '87; Kadett 1.2 N
coupé '77; Kadett 1.2 S '83.
Automobielbedrijf Denne-
man Raadhuisstraat 107,
Hulsberg.
Opel Kadett 1.3 autom.,
5-drs. '83; Kadett 1.6 Dsta-
tioncar '86; Kadett 1.6S
3-drs. '87; Kadett 1.7 diesel
5-drs. '89; Kadett 1.3i3-drs.
'89. AUTOSPORT, Schels-
berg 175, Heerlen. Tel. 045-
-725507.
Zeer mooie Opel KADETT
12 S, APK 7-92, laat '83, vr.
pr. ’4.800,-. Asterstr. 26,
Heerlerheide.
Opel KADETT stationcar,
bwj. '80, APK 1-93, zeer
goede auto. 045-225774.
Opel Corsa SR, wit, 1e eig.,
i.perf.st., ’ 10.350,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Te koop PEUGEOT 205 XE
1100, bwj. '87, met div. ex-
tra's, kl. rood. Tel. 04450-
-3022, na 18.00 uur.
Simca SAMBA '83, nw APK,
5-gang, belast, ’77,-, pr.
’3.750,-. Tel. 045-726175.
VW GOLF diesel met rev.
motor, bwj. '81, grote ach-
terlichten, APK '92, i.stv.nw.

’ 3.500,-. Tel. 045-323178.
Te k. VOLVO 240 DL met
LPG, in prima staat, 1985,
110.000 km., prijs ’7.750,-.
Kissel 46a, Heerlen. 045-
-723142.
Toyota Carina DX blauwmet
2-'BB, ’14.950,-. Auto LIM-
BURG 046-338474.

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te koop gevr. loop- sloop-
en SCHADE-AUTO'S. Gra-
tis afhalen. Tel. 046-525759
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924

Bedrijfswagens
Te k.: SCANIA-vrachtauto,

P-82-ML, 4x2, 04/85,
395.000 km, Lvm 7.660 kg.,
gesloten laadbak met laad-

klep, schuifzeilen,

goed onderhou-
den mooie auto,

045-210715.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Startproblemen?
Kerp heeft voor elke auto, bus of

vrachtwagen de juiste accu op
voorraad!!

Nu met 2 jaar volledige garantie.

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

Motoren
Te k. MOTOR Suzuki DS
450, soft schopper, bwj. '86,
km st. 31.500, kl. zwart, pr.

’ 5.300,-. Tel. 045-423325.

(Brom)fietsen
Te k. MOUNTAINBIKE, 3
mnd oud, pr. ’ 1.000,-, nw.
pr. ’ 1.320,-. 045-326885.

.Zonwering
1 ■■■■■'■ '' "_ ' ■■■■

L HA-TO Jy ROLLUIKEN 1

Spotgoedkoop
Heroal rolluiken in alu. en
PVC, zonneschermen en

vertikale jalouzieën.
Tel. 045-458226,

Maria Gorettistr. 139,
Kerkrade.

' " ....... ........
Wintersport

OOSTENRIJK, Mühlbach,
volop sneeuw, te h. vak. wo-
ning. 045-410353 's avonds.

Sport & Spel
Te koop FITNESSBANK
met halters en gewichten.
Tel. 04451-1424.

Vakantie
SAUERLAND Te h. 2 goed
ingerichte vakantiewonin-
gen, een 50 m2met terras

’ 50,- per dag en een 70 m2
met balkon, 7 bedden per 4
pers. ’ 60,- per dag. Muhl-
berger, Korbach/Hillershau-
sen Tel. 09-49.29821512.
AMELAND te h. luxe 4 en 6
pers. hotelapp. met zwem-
bad, sauna, tennisbanen
enz. Kort bij strand. Inl. na
18 u. 04492-2432.

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.

(Huisdieren
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
Te koop compleet zwart
VEELZIJDIGHEIDSZADEL
(J. Canaves), zw. hoofdstel
en marting.; leren rijlaarzen
mt. 40. Tel. 045-463989.

fPrcrficicïtf 'f-lpf'
Proficiat

De jaore beginne telle.

VXXXXXXXXXX\XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\*'*,
Te k. DOBERMANNPUPS
en Berner Sennenpups. Tel.
08866-2483.
Te k. Hollandse HERDER, 9
mnd., reu. Tel. 045-420991.
Te k. witte Engelse BULL-
TERRIËRPUPS van Duitse
Topkennel, met stamb. en
inenting. Tel. 045-229705
Te k. DUIVENKLOK en 2
dakvensters, 15 duiven v.
'91 en hele kweek v. '92.
Achter Spitsberg 41, Sittard.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-, poes

’ 60,-. Tel. 045-244247.

BOEMERS, Yorksterrie^dwergpoedels, PerziS__
katjes. Walem 11 A, Sef
op Geul. Tel. 04459-1237^.
Te k. diverse KANARIES &
exoten Tel. 04405-1236, <*
17.00 uur. ."

Te k. DUITSE Herderpuf
reuen, 13 wkn. 046-51573,

In/om de tuin: _^0*

SCHUURTJES, tuinhuis)^garages, hondenhokke"1
vele afm. reeds v.a. ’ 19*''
Houtbouw Übachs, Eygef'
hovergracht 39, 6464 &
Kerkrade. Tel. 045-460252^

Opleidingen

Examengarantie
Basiskennis boekhouden, Praktijkdiploma boekhouden.

MBA, NIMA-A, Praktijkdiploma Informatica
met examengarantie! SPD.

Informatie en gratis prospectus G. Urselmann,
tijdens kantooruren 077-520440.

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

Huw./Kennism.
VRIJGEZELLEN-AVOND
met gezellige dansbare mu-
ziek, ledere donderdag va-
naf 20.00 uur in Bar-Dan-
cing Chevy, Maastrichter-
laan 116, Vaals.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
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-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535.

Mode Totaal
Te k. mooie COMMUNIE-
JURK, kl. wit. Tel. 045-
-252713.

KISHAHILI leren? Bel "045-353724.

Bel de Vaknr__ri

SCHILDERS kunnen
behang en schilderwef
zaamheden aannemen. '*045-210020. ___^
NEW LOOK BV Schae5;
berg. Gevelreiniging,
kappen, voegen, steigerv^,
huur. Tel. 045-312154 ?
045-312709. __^
STOELMATTERIJ vern. f?
ten en biezen stoelen "*gar. Bel. 045-418820.
SCHOORSTEENVEGEN ■Boy Hoen, Brosco BV. ""nu 045-226309. '
Diepvries en KOELKASj'
REPARATIE zonder vom
kosten. Bel Geleen,
745230 service binnenJfJ.
Ervaren vakman biedt 2*l j
aan voor straatwerk °ai!j(
ritten, sierbestrating. ~JTvoor Uw gehele tuinaanlw'
zeer SCHERPE pn.*'
Gratis offerte. 045-323178^
Van maandag t/m vrijdajj:
van 8.30 tot 17.00 uur, KU''
u uw PICCOLO telefonif .
opgeven. Tel. 045-7199g0>

Wonen Totaal
: ■ : : ~-*r

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal

Opruiming
Rotan - Manou - Pitriet Meubelen

Korting tot 50% in de speciaalzaak >
KWALITEITSKEUKENS, Te k. BAROK bankstel, */topkwaliteit voor een norma- ’ 1.250,-. Tel. 045-416239^-
1e prijs. R/J Handelsonder- KOO pjeS! Kasten, <___f_.'n.' iS, 294' bankstellen en kleing*}Nuth. Tel. 045-242602. Oranjestr. 30, Hoensbr^
In- en verkoop 2e HANDS Tel. 045-231437. _^meubelen en antiek. Tel. Voor al uw 2e hands Mt ,
045-724943, Rotterdamstr. BELS ook antiek-(veel ke"5'
80a, Heerlen. Kouvenderstr. 208, H'brog>

Zonnebanken/Zonnehemels y

Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert. .
Riho zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte me 1

statief nu ’ 998,-. Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Q45-2126J^
Kachels/Verwarming .

■—"__)

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
KACHELS, inzethaarden,
grote keus, gratis geplaatst.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen, 04459-1638.

Computers
Te k. C.-64 m. drive en
speeddos., vr.pr. ’ 380,-.
Ursulastr. 182, Bleijerheide,
Kerkrade na 17.00 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Te koop Dru GASHAA^Huisjesmodel. Tel. °^316494.

TV/Vldeo ..
KLEUREN TV grote so__
ring vanaf ’65,-. Nieü*!
KTV's v.a. ’298,-, betalifßv.a. ’25,- p.mnd. Radio/iJvan Voorst, Ganzeweide
Heerlerheide. 045-213879^

Huish. artikelen^,
IJSK. ’95,-; gasforn. jfL
diepvries ’150,-; wasaut"1

’ 175,-; Tel. 045-725595^,
Muziek _^,

Super Aanbieding
uit onze midi-afdeling

Roland JXI Synthesizer
van ’ 1.860,- voor ’ 999,-

KOOP BIJ DE MAN, DIE HET OOK BEDIENEN KAN'

Donderdag koopavond J_\
Te k. 1000 SINGLES é ’ 1,-
-33 LP's ét ’2,50. Tel. 045-
-457627.

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.

Kunsten 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

Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.

Electr. GITAAR te k.
Pro, koffer en versterker,
koustische gitaar Aria, "

’ 1.000,-. Tel. 046-749841^
Diversen ,

Voor Limburgs LEKK&.,
STE gehakt. Slagerij Wv
vast Schinnen.
Te koop RIJZADEL ’ 25°£
hoek TV-kast ’250,-; s_
reo-inst. ’250,-. Te b&
045-316307 na 18.00 uur^fGEBIT gebroken? Taf*Jj
techn. praktijk Hoonn^J,
voor nwe gebitprothese
reparaties. Akerstr. N. ó

Hoensbroek 045-22821j__^
Wat VERKOPEN? A<Wef'
teer via: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder Qagina 8



DOORTILLYSINTNICOLAAS Kabeljauw, een topper
die het moeilijk heeft

De gemiddelde Nederlandse consument
die besluit een maaltijd met vis te berei-
den, heeft als nummer 1 kabeljauw opzijn
üjstje staan. Zeker geen slechte keus,
want het vlees van de kabeljauw is fijn
van smaak, stevig en mooi blank van
kleur. Bovendien leent deze vis zich goed
voor vrijwel alle bereidingswijzen.

In de eerste maanden van het jaar vindt
over het algemeen de meest constante
aanvoer van kabeljauw plaats. Als we in
dit geval ever 'meest constant' spreken,
dan betekent dit 'iets meer dan weinig.
Want de kabeljauw maakt moeilijke tij-
den door.
Kabeljauw houdt zich op in de noordelij-
ke Atlantische Oceaan, maar ook in de
Noordzee. Hij leeft in scholen, meestal
nabij de bodem. Een trekkende vis die
grote afstanden kan afleggen. De kabel-
jauw is niet altijd even gemakkelijk te
vangen. De vis verschuilt zich graag, bij-
voorbeeld in wrakken en verblijft bij
voorkeur oprotsachtige zeebodems.

Veel kleintjes
In de jaren zestig was er sprake van een

duidelijke opleving van de kabeljauw-
stand. In jaren waren niet zulke goede
jaarklassen geconstateerd. Deze bloei-
periode heeft tot middenjaren tachtig ge-
duurd. Sinds ongeveer 1985 blijven goede
jaarklassen uit. Biologen kunnen geen
verklaring geven voor deze slechte aan-
was van kabeljauwlarven. Het gevolg van
deze ontwikkeling is dat het percentage
kleine kabeljauw dat wordt aangevoerd
steeds groter wordt. Immers parallel aan
deze ontwikkeling, zijn de visserij-activi-
teiten geïntensiveerd.
De kabeljauw krijgt niet de gelegenheid
te groeien. Om hier iets aan te doen is en-
kele jaren gelegen de zogenaamde kabel-
jauwbox ingesteld. In de Noordzee is het
gebied waar zich veel jonge kabeljauw
bevindt beschermd. In dit gebied mag al-
leen gevist worden met netten met een
grote maaswijdte. De jonge kabeljauw
zou hier de gelegenheid moeten hebben

rustig op te groeien. Helaas moet gecon-
stateerd worden dat de kabeljauwbox niet
goed functioneert. Het aantal kabeljauw-
larven blijft achter. Gevolg: er valt ge-
woonweg niet veel te beschermen. Door
deze ontwikkelingen is de prijs van de
kabeljauw de laatste jaren aanzienlijk ge-
stegen.
Een uitkomst voor de problemen rondom
de slechte aanwas van kabeljauw, kan ge-
legen zijn in de kweek. In Noorwegen,
waar men veel ervaring in de kweek van
zalm heeft opgedaan, wordt op dit mo-
ment in de fjorden geëxperimenteerd met
het kweken van kabeljauw. De eerste re-
sulatenzijn redelijk goed. Er is echter nog
een lange weg te gaan voordat er op grote
schaal kabeljauw voor consumptie-doe-
leinden kan worden gekweekt.
Het belang van de Nederlandse visserij in
de kabeljauw-visserij is ondergeschikt.
Noordelijker gelegen landen als Noorwe-

gen, IJsland en de Faröer-eilanden zijn
veel sterker gespecialiseerd in de visserij
op kabeljauw. De Nederlandse kotter-
vloot vist vooral op jonge kabeljauwen
die in de vaktaal 'gullen' worden ge-
noemd. De Noordzee-kabeljauw wordt
sowieso niet veel zwaarder dan 10 kilo.
Dat heeft te maken met de betrekkelijke
ondiepte van de Noordzee. De grotere,
volwassen kabeljauw trekt naar diepere
wateren.

Kibbeling
Vroeger was het zo dat de benaming 'ka-
beljauw' pas gehanteerd mocht worden
als de vis een lengte had van 90 centime-
ter, drie tegels in de vishal. Gelukkig
geldt bij kabeljauw: de kleintjes zijn het
lekkerst. Immers hoe groter de vis, des te
dikker de spiervezels. Een 'echte' kabel-
jauw is vooral geschikt om te stoven. De
kleinere kabeljauwkan uitstekend gebak-
ken worden.
Overigens bevinden zich volgens de vis-
sers de lekkerste delen van de kabeljauw
in de kop. De wangen en de keeltjes zijn
delicatessen op zich. Deze wangen en
keeltjes (absoluut graatloos) kunnen op
diverse wijzen bereid worden. Gefrituurd
worden ze onder de naam kibbeling ver-
kocht.

Dit voorjaar Groene Weg-slagerij in Maastricht

Vraag naar biologisch-
dynamisch vlees groeit
DOOR PIEN WILDEMAN

Van één biologisch-dynami-
sche slagerij in Utrecht tot
een keten van twintig win-
kels verspreid over het hele
'and en vastomlijnde plan-
nen om over de grens "te
gaan. Binnen tien jaar is de
ambachtelijke Groene Weg-
slagerij uitgegroeid tot een
onderneming met een om-
zet die de 10 miljoen gulden
overschrijdt. De eerste
Groene Weg-slagerij in Lim-
burg zal komend voorjaar
in Maastricht zijn deuren
openen.

Boven de rivieren is voor veel
consumenten de Groene Weg
een begrip. Maar niet alleen de
consument krijgt steeds meer
aandacht voor milieu-vriendelij-
ke en gezonde voeding, ook de
belangstelling van de horeca
groeit. „De toenemende vraag
haar biologisch-dynamisch (bd)
vlees leidde tot de bouw het
nieuwe slachthuis van de Groe-
ne Weg in het Brabantse Hedel,"
aldus Peter de Ruijter, oprichter
en directeur van de Groene Weg.

Het nieuwe slachthuis, dat net in
gebruik is genomen, heeft een
zes keer zo grote capaciteit als
het oude bd-slachthuis in Scha-
gen. „Daar konden we de vraag
niet meer aan. Er moest een
nieuw slachthuis komen en we
hebben gezocht naar een centra-le locatie, van waaruit we heel
Nederland maar ook buurlanden
kunnen bedienen," aldus DeRuijter.
In februari gaat de eerste Groene
Weg-slagerij in België open. De-
ze komt in Gent. De Ruijter zegt
dat het hier niet bij blijft, er zijn
Plannen voor meer slagerijen in
België. Verder zijn besprekingen
niet een grote Belgische super-
marktketen die bd-vleeswaren
Wil gaan verkopen, in een verge-
vorderd stadium.

Eigenlijk heeft De Ruijter in zijn
hart een beetje moeite om 'zijn'
vlees via de supermarkt te ver-
kopen. „De binding met de con-
sument is veel indirecter en dat
vind ik jammer." Het voorver-
Pakte vlees waarvoor de super-
marktketen interesse heeft, ligtin Nederland al in ongeveer 100
natuurvoedingswinkels. Dat
vindt De Ruijter heel iets anders.
..Mensen die in een natuurvoe-
dingswinkel kopen, kiezen be-
wust voor milieu-vriendelijke
Produkten."

In Hedel wordt nog lang niet alle
capaciteit benut, zodat de ko-
mende jaren op de groeiende
vraag - De Ruijter is ervan over-
tuigd dat de vraag blijft toene-
men - kan worden ingespeeld.
E>it jaarverwerkt deGroene Weg
ongeveer 900.000 kilo bd-vlees.
De onderneming levert behalve
aan de slagerijen en natuurvoe-
dingswinkels ook al vlees aan
ruim dertig horecabedrijven.
Vier van deze horecabedrijven
zijn volledig overgeschakeld op
bd-vlees.

Boeren
Ook al zou De Ruijter willen, dan
zou hij op dit moment de slacht-
capaciteit in Hedel toch niet ge-
heel kunnen benutten. In Neder-
land werkt namelijk nog maar
een heel klein deel van de boe-
ren biologisch-dynamisch, hoe-
Wel het aantal zich wel snel uit-
breidt.
De nu 250 bd-boeren, van wie
een deel 'boeren-in-omschake-
ling', houden rekening met de
evenwichtige ontwikkeling van

plant en dier. De dieren van de
boeren mogen samen niet meer
mest produceren dan zij voor
hun grond nodig hebben. Dit be-
tekent dat zij maar een beperkt
aantal dieren kunnen houden die
allemaal veel ruimte en frisse
lucht krijgen. Ook gebruiken zij
absoluut geen chemische bestrij-
dingsmiddelen of kunstmest.
Verder houden ze rekening met
de arbeidsomstandigheden en
natuurkrachten die de landbouw
positief kunnen beïnvloeden.
Bd-produkten, ook het vlees van
de Groene Weg, zijn te herken-
nen aan het internationale De-
meter-keurmerk.
Alleen van de bd-boeren wordt
vee gekocht voor de slacht. En
dat betekent een beperking.
„Maar tot nu toe kunnen we de
vraag aan en het lijkt erop dat
het aantal bd-boeren meegroeit

met de vraag," aldus De Ruijter.
Hij werkt op het ogenblik uit-
sluitend samen met Nederlandse
boeren.

" De initiatiefnemers
van de
biologisch-dynami-
sche slagerijen in
het nieuwe
slachthuis in Hedel:
links Peter de
Ruijter, rechts Henk
van Oers.

Worstmakerij
Behalve een slachterij is in He-
del ook een worstmakerij en een
afdeling horeca, waar vlees voor
de horeca wordt verwerkt en
verpakt. „Hier maken we zelf
vleeswaren en rookworsten,"
vertelt De Ruijter, terwijl hij de
aparte ruimten voor de verschil-
lende werkzaamheden laat zien.
„Slagers die net beginnen, raad
ik aan niet meteen zelf allevlees-
waren te maken, zodat ze eerst
alle aandacht aan hun winkel
kunnen besteden. Voor hen en
voor slagers die de vraag naar
vleeswaren zelf niet aankunnen
of -willen, maken wij hier run-

dersalami, ham, spekjesen noem
het maar op."
Met de Groene Weg gaat het
goed. De omzet is sinds 1983
jaarlijks gegroeid met 20 pro-
cent. En volgend jaar komen er
alleen in Nederland al ten minste
vijfnieuwe vestigingen bij, waar-
van drie in deprovincie Utrecht.
Dat doet De Ruijter goed. En
niet alleen omdat zijn bedrijfeen
schot in de roos blijkt te zijn,
maar ook omdat ditbetekent dat
mensen milieubewuster worden.
„Zelfs de politiek stemt me
hoopvol. Ik heb het gevoel dat
de overheid ook begint in te zien
dat het zo niet langer kan met de
gangbare landbouw. Door de
strengere maatregelen van het
ministerie gaan steeds meer boe-
ren inzien dat het mestover-
schot, de kunstmest en de giftige
bestrijdingmiddelen echt heel

slecht zijn voor het milieu. Hier-
door groeit de belangstelling
voor milieu-vriendelijk boeren."

Afzet
De afzet van de produkten baart
De Ruijter wel zorgen. „De con-
sument zal zelf de beslissing
moeten nemen of hij milieu-
vriendelijk geproduceerde pro-
dukten wil kopen. Het is jammer
dat deze produkten meestal
duurder zijn dan de gangbare.
Vlees is hierop overigens een uit-
zondering. Want hoewel natuur-
voeding gemiddeld 20 procent
duurder is dan gangbare voe-
ding, ligt de prijs van bd-vlees op
het niveau van dat van een kwa-
liteitsslager. Toch is natuurvoe-
ding absoluut niet te duur: gang-
bare voeding is te goedkoop."

Vlinderbloemigen
Peulvruchten behoren alle tot de
familie van vlinderbloemigen.
De zaden groeien in een omhul-
sel, 'peul' genoemd. Van sommi-

ge verse (onrijpe) peulvruchten
worden zowel de zaden als de
zachte peulen gegeten: sperzie-
bonen, snijbonen, peultjes. Van
andere worden alleen de. zaden
gegeten: doperwten, kapucij-
ners, tuinbonen.
Er zijn ook peulvruchten die
worden geoogst als ze rijp zijn;
de peulen zijn dan hard gewor-
den. Deze peulvruchten moeten
gedopt worden; de zaden wor-
den verder nagedroogd en al dan
niet verpakt in de handel ge-
bracht. Dat geldt voor vele soor-
ten bonen, erwten en linzen.
Vóór het gebruik moeten ze
eerst geweekt en vervolgens ge-
kookt worden. Weken en koken
kan ook in de fabriek gebeuren,
waarna ze in glas of blik, klaar
voor consumptie, in de winkel
komen te staan.

Soorten
Behalve de bekende bruine en
witte bonen zijn er nog vele an-
dere soorten bonen: kievietsbo-
nen, citroenbonen, rode en zwar-
te nierbonen, aduki of adzukibo-
nen, limabonen, flagiolets,
katjang idjoe (levert na ontkie-
ming taugé) en sojabonen. Van
do laatste soort wordt ook tem-
peh en tahoe gemaakt.

Ook erwten kunnen onderver-
deeld worden: groene erwten,
gele erwten (van de schil ont-
daan worden ze 'spliterwten'
genoemd), grauwe of rozijnerw-
ten, kapucijners en kikker-
erwten. De linzen vormen ook

een aparte groep: plat en rond, in
verschillende grootte en kleur.

" Veel
peulvruchten,
zoals erwten,
peultjes,
tuin- en
snijbonen
worden vers
gegeten.

Voedingswaarde
Gedroogde peulvruchten leve-
ren zetmeel, eiwit, B-vitamines

en ijzer. Ze kunnen zowel de
plaats van aardappelen als van
vlees innemen. Doordat ze geen
vitamine C leveren zijn ze geen
alternatiefvoor groente. Sperzie-
bonen, snijbonen, tuinbonen en
doperwten leveren wel vitamine

C; deze worden dan ook als
groente gegeten. Deze kunnen
niet de plaats van vlees innemen,
omdat ze minder eiwit bevatten.
Het gehalte aan voedingsstoffen
van peulvruchten uit blik of glas
(mits goed bereid) is gelijk aan
dat van peulvruchten die men
zelf weekt en kookt.
Gezien de voedingswaarde van
peulvruchten, en hun smakelijk-
heid en mogelijkheden, advi-
seert het Voorlichtingsbureau
voor de Voeding ze regelmatig
op het menu te zetten.

Steeds meer
boeren maken
illegaal kaas

Steeds meer boeren gaan over
tot het illegaal produceren van
kaas om de overschrijding van
hun melkquota te verdoezelen.
De Algemene Inspectie Dienst
(AID) heeft tot nu toe vijf inval-
len gedaan in illegale kaasmake-
rijen, maar dat is slechts een
topje van de ijsberg, aldus AlD-
inspecteur Blauw in Veronica's
Nieuwslijn.
Veel veehouders komen aan het
einde van het melkquotumjaar (1
april) in de problemen. Zij heb-
ben dan te veel melk geprodu-
ceerd en moeten daarover een
boete betalen. Door het produce-
ren van 'zwarte kaas' trachten ze
hun overtollige melk weg te wer-
ken. Dit is niet toegestaan vol-
gens de richtlijnen. In Nederland
hebben 700 boeren een vergun-
ning voor het maken van kaas.
De Nederlandse Bond van Boer-
derijzuivelbereiders zegt duide-
lijk te merken dat er 'zwarte
kaas' op de markt is. De kaas-
boeren hebben het afgelopen
jaar weinig tot niets verdiend
doordat er te veel kaas op de
markt is gebracht, aldus A. Hoo-
gendoorn namens de bond voor
Boerderijzuivelbereiders. „Voor
sommigen kan dat het eind van
hun boerderij betekenen."

Elektronisch
betalen bij

Albert Heijn
In alle vijfhonderd supermark-
ten van Albert Heijn kan over
drie jaar elektronisch betaald
worden met behulp van een
bankpasje en een pincode. Al-
bert Heijn heeft hierover over-
eenstemming bereikt met Bea-
Net bv, de Nederlandse organi-
satie voor het elektronisch
betalingsverkeer.

De overeenkomst is het gevolg
van de tariefverlaging voor het
elektronisch betalen van 26 naar
21 cent per transactie die BeaNet
begin deze maand aankondigde.
In het verleden was de hoogte
van het tarief voor het grootwin-
kelbedrijf reden om het elektro-
nisch betalen af te wijzen.

Albert Heijn vei wacht dat zijn
klanten op grote schaal gebruik
gaan maken van het elektronisch
betalen. Proeven die momenteel
in 27 filialen lopen, wijzen in die
richting.

Gezien deze ervaring is het be-
drijf bereid tot het afgeven van
een garantie voor 45 miljoen
elektronische betalingstransac-
ties per jaar. Op basis hiervan
heeft BeaNet Albert Heijn een
extra korting verleend.

Het is de bedoeling dat eerst de
bestaande apparatuur in de 27
proeffilialen geschikt wordt ge-
maakt voor aansluiting op Bea-
Net. Vervolgens komen de ande-
re filialen aan de beurt. In 1995
zijn alle winkels van Albert
Heijn aangesloten.

Bewaartemperatuur
levensmiddelen in

winkels te hoog
De Keuringsdienst
van Waren heeft ook
afgelopen zomer
vastgesteld dat het
in de winkels slecht
gesteld is met de be-
waartemperatuur
van beperkt houdba-
re levensmiddelen.

In 1990 constateerde
de dienst al dat 58
procent van de ge-
controleerde pro-
duktenwerd be-
waard bij een hogere
dan op de verpak-
king aangegeven
temperatuur (meest-
alvan 0 tot 4 gra-
den). In een derde
van de gevallen was
ook de wettelijk
voorgeschreven
maximale bewaar-
temperatuur van 7
graden overschre-
den.

In de winkels liggen
steeds meer produk-
ten met het etiket
'vers' of'ambachte-

, lijk.De producen-
ten hebben er econo-
misch belang bij de
houdbaarheidster-
mijnte verlengen.
Daarom zetten ze op
de verpakking lagere
koeltemperaturen
dan de wettelijke
maximumtempera-
tuur. Als die tempe-
raturen worden
overschreden, is de
feitelijke houdbaar-
heidstermijn dus
korter.

In de periode julitot
en met september
1991 hebben de der-
tienKeuringsdien-
sten van Waren, ge-
zien de ervaringen ir
1990, opnieuw een

landelijke controle-
actie uitgevoerd. De
detailhandel was
voorafvia de vakbla-
den op de hoogte
gesteld.
Bij de in totaal 1.500
controles werden in
meer dan 66 procent
van de gevallen af-
wijkingen geconsta-
teerd dietot maatre-
gelen leidden.
Bovendien werd
vaak niet alleen
overschrijding van
de door de produ-
centen opgegeven,
maar ook van de
wettelijke tempera-
tuur gemeten.
De Keuringsdienst
vindt dit een onge-
wenste situatie, ook
al omdat het assorti-
ment bacteriolo-
gisch kwetsbare
produkten groeiten
daarmee het risico
voor de volksge-
zondheid. Maar ze
noemt het bemoedi-
gend dat ook de de-
taillisten zelf serieu-
ze aandachtvoor dit
probleem tonen.

Peulvruchten vervangen aardappels en vlees
Peulvruchten worden al ve-
le eeuwen gegeten. Zo zijn
er gecultiveerde peulvruch-
ten gevonden bij opgravin-
gen van een Zwitsers dorp
dat 6500 jaar oud bleek te
zijn. En in een Romeins
kookboek uit het begin van
onze jaartelling worden al
recepten met peulvruchten
beschreven. De waarde van
peulvruchten als voedsel is
in de loop van de geschiede-
nis nogal veranderd. Nu
eens was het typisch voed-
sel voor de lagere klasse,
dan weer een specialiteit
voor de hoogste.

In onze tijd worden met name
gedroogde peulvruchten niet zo
hoog aangeslagen. In Nederland
wordt gemiddeld slechts 2,3 kg
per persoon per jaar gegeten. En
dat terwijl peulvruchten als voe-
dingsmiddelzeer waardevol zijn.

Iloudbaarheid
Gedroogde peulvruchten blijven
ongeveer een jaar goed, mits ze
koel, droog en donker bewaard
worden. Ze moeten af en toe om-
geschud worden. Doordat de
schil harder wordt, moeten
'overjarige' bonen langer ge-
weekt en gekookt worden. Brj
peulvruchten in blik of glas
moet de houdbaarheidsdatum
op de verpakking vermeld staan.
Rauwe of onvoldoende verhitte
peulvruchten bevatten giftige
stoffen. Deze kunnen onder an-
dere enzymen in de darmen in
hun functie remmen, waardoor
de opname van voedingsstoffen
ongunstig beïnvloed wordt.

Duitsers eten meer
kaas dan Nederlanders

De Nederlandse zui-
velindustrie heeft in
1991 voor het eerst
meer kaas naar
Duitsland geëxpor-
teerd dan er in eigen
land werd geconsu-
meerd. Vorig jaar
ging in totaal 196.000
ton kaas naar onze
Oosterburen. Dat is
maar liefst 44 pro-
cent van de totale
Nederlandse kaasex-
port, zo maakte
Bernhard von
Schaik, directeur
van het Nederlandse
Buro voor de Zuivel-

industrie, bekend in
Berlijn.
De leverantie van
Nederlandse kaas
aan Duitsland is de
afgelopen vijftien
jaar verdubbeld. Af-
gelopen jaar was er
een toename met 6,5
procent. De laatste
jaren is er in Duits-
land volgens Von
Schaik sprake van
een duidelijke ver-

schuiving in het con-
sumptieptroon van
jonge kaas naar
oudere soorten.
De eenwording van
de beide Duitslan-
den heeft de kaasex-
port van een onver-
wachte impuls voor-
zien. Naar schatting
is vorig jaar 16.000
ton kaas naar de
voormalige DDR
geëxporteerd.
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Carnaval
Te i_ CARNAVALSKOS-
TUUM jeugdprins, nw.pr.

’ 800,- nu ’ 400,-; tevens 2
interieurs van Ford Siërra.
Tel. 045-413558.

06-lijnen

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

Sexlijn 10
Onervaren? 06-320.320.10
De Jongste 06-320.321.10
vriendinnetje 06-320.323.10

Sex Box 06-320.325.30
Mixjesü 06-320.320.50

Call-me 06-9639?? 50 cpm.

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06, DUS GOED.

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
jongen ondeugend

Heerlijk live 48

't sexen live opgenomen
Meegenieten 60
de spannendste sex 50 cpm
Öikke donkere vrouw stroop

jij m'n rok eens op schat.
Lekker he! 50 et p/m

06-320.323.46
Ze is in de 40, elegant, tikkie

pervers, tikkie dominant,
pakt haar buurmeisjes en

jongens en wil jou...Durf je?
50 et p/m

06-320.323.56
S&M Bizarbox

Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 13.00 u en 17.00 u

's-middags. 50 et p/m
06-320.320.65

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77—.
Sexstandjes

Wij doen elk standje Grieks,
69, trans, vrijen. Probeer 't.
Meisjes en vrouwen. Lekker

vlug!
50 et p/m 06-320.320.59

Live met mij bel 06-95.06
Buurvrouw en haar buur-

meid
Ze geeft sexles! 50 et p/m

06-320.320.39
Meisjesporno

50 et p/m 06-320.320.52

Ruige Porno
50 cpm HARD HARD HARD

06-320.320.53
SSSex meisjes

22222 2 handen vol!
50 et p/m 06-320.320.22

Lesbische
vrouwen

50 et p/m 06-320.320.37

EROX
voor een livesex-gesprek!

De madam verbindt je door!
50 cpm. 06.95.06.
Meisje in een witte
Doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.socm 06.320.330.93

Lesbi meisje
Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.

50cpm. 06.320.330.92

TELEROTICA
Een bordeel vol rijpe vrou-
wen waar je live mee kunt
sexen. 50 cpm. 06-96.36

Sex op z n Grieks.
Kies je prooi zelf. 50 cpm.

06-320.327.17
BUURVROUW

Buk eens even!
50 cpm. 06.320.324.14

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

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkroom.... 324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex...323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-sex.. .327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00
Ik ben Romy

Bel mij alleen als niemand je
kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04 - 50 et p/m
Knelt je broek al? Moet

Sonja
het voor je afmaken?

06-320.331.08 - 50 et p/m

Sex Top 10
De grootste en beste telesex

Computer van de Benelux
Kies' de sexlijn die jij wilt

50 cpm 06-

-320.320.40
VOOR ELK WAT WIL(D)S

1 NUMMER
10 MEISJES

Het 1e nummer v Nederland

Eroti-call
06- 50 cpm

320.320.69
Het is wel slikken voor die

Knullen
Bel nu 06-320.327.01

50 et p/m

De Wiplijn
Apart Kletsen en Sexen

06-9555
De Wipkrant

Snelle Adresjes
06-9559 " 50 et p/m

Buurvrouw
en haar hete buurjongens
06-320.328.01 - 50 et p/m

Aangeboden
meisjes met hun tel.nummer

Bel 06-95.11 - 50 et p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-32033088 - 50 et p/m

Partnerruil
Direkt apart met mannen en

vrouwen voor 'n orgie!!
06-320.330.91 - 50 et p/m

Hete meisjes
zoeken allemaal sexkontakt.
06-32032036 - 50 et p/m

Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 - 50 et p/m

**Bi-Sex Privé**
Zoek je 'n heet meisje of een

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

06-320.330.79 - 50 et p/m
Zoek je een hete boy?

Gay Dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

Triosex-kontakt
06-320.320.92 - 50 et p/m

Ook voor partnerruil.

Meisjes
hoor je op sexadressenlijn
06-320,330,60 - 50 et p/m

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

06-320326"66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320*327*77 - 50 et p/m

Gewillige
dames zoeken 'n slippertje.
06-320.328.00 - 50 et p/m

Tessa is zon lekker
meisje

06-32032888 - 50 et p/m

Gezocht: Onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu
S.M. voor twee

06-320.329.99 - 50 et p/m

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?

06-320,330'18-50ctp/m

Sexkontakt
Wie zoekt er 'n ondeugend
avontuurtje met 'n meisje?
Vele meisjes zoeken sex.
06-320.330.66 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Sexafspraakje
Vraag naar haar telnummer
06-320.320.44 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*

06-320*32144 - 50ct p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m

Bel gratis
Lenie voor een sexgesprek.

Bestel mijn cassetteband
06-320.324.96 - 50 et p/m

Adressen
van dames privé, clubs en
escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden heb-
ben en geven ook hun adres
en tel, nr. 06-96.85 (50 cpm)

Bisex voor twee
direkt apart met een heet

meisje of 'n lekkere jongen
06-320.330.87 - 50 et p/m

*GAY-PRIVE* i
Wil jij snel een discreet 'afspraakje maken met een

lekkere boy. 06-320.322.75
Samen direkt apart (50cpm)

Kleed me uit!
Suzanne heeft zin in een

hete vrijpartij
06-350.211.14-50 et p/m

Oh, wat heerlijk,
maar dat is de thermometer

toch niet?
06-320.330.51 - 50 et p/m

(S)extreem
plezier

06-9644
M.0.0.0.5. 50 et p/m

Hoge nood
06-320.320.89 - 50 et. p/m

Een vlotte meid belt
De wiplijn

06-95.55 50 cpm
Gewillige meisjes en

vrouwen willen alles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320,32633 - 50 Ct p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoeren hete

knullen
06-320.330.90 - 50 et p/m

Altijd succes
Zoek jij een leuke vriend of

vriendin? Afspreeklijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

Kontakten/Klubs

Club Merci
Ook het nieuwe jaar gaan wij er vol tegenaan.
Rijksweg Zuid 241, Geleen. Tel. 046-745814.

Wij hebben plaats voor 2 leuke meisjes.

Paradiso privé 045-317032
Europaweg Nrd. 158, Landgraaf v.a. 14 uur t/m 04.00 uur.

Vele leuke dames aanwezig.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all in
Tel. 045-423608

Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale
ontspanningsmassage

Eens geweest, je blijft echt komen!!! 045-353489

Nieuw, Nieuw, Nieuw

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100
7 dagen geopend, 11-24 uur, zondags van 15-23 uur

Privéclub Amorosso
Met Angela, Michelle, Deborah, Samantha, Melanie en

NIEUW NIEUW: Tamara, Jolanda en Christien.
Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335

Sexy meiden!!

Riversideclub
<V2, afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
Jm vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tel. 04755-1854.

Maison d'amour Simpelveld
Mooie meisjes, ook voor alle Thaise massages.
Open 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.

2_7J^7T Privé Daisy
VIueOCIUD wat is 't toch fijn om eens bij

045-718067, meisje aanw. ons te zijn. Tel. 045-229091.

Privé
Heerlen-centrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.

SM Rachel
Slavin aanw. 045-274810.

APART APART
De enige echte Chantal is
weer terug, van 16.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457.

Privé Brigitte
Tel. 045-212570 of 232069.

Sacha's Escort
v.a. ’ 100,- all in.
Tel. 06-52980255.
Privé Brigitte en

Nieuw Chantal
v. 11-23 uur. 045-254598.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

__. 045-428849
Paren- en alleenstaanden-

dub
Villa Liberta

Susteren
Woensd. en vrijd. v.a. 21.00
uur, voor paren en alleen-
staanden. Zat. alleen paren.
Mooie erotische shows.
Vrijdag 24-1 show door

Megaster "Patricia"
Maaseikerweg 24, 300 mtr.
v.a. A2richting Susteren.

Tel. 04499-4928

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma-
vr 11.00-22.30, wo tot 19.00

u. Tev. Thaise massage.
Tel. 046-374393.

Shirley privé
Escort 045-727538

ISplinternieuw!
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pris-
cilla , nieuw Boy (26) voor
dames! Voor ieder wat wils:
live-shows, privé, SM, part-
nerruil, lesbies, trio's, Vib

shows, striptease. "Attentie"
voor een spec. prijsje ero-
tisch scheren. Bel voor info

045-274587.
Leuk meisje altijd welkom.
ledere woensd. en dond.

SM aanbieding.

Buro Yvonne nü
buro Sittard
Tel. 046-523203. _^>

Dyane
af 10. uur ook zat. en zond-
-045-721759. Meisje ggyj>
gezellige Escort

Bel dan 045-727854^
't is toch maar fijn om bÜ

LYDIA
te zijn. Twee meisjes o>&_\

Hóóg gar. loon. 046-74966*.

gl ALARM /a^1,06-11kt
ALSELKESECONDE TELT

Maaker verstandiggebruikvan.

Enige kenmerken: 3_£_____Ll____ï__________T_____
* Indien gewenst, geheel telefonische behandeling.
* Afdeling bij u thuis of op ons kantoor. Geen S" gin gSL gS, SSffiT g___.
* SS'kwijtschelding bij overliiden. W" 60mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
* Indien gewenst vrijstelling van aflossing bii ziekte -000.- 60 mnd 275,75 4.3% 29 ,47 7. %

ongeval, invaliditeit (mits dit meeverzeLJ wordt). **£" 72 mnd 365,53 4.3% 380,72 6.1%
* ledlreen tussen 18 en 72 jaarkan bij ons slagen. J'MO,- \\ mnJ «JE S %& SS' Andere bedragen en looptijden zijn óók mogelijk. 35.000,- 84 mnd 645,12 4.3% 6,6 4.8%
' Persoonlijke leningen met looptijd van 72 m_d. 150.001,- |84 mnd | 915,07 | 14.0% \ 933,79 | 14.8% J

en langer zijn vooral bedoeld voor duurzame __T^^_l'^*^'f__P_'^'T^__laanschaf.
* Meestal kunnen wij dezelfde dag de uitslag op UW Krediet U betaalt rente volgens minimum tarief Theoretische rente volgens max. tarief Theoretische

aanvraag melden limiet per maand per maand eff. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd ,
* Rente is fiscaal aftrekbaar. 6.000,- 120,- " 1.164% 14.9% "75 mnd " 1.477% 19.2% 91 mnd
* Geen informatie bij werkgever of andere personen. 11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
* Bestaande leningen hoeven géén bezwaar te zijn. 15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
* Leningen vanaf 1.000,- tot 200.000,- zijn mogelijk 26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74mnd 1.310% 16.9% 82 mnd

35.000,- 700,- 1.113% 14.2%- 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnda50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

Muisbezitters, extra lage lasten zonder taxatie-kosten k^UL^k^^L^L^L^^Krediet looptijd in maanden ___T^P^TTf___W^_7_^^_-___-Wf-P__
bedrag lehyp. 2een 3ehypotheek

360 x 240 x 180x 120 x

-■" _______PBml
25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,- ■UT^^mnUJ
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,-
75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- K.< jWfe'*^^Rente te hyp. vanaf 9,2%. Eff. jaarrente2een 3e hyp. vanaf 13,5%.

Buro Limburg
Bemidd. adres. 04499-3003

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

om jou klaar te maken.
50 et p/m 06-

-320.330.73
**045-326191**
* Escort all-in *

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Lyane
Nieuwe meisjes in

Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-

West Tel. 045-412762.
Open ma t/m vrij 11-24 uur

Club Denise
ontvangt u in een aangena-
me sfeer, er zijn meerdere

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18 t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

I

f 'n Friesche doorloper voor denksporters _,___
Wanneer u denktdat 'n goedeslok beerenburg alleen isvoorbe- HORIZONTAAfc l.Distille-i-B-jTique-Hynsteslide-KlearmidddfoarWyn t Wt
houden aan een groep knoeste helden die op hun Friesche Js"\ 2. Flessestop - Drankferkeaper - Barrique - Riv. yn Europa 14. Wittenskiplik IS -=^_ï*\ /^^%. __É L\doorlopers de winterse koude trotseert, dan kunnen we <:*^a. . \ flndenviis- FERTIKAAL: 1.Roomsk-Katholyk 2.ünderoaren 3. Mem ■ fê^^tVi \ §
u eerust stellen. Want ook voor süorters ____K.X^S_ 4. teKeap 5. BesitlikFoarnarawurd 6. Nederlan 7. Aai (nl) 8. Hynsteslide 9. SB \ JftóWj^S-J fanS. _^^"_____ _■____
die liever thuis bij dekachel blijven _____% fcMji^AY j»|^RepubbqueFranjaise 10. Lüd-Lüd ll.AldeTestamint 12.Yngenieur 13. Il ü£_£jö ffi| 4ft|
heeft de Gulle Bottelier dezesmake-jA BL ■PersoanlikFoamamwurd 14.Drank 15. Ferhaldingswurd. _§^^ ! /f-^ "voor die mensen hebben we J^fy^ '"^tÊÊ ___fi B_R_^r^^«»*_. __"""\ I^Wl mil H ' i6lf_s.ï t^fel'

A^^r^^^èr" _r J _^^ ___________ PRUNIER"» '90 CHATEAU hooghoudt jagermeister VAT 6?
-f /^ QC VF' vAk"Q- V ' ______ COGNAC DE GOURDON DUBBELE WHISKYI f"* JJ*_jP" m.C«_r ~_^X._ accótes-UrhOne GRAANJENEVER

/ gfc- [^ËgÜ*6 'BOTTELlER,r^___f^\ 39■'* %T> 1&* 19.95 20*
<$7 _^_sïïSE__*~t _______ |nr 15.951«-1995 I". B _>j

Voerendaal: ERVOB.V.,Heerlerv.eg 141(hoekGracWstraat),Tel. 045-751227 ALLES ONDER gezever -"-^* *a*a. -■->"
sherry xy'^

Beek: PAUL GELISSEN, Marktstraat 4, Tel. 046-371196 DE KURK

l Amstenrade:ROUWMAAT, Hoofdstraat 31, Tel. 04492-1857 J TS!S_s^3S_!__Ï_^^

Limburgs Dagblad Woensdag 22 januari 1992 "8



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 The great waltz. Amerikaanse

muziekfilm uit 1972 van Andrew L.
Stone over het leven van Johann
Strauss jr. Met: Horst Buchholz, Mary
Costa, Rossano Brazzi e.a.

16.00 "" Journaal.
16.05 (TT) Stopwatch. 13-delig geva-
rieerd programma over wetenswaar-
digheden. Afl.4. Aandacht voor de
uitvinding van de transistor, geheim-
eodes in de Tweede Wereldoorlog,
het bombardement van Rotterdam,
Mahatma Ghandi, 'n snelweg door
het Amazone-gebied en de Noord-
Zuid-conferentie van Bandung. Pre-
sentatie: Wim Bosboom. Herh.

16.30 Bekijk het maar. Kinderpro-
gramma. Met: Tik Tak, kleuterserie;
Bereboot, kinderserie. Afl.: De lorre-
laar (2) Herh.; Avonturen van de
zwarte hengst, serie. Afl.: Een moei-
lijke sprong.

17.11 De tv-dokter. Medische tips.
17.12 Santa Barbara. Amerikaanse

soapserie.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Martijn Crabbé.
19.00 TROS kieskeurig. Consumen-
tenmagazine.

19.35 Winnen of wegwezen. Reis-
quiz. Afl.4: Finland. Presentatie:
Sjoukje Smit.

20.15 (TT) Love letters. Spelpro-
gramma.

21.39 De TV-dokter. Medische tips.
21.40 Binnenlandse zaken. Satirisch

programma.
22.08 TROS aktua. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Nico Steenbergen.
22.37 Eenmaal andermaal. Veiling-

programma. Afl.4. Presentatie: Jan
Pieter Glerum.

23.30 Top cops. Amerikaanse serie,
met gedramatiseerde politieverhalen
over misdaden.

00.25 Kort klassiek. Serie muziekpro-
gramma's, waarin klassieke meester-
werken worden uitgevoerd door Tsje-
chische topmusici. Met als decor
oude gebouwen in Tsjechoslowakije.
Afl.l.

00.37-00.42 Journaal.

Duitsland 1
g-00 Heute.

Der Denver-Clan. (Dynasty),
jSerie. Afl.: Erinnerungen.
£■45 T'ai chi chuan.0.00 Heute.°-03 Früchte der Freiheit. Reporta-ge over de kerk in de Baltische sta-'en. (herh.).
0.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.1-00 Tagesschau.
'.03 Willkommen im Paradies. Tv--|Pel van Luitgard Paschotta. (herh.).
«"35 Urnschau.2.55 Persoverzicht.

'3.00 ZDF-Mittagsmagazin. MetHeute-Nachrichten.
'3-45 Wirtschafts-Telegramm.
4.00 Tagesschau.
4.02 "" Sesamstrasse.
4.30 Es war einmal... Amerika. Te-kenfilmserie. Afl.11: Pizzaro und das-^eich der Inka..■ss Philipp. Afl.: Unter dem Strand.
*.Oo Tagesschau.

Ping Pong. Kindermagazine.
*-30 Frauengeschichten. Serie por-tretten. Vandaag: Gertrud Golian.
j|oo Tagesschau.
6-03 Mutter & Sohn. Australische

.comedyserie. Afl.9: Die Scheidung.
p 3° 0"0 Va'e Tudo -Urn jeden

i, re's. Braziliaanse serie. Af1.38.'00 Punkt 5 - Landerreport.
«,- 1S Tagesschau.
''25 WWF-Studlo.
£35 Das Nest. Serie. Afl.: Auf den

1g nd gekommen; Ein ideales Paar.
Hier und Heute. Actualiteiten.

""45 Praxis Bülowbogen. Serie.
I^'1-: Eis und Heiss.

■58 Programma-overzicht.
jjOO (TT) Tagesschau.
2j- 15 ARD-Brennpunkt.

Leben am seidenen Faden.
J^untman Dar Robinson, portret.
j '29 Tagesthemen-Telegramm.'"30 ARD-Sport extra. Met samen-
vatting EK Kunstrijden en Open Aus-tralische kampioenschappen.

jT'3O Tagesthemen.
jf°o Nachschlag. Satire.

"®5 Der letzte Schrei. Duitse speel-£,rn uit 1974. Met: Delphine Seyrig,
(^erry Foster, Peter Hall e.a.i^'4o Tagesschau.
/""45-00.50 Z.E.N.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Der tolle Tag oder Figaros

Hochzeit. Komedie van Pierre-
Augustin Caron de Beaumarchais.
Met: Heinz Trixner, Ursula Lingen,
Peter Striebeck e.a. (herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black

Beauty. Jeugdserie. Afl.: Die Wind-
mühle.

16.25 logo. Jeugdjournaal.
16.30 Karfunkel. Jeugdserie. Afl.:

Schalom und guten Tag, Tatjana.
(herh.).

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Jeugdserie.

Afl.: Spater Frühling. (18.05 "" Lotto
am Mittwoch). Aansl.: Programma-
overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 (■ . TT) Miss Marple: Morder
ahoi. (Murder Ahoy), Engelse speel-
film uit 1964 van George Pollock.
Met: Margaret Rutherford, Lionel Jef-
fries, Charles Tingwell e.a. (herh.).

20.55 Wie würden Sic entscheiden?
Nagespeelde rechtbankzaken ter be-
oordeling aan een publieksjury. Afl.:
Zur Operation verpflichtet.

21.45 Heute-journal.
22.15 Zündstoff: Die Bio-Lüge. Re-

portage over geknoei met zgn. biolo-
gisch-dynamisch geteeldeprodukten.

23.00 Derrick. Misdaadserie. Afl.: Tod
des Trompeters. Derrick gaat met te-
genzin in op een telefoontje van een
onbekende die zegt aanwijzingen
voor een ontvoering te hebben. Wan-
neer Derrick met Harry Klein op de
afgesproken plaats aankomt, horen
ze pistoolschoten. Hun informant
blijkt vermoord, (herh.).

00.00 Mem lieber John. Amerikaanse
serie. Afl.: Eine Probe aufs Exempel.
Kate krijgt bezoek van haar zus Lisa,
die volgens haar altijd probeert de
mannen in te palmen waar Kate ver-
liefd op is. Op de club gelooft nie-
mand dat. Men besluit de proef op de
som te nemen door te doen of Kirk
Kate's geliefde is. Tot aller verbazing
valt Lisa niet op Kirk, maar op John.

30.25 Heute.

FILMS TV VIDEO
herland 2
4-15 The Great Waltz. Amerikaan-

j*6 film uit 1972 van Andrew L. Sto-
*■ Verhaal over het leven van de

r^ponist Johann Strauss, de ko-
ln9 van de wals. Met Horst Buch-no|2 en Mary Costa.

Nederland 2. a-20 Murder Ahoy! Engelse Agat-a Christie-verfilming uit 1964 vangeorge Pollock. Miss Marple moet°oord aan boord van een oplei-
'hgsschip ophelderen. Met Marge-etr> Rutherford en Lionel Jeffries.

Nederland 1
u.28 Milagro Beanfield War. Ame-'Kaanse film uit 1988 van Robert
6dford. Individualistische boer be-
6rkt zijn bonenveld clandestiennet water uit de leiding van hetangrenzende recreatiepark. Zwak

B6rnaal met Ruben Blades, SoniaSra9a, Richard Bradford en Juliadarmen.
BBC2
.2.00 American Blue Note. Ameri-jlaanse komedie uit 1989 vanalPh Toporoff. Jazzgroep wil niets

liever dan succes en bekendheid.
Met Peter MacNichol en Guinee
Trini.

Duitsland 3 West
22.45 La Fièvre monte è El Pao.
Frans-Mexicaanse film uit 1959
van Luis Bunuel. Tegenvallende
film van Spaanse meesterregisseur
over de problemen die ontstaan op
een Latijnsamerikaans eiland als
de directeur van een strafkolonie
overlijdt. De secretaris neemt niel
alleen de macht, maar ook de
vrouw van de directeur over. Met
Gerard Philipe en Maria Felix.

Duitsland 1
23.05 Der letzte Schrei. Duits melo-
drama uit 1975 van Robert van
Ackeren. Organisatie-adviseur
moet fabriek saneren en begint een
verhouding met zowel de dochter
als de vrouw van de fabrieksdirec-
teur. Met Delphine Seyrig en Barry
Forster.

RTL4
1.55 Wanted Sabata. Italiaanse
western uit 1972 van Robert Mauri.
Man die ten onrechte tot de dood is
veroordeeld duikt onder, maar
wordt gedwongen tevoorschijn te
komen als gevolg van een aantal
moorden. Met Brad Harris en Vas-
sili Karis. " Sonia Braga in 'Milagro Beanfield War.

(Nederland 1 - 20.28 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Landen in Europa. Afl. 5.
10.30-11.00 (TT) Aarde, mens en mi-

lieu. Afl. 5.
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 De toorts. Jeugdserie.
19.24 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine.
19.54 Uitzending van de VVD.
20.00 "" Journaal.
20.20 Film van de Stichting Werken-
rode Beroepsopleiding.

20.30 Studio sport.
21.49 Midlotto-trekking.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie. Presentatie: Maartje van Wee-
gen. (Met om 23.00 Den Haag Van-
daag)

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Nico Steenbergen.
(Nederland 2— 22.08 uur)

RTL4
06.55 Ochtendprogramma. Geva-

rieerd programma.
12.40 Special Olympics. Verslag van
de speciale Olympische Spelen voor
gehandicapten 1990

14.15 The Oprah Winfrey show.
Talkshow.

15.05 Sons and daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse serie.

16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy Days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine.
18.00 Journaal.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Journaal.
19.50 Weerbericht.
20.00 Goede tijden, slechte tijden
20.30 Het leven gaat door. Thema:

Hersenziekten.
21.35 Dream date. Amerikaanse film

uit 1989.
23.15 Carol & Company. Amerikaan-

se comedyserie.
23.40 Journaal.
23.55 Onopgeloste mysteries. Ame-
rikaanse serie, waarin onopgeloste
mysteries behandeld worden.

00.45 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.10 The Oprah Winfrey show.

Talkshow.
01.55 Wanted Sabata. Italiaanse

western uit 1972, geregisseerd door
Robert Mauri. Sabata wordt door vier
getuigen vals beschuldigdvan moord
en ter dood veroordeeld. Voordat hij
wordt opgehangen, weet hij te ont-
snappen. Tijdens zijn vlucht verwondt
hij een gevangenisbewaker die daar-
na door een onbekende wordt omge-

bracht. Na zijn vlucht duikt Sabata
onder. In de tussentijd worden de vier
getuigen één voor één vermoord
door dezelfde onbekende. Sabata
besluit uit zijn schuilplaats tevoor-
schijn te komen om de moordenaar
te kunnen ontmaskeren.

03.20 RTL 4Text. Selectie van pagi-
na's uit het RTL4-Text met het geluid
van RTL4Radio.

Duitsland 3 West
08.55 Seniorengym. 09.10 School-tv.
09.40 Cursus wiskunde, (herh.). 10.10
School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben, serie. Af 1.61. 12.15
Report. 13.00 Wissenschaftsshow.
Thema: Hai-tech, von der Faszination
der Haifische. (herh.). 13.45 Plus 3,
economisch magazine, (herh.). 14.15
W 3aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25
Westpol. (herh.). 15.55 Sport Aktuell.
16.00 W3aktuell. 16.05 Sonne, Wem
und harte Nüsse, misdaadserie. Afl.6:
Die Sache mit dem Rennrad (2).
(herh.). 16.30 School-tv. 17.30 Cursus
Engels. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Sesamstrasse. 18.30 Es war einmal...
der Mensch, tekenfilmserie. Afl. 18: Lu-
dwig XIV. 18.57 Programma-overzicht.
19.00 Aktuelle Stunde, met om 19.45
Raamprogramma's. 20.00 eff-eff, vrije-
tijdsmagazine. 20.45 Schauplatz NRW,
regionaal magazine. 21.30 W3aktuell.
21.45 In Sachen Natur, milieumagazi-
ne. 22.30 Rückblende: Vor 120 Jahren
geboren: Paul Léautaud, portret. 22.45
■ Für ihn verkauf' ich mich (La flèvre
monte a El Pao), Frans/Mexicaanse
speelfilm uit 1959 van Luis Bunuel.
Met: Gerard Philipe, Maria Felix, Jean
Servais e.a. 00.10 Nieuws.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin.
06.05 GeldMarkt.
06.30 Guten Morgen Deutschland.
08.30 RLT aktuell.
08.35 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer), serie. Afl.: Vom altem Schrot
und Kom. (herh.).

09.00 Australian Open '92. Samen-
vatting.

09.30 Australian Open '92. Recht-
streeks verslag.

12.00 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs), serie. Afl.: Beware the other
woman. (herh.).

12.30 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs), Amerikaanse serie. Afl.: The
Thursday man. (herh.).

12.55 RTL aktuell.
13.00 Ein Vater zuviel. (My two

dads), serie. (herh.).
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra), serie. Aansl.: RTL aktuell.
14.20 Die Springfield Story. (The

guiding light), serie. Aansl.: RTL ak-
tuell.

15.05 Dallas. Serie. Afl.: Wo ist Jack?
Aansl.: RTL aktuell.

15.55 Chips. Serie. Afl.: Strauchdie-
be.

16.45 Riskant! Spelprogramma.
Aansl.: RTL aktuell.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Jongerenmagazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit.

(Quantum Leap), serie. Afl.: Flucht-
gedanken.

20.15 Heimatmelodie. Volksmuziek.
21.15 Gottschalk. Personality-show.
22.15 Stern tv. Magazine.
22.50 Der flotte Dreier. Sex-Talk-

show.
23.20 Benny Hill. Comedyshow.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty), serie.
01.00 Australian open '92. Recht-

streeks verslag halve finales dames.
05.00 After hours. Magazine.
05.30 Ein Vater zuviel. (My two

dads), Amerikaanse serie. (herh.).
(TIJDEN DONDERDAGOCHTEND
KUNNEN WIJZIGEN I.V.M. UIT-
LOOP TENNIS).

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele Gym. 08.30 Cursus Engels.
09.00 School-tv. 10.50 Non-Stop-Fern-
sehen. 16.00 School-tv. 17.00 Cursus
Engels, (herh.). 17.30 Sesamstraat.
17.58 Zeit der Rosen, serie naar een
romantrilogie van Maria Gripe. Afl.3.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 SW
Journal. 19.00 Service urn sieben:
Sport-oldies. 19.15 Lander-Menschen-
Abenteuer, serie documentaires. Van-
daag over Lapland. 20.00 Guten
Abend, cultureel amusementsprogram-
ma. 21.00 Nieuws. 21.15 Das Haus am
Kanal, film van Joseph Rusnak naar de
roman van Georges Simenon. 22.15
Abenteuer Wissenschaft, wetenschap-
pelijk magazine. Vandaag over milieu-
bescherming in Amerikaanse indianen-
reservaten. 23.00 Sommergewitter,
serie. 23.45 Report, (herh.). 00.30
Nieuws. 00.35 Non-Stop-Fernsehen.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
'3-00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.J6.00 "" Journaal.

'6-07 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.'6-20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
Middagprogramma. Presentatie o.a.Mieke Lamers.

'7-30 Kunstbende. Cultureel jonge-
renmagazine. Presentatie: Dolf Jan-sen.18.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Hans Schiffers.

Spaanse peper. Serie portret-
ten van Spaanse steden. Afl.: Sala-manca.

19.00 Woensdagavond met Van Wil-denburg. Praatprogramma met
9asten uit binnen- en buitenland, uitde wereld van show, televisie, film,
Muziek en literatuur, gepresenteerd
door Hans van Willigenburg.

«0.00 "" Journaal.
Milagro beanfield war. Ameri-kaanse speelfilm uit 1988 van Robertbedford. Met: Ruben Blades, Richard

oradford, Sonia Graga e.a. De indivi-
dualistische boer Joe Mondragon irri-
9eert zijn bonenveld clandestien met
Water van de projectontwikkelaarsvan een recreatiepark. Deze opstan-
digheid heeft verstrekkende gevolgenvoor Joe en alle andere bewonersvan Milagro Valley.

**-25 Megabrein. Halve finale van dekennisquiz, waarin vier kandidaten
Worden getest op hun algemene ken-
nis en ondervraagd over specialisti-
sche onderwerpen, te weten: leven
®n werk van Prokofjev, Simarillion en'even van Tolkien, leven en werkenvan Nescio en de tachtigjarige oor-'og. Presentatie: Erik van Muiswinkel."05 Reporter. Achtergrondreporta-
9es waarbij telkens een verslaggevereen keuze maakt uit het aanbod van
Nieuwsitems.

*3-40 Mancuso FBI. Amerikaanse po-''tieserie. Afl.: De getuige deskundige
|2). De bewijzen tegen FBI-arts PaulSummers die beschuldigd is van de
Moord op een callgirl stapelen zich
?P- Zelfs Mancuso begint minder vast
ln de onschuld van Summers te gelo-ven.

jP-25-00.30 "" Journaal.

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Met de tekenfilms

Torn en Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Calimero en Dommel.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), Amerikaanse
serie. Af 1.343.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af 1.22.
18.05 Plons. Plons en de winterappel.
18.10 De snorkels. Tekenfilmserie.

Afl.: Juniors schokkende griezelfes-
tijn.

18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.768. In een overmoe-
dige bui wil Gail bewijzen dat ze
Pauls job gemakkelijk aankan. Henry
loopt te hard van stapel.

19.25 Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: Dromen. Kurt Elbroth wordt dood
in zijn flat gevonden. De politie denkt
aan een ongeluk, totdat er een ano-
nieme brief wordt gevonden.

21.30 Married with children. Ameri-
kaanse comedyserie. Afl.4: Whose
room is it anyway?

22.00 Alle 5. Wonderbaarlijk program-
ma. Afl.3. Aansl.: Paardenkoersen.

22.30 Vandaag/Sport.
22.55 Gewoon Toon. 4-delige serie

over Toon Hermans. Afl.3: Lachen
om niks.

23.45-23.50 Coda. Stefaan van den
Bremt leest: In memoriam patris.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Vak-Werk. Wekelijks informatief

programma over arbeid. Deel 3.
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.325. Zowel Trey als
Sloane zijn verbaasd over Myrna's
bekommernis om Paula.

19.53 Benny Hill.
20.00 Sportavond. Met o.a. Basket-

bal: finale van het MacDonalds-toer-
nooi in Parijs; EK Schaatsen in Liede-
kerke; Windsurfen: Coastrace.

21.30-22.00 Journaal/Sport.

STA1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Der Feuersturm. Amerikaanse serie.
Herh. 10.35 Hallo, Heino. Hits en hu-
mor. Herh. 12.35 Glücksrad. 12.15 Tip
des Tages. 12.20 Zauber der Berge.
12.45 Tele-Börse. (13.00 SAT 1 Bliek).
13.35 Unter der Sonne Kaliforniëns.
Amerikaanse familieserie. 14.30 Be-
zaubernde Jeannie. Amerikaanse se-
rie. 15.00 SAT 1 Bliek. 15.05 Falcon
Crest. Amerikaanse familieserie. 16.00
Booker. Amerikaanse misdaadserie.
17.00 SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs
Ganze. Prijzenprogramma. 18.15 Bin-
go. 18.45 Guten Abend, Deutschland.
19.20 Glücksrad. 20.05 WetterNews.
20.15 Das heilige Erbe. Oostenrijkse
heimatsfilm uit 1956. Herh. 21.50
AKUT. Politiek magazine. 22.30 Zum
Beispiel Ehebruch. Duitse voorlich-
tingsfilm uit 1969. Herh. 00.10 SAT 1
Bliek. 00.20 Der Fanger. Amerikaanse
psycho-thriller uit 1965. Herh. 02.20
Vorschau/Videotext.

# Erika Berger.
(RTL Plus - 22.50 uur)

Radio 1 radio7.07 VARARadio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12.55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listenforum. 14.05 TROS Klanten-
service. 16.05- Tijdsein (17.30
Nws). 18.00 Tijdsein (vervolg).
18.57 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 19.04 Hans Brinker. 20.04
Langs de lijn, sport en muziek.
23.06 Met hetoog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Nocturne. 202
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
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 Hier
en nu. 18.04 Geloven in muziek.
19.04 Water en vuur. 20.04 Coun-

try style. 21.00-07.00Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie. 10.04Jan 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. 7.55
Het levende woord. 8 00 Nws. 8.02
Platennleuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00

Het concert: Mozart in Praag;
11.00 In de schaduw van de mees-
ters. 12.00 Barokmuziek. 12.30
Stemmen. 13.00 Nws. 13.02
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Forum. 19.00 Voorbij
de tijd. 20.00 Nws. 20.02 Forum.
20.15 AVRO-Concertavond: Het
Gelders Orkest met viool. 22.00
Opera Magazine. 23.00-24.00
Voor het stil wordten 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 Waters-
tanden. 9.30 Lokale radio. 10.00
Oud plaatwerk 11.00 De duvel is
oud. 12.00Nws. 12.05 Bonnefooi.
12.30 De spiegel. 13 00 Nws.
13.10 Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 Thuis in Geldza-
ken. 15.30 Mythen en bewustzijn
16.00 TROS Schlagerfestival.
17.00 TROS Dierenmanieren.
17.40 TROS Kamerbreed extra.
17.55 Mededelingen en schippers-
berichten. 18.00 Nws. 18.10 Basi-
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 Britse
en Amerikaanse literatuur. 21.30

Pronto? Italiaans voor beginners
22.00-22.30 Japan na 1945.

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25 La fete a la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 La
route de Corinthe, Franse speelfilm uit
1967. Met: Jean Seberg, Maurice Re-
net e.a. 15.05 Traces: Paroles indien-
nes, doe. Herh. 16.25 Clips. 16.30
Nouba nouba. 17.25 Duo d'enfer. Afl.:
Sexe, flies et video. 18.25 La fete a la
maison. Afl.: Arme, ma soeur Arme.
19.00 Ce soir. 19.30 Journal. 20.05
Plein cadre: Koweit/lrak. 21.15 Cha-
teau de cartes (House ofcards), Engel-
se tv-film. Deel 1. Met: lan Richardson,
Susannah Harker e.a. 23.10 Coup de
film. 23.30 Nws. 23.50 Bourse.
23.55-00.05 La pensee et les hommes.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 School-tv. 11.40 Around
Scotland. Afl.: Story of a story part 2.
12.00 School-tv. 13.55 Espana viva,
cursus. 14.20 Pigeon Street, kinderse-
rie. Herh. 14.35 Bunyip, kinderserie.
Herh. 14.40 School-tv. 15.00 News.
Aansl.: You and me, kleuterserie. Afl.:
Emergency. Herh. 15.15 Bitten by bug:
Sold for a song. Herh. 15.30 Reviving
antiques. 15.35 Country-file. Herh.
16.00 News. : Westminster live. 16.50
News. 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Made by hand, korte film over het ver-
vaardigen van papier. 17.40 Behind the
headlines. 18.10 (TT) Horizon. Afl.:
Molecules with sunglasses. Herh.
19.00 (TT) Star Trek: The next genera-
tion, sf-serie. Afl.: A master of perspec-
tive. 19.50 DEF II Reportage. 20.30
DEF II: Rapido. 21.00 ■ The day the
world changed, serie. Vandaag: 8 fe-
bruari 1587. 21.10 Bookmark. Writer's
day jobs. 22.00 American blue note,
speelfilm. 23.30 The Conservative Par-
ty. 23.40 Newsnight. 00.25 The late
show. 01.05 Behind the headlines
Herh. 01.35-01.45 Weer.

België/Télé 21
15.20 Videothèque. 16.15 Rock in Rio
(2). Herh. 17.10 Radio 21. 17.40 Nou-
ba nouba. 18.30 La pensee et les
hommes. 18.55 EK Kunstschaatsen.
22.00 Journal. 22.30 Art 21: Torvill and
Dean. 23.30-23.55 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20
Nws. 08.30 Selection One world. 08.55
Objectif Europe. Herh. 09.25 Euro 3.
10.00 Reflets. 10.45 Objectif. 11.25
Feu vert. 11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws.
16.15 Les enfants de l'exil, doe. Herh.
17.15 Magz. culinaire. 17.40 Enseigne-
ment du Francais. 18.00 La compete.
18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00
Montagne. 19.30 Zw. Nws. 20.00
Temps présent. 21.00 Nws. 21.30 Le
marchand de Venise, toneel. 23.40
Nws. 00.00 Hotel. 00.50-00.55 1,2,3
Theatre.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.15 Italia Chiamo. 18.50 II mondo di
quark. 19.30 Una storia di enzo biagi.
19.45 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Quello strano cane di papa.
22.45 Linea notte. 23.00 TGS mercole-
di sport. 00.00 Che tempo fa. 00.30
Oggi al parlamento. 00.40 Appunta-
mento al cinema. 00.50 Mezzanotte e
dintorni. 01.20 In Viaggio eon Anita.
03.15 Linea notte. 03.30 Laura Nuda.
05.05 Linea notte. 05.20 Cuori senza
eta. 05.50 Divertimenti. 06.05 Davinia.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays.
The dot stop. 11.25 Stoppit and Ti-
dyup, serie. Afl.: Comb your hair. Herh.
11.35No kidding with Mike Smith, quiz.
12.00 News. 12.05 (TT) Holiday. Herh.
12.30 People today, talkshow. (13.00
Nieuws). 13.20 Pebble Mill, talkshow.
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours,
serie. 14.50 Going for gold, spel. 15.15
Hawaii Five-O, serie. Afl.: Pray love re-
member. 16.05 Help your child with
science, cursus. 16.15 Primetime.
16.50 Bananaman, tekenfilmserie. Afl.:
Disaster at Devil's Core. Herh. 16.55
Caterpillar trail, natuurprogramma.
Herh. 17.10 Fiddley foodle bird, kinder-
programma. Afl.: Cock-a-doodle crazy.
17.20 Daisy pig, kinderserie. Afl.: Nur-
se. 17.35 Bucky O'Hare, kinderserie.
Afl.: The good, the bad and the warty.
18.00 Newsround. 18.10 (TT) Archer's
Goon, serie. Afl.3. 18.35 (TT) Neigh-
bours, soap. Herh. 19.00 (TT) News.
20.00 Wogan, talkshow. 20.30 (TT) To-
morrow's world. 21.00 (TT) Only fools
and horses, comedyserie. Afl.: Chain
gang. Herh. 21.50 The Conservative

Party. 22.00 (TT) News. 22.30 (TT)
Churchill, serie. Afl.2: To conquer or to
die. 23.30 Sportsnight. 01.00-01.05
Weer. 03.00-03.15 The way ahead, in-
formatieve serie. Herh.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Skiën. 09.00 Go.
10.30 Eurobics. 11.00 Tafeltennis.
12.00 World snooker classics. 14.00
NHL ijshockey. 15.00 Eurobics. 15.30
Road to Alberville (3). 16.30 Boksen.
18.00 WK ijsracen. 19.00 Paardesport.
19.30 World sports special. 20.00 EK
Schaatsen. 21.00 Voetbal. 22.00 Golf.
23.30 NHL ijshockey. 01.30 Skiën.

Eurosport
09.00 EK Kunstrijden. Herh. 10.30
Kickboksen. Herh. 12.00 Indoor motor-
trials. Herh. 13.00 Eurogoals. Herh.
14.00 EK Kunstrijden. 17.30 Road to
Albertville. 18.00 Worstelen. Herh.
19.00 EK Kunstrijden, (ca.20.15
News). 22.15 Rally Parijs - Kaapstad.
23.45 EK Kunstrijden. Herh.
00.45-01.00 News. Herh.

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 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
.Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Liraburg opwoens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17.00 Limburg
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium.
Programma over kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
nierde. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal
13.00 Nieuws. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica, mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
voor een spelletje en een cursiefje.
17 00 Radio 2 regionaal 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 Agenda). 9.00
Nieuws. 9.05 Musikexpress. 10.00
Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei

Tisch (met om 12.00 agenda voor
Duitstaligen in Brussel; 12.15
agenda voor het Ostkanton; 12.30
BRF Aktuel). 13.00 Frischauf.
14.00 Nieuws. 14.05 Musikzeit
heute: Lieder, Chansons & Folk
15.00 Nachmittagsstudio. 16.05

BRF-International. 17.05 Oldiekis-
te. 18.10 BRF Aktuell 1840-20.05
Orgel- en koormuziek.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels. 6.00 Morgenmagazin 9.00
Radio-Shop 12.00 RTL Mittag
14 00 RTL-Café. 15.00 Feiera-
bend. 18 00 Neues aus Kmo, Vi-
deo. Musik. 21 00 Je t'aime Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und traurnen
24.00-4.00 Radio Nacht.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht,
elk uur nieuws). 8.55 Overpeinzing
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en StichwOrt
Wirtschaft. 14.07Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert. 16.00
Nieuws 16.05 Oude en nieuwe
carnavalsschlagers 17 00 Nieuws:
Der Tag urn fünf. 17.07 Musik-
Express (1800 nieuws; 19.00 Auf
ein Wort; 19.30 OhrenbSr). 20.00
Nieuws. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21 00 Musik zum
traurnen (22.00 nieuws).
22.30-04.00 ARD Nachtexpress.

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 08.25 Sports news. 08.30
Hello Austria Hello Vienna. 09.00 The
mix. 09.30 Super shop. 10.00 Victory.
10.30 The mix. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Hang loose.
13.00 Japan business. 13.30 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.
18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 Travel show. 21.30
Business weekly. 22.00 World news.
22.30 Sports news. 22.45 US Market
wrap up. 23.00 Captive, thriller. 00.50
Music news. 01.00 Blue night. 01.30
Supershop. 02.00 The mix al! night.
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Nic Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw.
Onderd. v. alle merken. Stationsstr.
8-10, Kerkrade. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 046-512718.

OPEL#
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation. Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal. 045-752888

Lucar autobedrijf
Voor APK zonder problemen. CÖ en
koplampafstelling gratis. Holzstraat 67,
Kerkrade, tel. 045,-456963.

SAS Autoshop „De Specialist"
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm,
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel-
straat 61, Heerten, tel. 045-712113.

Automaterialen, apk-keuringen, accu's,
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf. Tel
045-311784.
's Zaterdags gesloten.

Alle merken banden leverbaar. Balan-
ceren + uitlijnen. Putweg 49, Klim-
men, tel. 04405-1286.

Auto Veneken B.V. Sittard-Beek
Leasing VW, Audi, VW bedr.-wag. Sit-
tard, Leyenbroekerweg 27, 515777*.
Beek, Pr. Mauritslaan 171, 372882*.

-_>

Bij Donny kijken is kopen!
Alle typen bedrijfsauto's, bestellers en
bussen, minibusjes, kleine bestellers,
open laadbakken, meubelauto's in alle
typen en prijsklassen. Ook diverse luxe
auto's, stationcars. Te veel om op te
noemen. Donny Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-634915.

-

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-'
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718

Liever 100%rijles
dan 30% korting
Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren
ervaring. Kies een van onderstaande
B. B.R. 0. -beroepsrijscholen.

Autorijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418
Autorijschool Bisschops Heerlen.
045-752827
Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen '045-213735
Autorijschool Jo Hendriks Kerkrade.
045-415315

Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade
045-415597

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade
045-456772

Autorijschool Kubben Schimmert
04404-2339.

Autorijschool Winthagen Simpelveld
045-443252

Autorijschool Simons Vaals
04454-2443
Autorijschool Peter Kokkelkoren
Voerendaal 045-750995

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken.
Topkwaliteit met 1 jaargarantie. Kloos-
terraderstr. 100, K'rade. 045-453837.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A, Sittard. 046-
-522424. Zandstraat 58, Montfort.
04744-2345.

Akerstr.-N. 288-290, Hoensbroek,
045-222333. Stalen, roestvrijst., mes-
sing enz. bouten, moeren in metr.,
metr. fijn, u.n.f., u.n.c. en ww-draad.
Tevens inbusbouten, houtschroeven,
plaatschr., ankerwerk v. muurbevest.
enz. Meest uitgebr. ass. in Limburg.

6BIS v/h Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt!. Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Steenmarkt Van Erp B.V.
Ca. 200 soorten bestratings- en gevel-
stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat
17, Sittard, tel. 046-512481.

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedri|fsautornatise-
ring Telefoon 045-210419, Ganzewei-
de 127, 6413 GD Heerlen.

Bel nu 045-455609
en informeer naar een van de vele ge-
zellige danscursussen van dansschool
Lotus, Heerlen en Kerkrade.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers' en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.'

Studio Kerdel zeefdruk/offset
Voor al uw drukwerk ... van klein tot
groot, in iedere oplage.
Mauritslaan 114, Geleen. Tel. 046-
-742964.

NILFISK
MET N NDLFISK ZITJENERGENS MEE.

Onderdeiendepot Roosen
Brunssum, Rumpenerstr. 157. Tel.
045-251015 (geen koopavond).

Elektro Bemelmans
Aanleg, reparatie en onderhoud van
elektro-installatie. Unolaan 33, H'hei-
de, tel. 045-212330.

1P at rti-,KT!AnuLfpoDeG
Brunssum 045-254166; Geleen 046-
-746089; Heerlen 045-719484; Kerkra-
de 045-451598; M'tricht 043-620770;
Sittard 046-525363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Spec. gevelreiniging, renov., kelderaf-
dichting, voegw., vochtwering 10 jr.
schrift, garantie. Stralen van meubels,
autoplaatwerk, velgen, chassis etc.

«jiciSservicè
/ \Tl^^ GLAS HERSTELLENL—= ) CRATIS BELLEN_ t—__ 06-0226688

Door direkt en persoonlijk contact met
onze meldkamer, een snelle en correcte
afhandeling van alle glasschades, ook
's nachts, in de weekeinden en op feest-
dagen.

_ymmmm
Houtindustrie Pelzer BV
Emball.-, pallet-, verpakkings- en stop-
hout; eike-, beuke- en esse-, plaathout;
goedkoop stookhout. Rijksw. 36,
Wahlwiller. 04451-1218.
i

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 046-747905. Aan-
bouwkeukens + apparatuur, event.
met compl. verbouwingen. Toonaan-
gevend in keukens.

\_y K_«HfrPT.-_

Showroom-magazijn: Elkenderweg 77, Heerlen
Design-studio: Kerkplein 45. Tel. 046-717555

VOSSEN KEUKENS
Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen. Stijlkeukens: Eikenderweg 77,
Heerlen.

CEMA
Geleen, Burg. Lemmensstr. 216, 046-
-747575, keukens - badmeubelen - sa-
nitair - cv.

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof ramen-
fabr. sinds 1973. Timmerfabr. sinds
1924. Showroom Broekhoven 1, Geul-
le-Meerssen.

Kunststof Brunssum
Kunststof ramen en deuren, schuif-
puien en balkonsystemen. Trichterweg
7, Brunssum. Tel. 045-231045.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv, dakwerk, gas, water,,
wateronth , noolontstop Emmaplein 8
Heerlen Tel 045-713265.

modellenburo

Winricusstraat 39 6467 BMKerkrade

Organisatieburo voor modeshows en
andere mode-evenementen. Opl. man-
nequin/dressman, fotomodel, host-
/hostess. Info: 045-422424.

Haaimachinehandel
VELDMAN B.V.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100;
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538; Geleen, Raadhuisstr. 14, 046-
-746480. Rep. alle merken, geen voor-
rijkosten. Roermond, Neerstr. 62,
04750-31012.

Gaswacht Limburg. 045-227676
Specialisten voor alle soorten gastoe-
stellen. Ontwerp, onderhoud, installa-
tie en verkoop. Litscherveldweg 5
Heerlen.

Wand- en plafondstudio
Pla.ondbouw Kerkrade Landgraaf b.v.
Sperwerweg 28, industr.terrein Abdis-
senbosch, Landgraaf. Tel. 045-320840.
Verk. part. ma.-vr. 9-17 uur, za. 10-14
uur.

Plafond- en keukencentrum
Zambon 043-642535
Div. systeemplafonds, altijd een
pasklare oplossing voor plafondproble-
men. Al onze syst. zijn eenv. zelf aan te
brengen. Idem diverse Zepka vouw-
deuren en wandkastsystemen op maat.
(Kruisberg 46 Meerssen).

Radax BV Plafondsystemen
Haefland 23, Brunssum, 045-258051.
Voor alle soorten plafonds, wanden en
betimmeringen. Showroom geopend
van di. t/m za. van 10-17 uur.

Akoutherm Systeembouw
Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Systeemplafonds en -wanden, interieur-
afbouw, akoustiek, verlichting, binnen-
en buitenzonwering. Voor inf. Industrie-
str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter-
rein 'De Horsel'. Fax 243983. Showroom
open ma./vrij. 13.00-17.00 uur.

C. de Wit B.V.
Postzegelhandel, Nobelstraat 41, 6411
EK Heerlen, tel. 045-710571.

■I "__ ___Tl_fTTP_?___________

Jago-Kerkrade "
Rolluiken en zonweringen. Óók voor
onderdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade. 045-
-414270.

IftUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049

MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show-
room Sittarderw. 116, Heerlen. 045-
-721658.

SIMI rolluiken
Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9
Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32
Brunssum. 045-252494 bgg 315484.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50, Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-.
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

Schilderw. Bijsmans Heerlen
"6 Onderhouds- en utiliteitswerken -s.
kunststoftoepassingen _- betonrep. -s.
gevelreiniging -u graffttybestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

V.S.M. Driessens-Niessen
Schildersbedri|f b.v. Ankerkade 127
6222 NL Maastricht. 043-630353.
Voor alle voorkom, schilderwerken.

Hakkenbar De Bongerd 718432
Bongerd 18, Heerlen, het adres voor al
uw schoenreparaties, sleutels en on-
derhoudsartikelen.

Schoonmaakbedrijven BV
Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, Amster-
dam. Voor meer info, bel 06-0228400.
Telex 10526, fax: 020-443454.

Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20, Nuth. Onderh. cv., ont-
kalk. waterleid., geiser, boiler, gas-/
waterinstall. Erk. schoorsteenveger.

voor apparaten, auto's,
fietsen, machines, reklame.
LETAS STICKERSERVICE
RB. 32016, 6370 JA Landgraaf
Te1:045-312580 Fax:o4s-325885

Unieke tegelcollectie tegen betaalbare
prijzen.
Nieuw Nieuw
-iI^HILI-. RSTbv aa

Showroom: Stationsstr. 29 Simpelveld.
Tel. 045-444542. Openingstijden: 13.00
t/m 17.00 uur ma. t/m vrij. Zaterdags
9.00 t/m 15.00 uur. Wandtegels vanaf

’ 12.95 mcl. BTW - Vloertegels vanaf

’ 18,00 mcl. BTW. Tevens kunnen wij
uw tegelwerk ook aanbrengen.

Groencentrum Bok - tel. 215366
Bloemisterij a hoveniersbedrijf *tuinctr. en architectuur. Vraag vr.bl
tuinadv. Uterweg 117, Heerlen-Noord

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-
thermoclear. Hofdwarsweg 7, Geleen

'Tel. 046-753865.

Herkende
verhuizers
datpakt altijd goeduit

Schoenmaekers Verhuizingen b.v<
Ridderweg 47, Heerlen.
045-411281. Fax: 414096.

Stikkelbroek Verhuizingen b.v.
Laanderstraat 109-111, Heerlen
045-715045.

£ uw verhuizer

fH _!jiie_2
~_________B____l*~_______k

_^m'mAv**^*^v>______ ____^w^
■ */ "_^B_*______! __■____!

Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop
van erotische videofilms. Sittard, St?'
tionsstr. 31. Maastricht, Via Re.ia
105, Brusselse Poort. Heerlen, winke''
centr. H'heide (achter Aldi) 221986.

W^fc?__J_J__i_______^
*** ESlMïM___aii^

J. Wetzels Woninginrichting
Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., vitra'
ges, valletjes. Tapijt gratis leggeJJ'
gord. op mt. maken. Spoorsingel 1/
Hrl. Tel. 045-727156.

Veneüan fclin&v
Kerkrade &V

Zonweringskonstrukties, jalouzieën-
markiezen en roll. in alu. staal + P vC
Kipstr. 30-32, Kerkrade. 045-45341"

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

045-739380 j



den-Limburg en een van de initia-
tiefnemers van de op te richten
stichting, stelt de nieuwe groepe-
ring zich ten doel om alsnog aan
een verblijfsvergunning te komen
voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
De stichting zoekt nu naar adres-
sen, waar de vluchtelingen zich tij-
delijk kunnen schuilhouden totdat
dievergunning alsnog is afgegeven.
De nieuwe Roermondse stichting
hoopt daarbij op steun van diverse,
vergelijkbare organisaties in Neder-
land. Zo zijn inmiddels contacten
gelegd met het Internationaal Net-
werk van Lokale Inititatieven voor
Asielzoekers (INLIA) in Groningen
en met de Pauluskerk in Amster-
dam, een bekende schuilplaats voor
illegale asielzoekers.

DOORJACKYSTROUCKEN

Al 3.640 hbo-ers in Z-Limburg zonder buun

Groeiende werkloosheid
onder hoger opgeleiden'Skippy' (35) dwong

klanten tot meineed

Vijftien maanden cel geëist tegen Geerlense drugdealer Belg klemgereden
na achtervolging
VOERENDAAL - Na een kilometers
lange achtervolging, die gistermorgen
tegen elf uur begon bij de grensover-
gang in Maasmechelen, heeft de poli-
tie een Belgische automobilist op de
Kunderberg in Voerendaal klemgere-
den. De Mercedes 350 waarin de
Belg reed droeg een verboden kente-
kenplaat, die de aandacht trok van
een surveillerende douanepatrouille.
De Belg werd gesommeerd zijn auto
aan de kant te zetten, maar hij ne-
geerdeeen stopteken. Na een achter-
volging over de autoweg langs Ge-
leen, Beek en Spaubeek nam de
Belg, die in een onverzekerde auto
bleek te rijden, de afslag Nuth-Bruns-
sum. Via de bebouwde kom van Nuth
en Wijnandsrade kwam hij terecht in
Voerendaal. Daar slaagde de politie
erin de man te overmeesteren. De
Belg verklaarde 'uit 'pure angst' te
hebben gehandeld.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het aantal werklozen
met een hogere opleiding in Zuid-
Limburg neemt snel toe. Momen-
teel heeft 14 procent, of wel 3.640
personen van het totale aantal
werklozen in Zuid-Limburg, een
hbo- of academische opleiding. De
Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg
spreekt in haar beleidsplan voor
1992 van 'een verontrustende toena-me. Door middel van specifieke
projecten wil Arbeidsvoorziening
zeker 140 hoger geschoolden dit
jaar aan een baan helpen.

Behalve de hoger opgeleiden wil de
Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg,
de nieuwe regionale organisatie
waarin de arbeidsbureaus in Zuid-
Limburg zijn opgegaan, zich inzet-
ten voor de langdurig werklozen, de
vrouwen die (weer) aan de slag wil-
len, (etnische) minderheden en jon-
geren.

Hoewel het aantal langdurig werk-
lozen in Zuid-Limburg daalt is het
percentage nog altijd erg hoog.
Meer dan de helft van de 26.000
werklozen en dat is 9,2 procent van
de totale beroepsbevolking (cijfer
eind juni 1991) in Zuid-Limburg, is
al langere tijd zonder baan. Twee-
duizend van hen worden dit jaar
benaderd en krijgen een scholing-

saanbod. Hoewel slechts 2,2 pro-
cent van de Limburgse bevolking
uit etnische minderheden bestaat,
bedraagt de werkloosheid 5,4 pro-
cent van het totale bestand. „Er is
hier dus sprake van een grote ach-
terstand," aldus het beleidsplan.

De kansen voor jongeren om aan
werk te komen zijn verbeterd de
laatste jaren. Volgens de Arbeids-
voorziening vinden jongelui met
een diploma vrij snel een baan,
maar als ze vroegtijdig de school
verlaten wordt het een stuk moeilij-
ker. Dat aantal moet van 1000 terug-
gebracht worden naar 300 in 1992.

tuigen zodanig worden
bedreigd dat ze meineed
plegen. Aan deze praktij-
ken, die vooral in de
drugwereld steeds vaker
voorkomen, moet een
halt worden toegeroe-
pen", brieste de officier
van justitie. „De rechter
moet erop kunnen ver-
trouwen dat getuigen de

De rechtbank doet uit-
spraak over veertien da-
gen.

waarheid spreken. Daar-
om leggen ze hun 'verkla-
ringen ook onder ede of
gelofte af. Valse verkla-
ringen tasten de basis
van de rechtspraak aan".
Skippy hoorde het alle-
maal hoofdschuddend
aan. Hij ontkende dat hij
ooit iemand had be-
dreigd. „Ik begrijp hier
werkelijk niks van. Wat
willen die mensen toch
van me?"
De advocate van de he-
roïnehandelaar betwijfel-
de op er sprake was van
uitlokking van meineed.
Zij vond de verklaringen
van de vier verslaafden
warrig en soms zelfs te-
genstrijdig.

tegen Skippy, kende het
kwartet hem bij wijze
van spreken niet eens.
Toen ze nader aan de
tand werden gevoeld,
biechtten de verslaafden
op dat de heroïnehande-
laar hen onder druk had
gezet. Skippy zou heb-
ben gezegd dat hij ze in
elkaar zou laten slaan ot

MAASTRICHT - Heerle-
naar Hans S. (35) zit
"momenteel een straf van
«anderhalf jaaruit wegens
handel in heroïne. Als
"et aan officier van justi-
tie mr Van Buchem ligt,
Komen daar nog eens
vijftien maanden cel by
omdat S. -in de Heerlen-
se drugscène beter be-kend als 'Skippy'- vier
Van zijn klanten onderbedreiging zou hebben
aangezet tot meineed.
De verslaafden legden bij
de politie allemaal eenbelastende verklaring af
tegen de heroinedealer.
Maar toen ze later voor
jje Maastrichtse recht-
bank moesten getuigen

zelfs 'de kogel zou geven'
als ze hun verklaringen
voor de rechtbank niet in
zouden slikken.
Mr Van Buchem was des
duivels. „Getuigenver-
klaringen zijn een be-
langrijk bewijsmiddel.
Zeker als de verdachte
ontkent. De rechtsstaat
wordt ondermijnd als ge-

Architect kaapt grond voor neus gemeente weg

Bouw van Heerlens
zwembad afgeketst

Ontzetting over
neersteken Afrikaan
AKEN - De 'Junge Union' in Aken
heeft met ontzetting gereageerd op
het neersteken van een jonge Afri-
kaan in de Domstad afgelopen zon-
dagmorgen. De 28-jarige Liberiaan
verkeert nog in levensgevaar. Over de
aanleiding tot de steekpartij is nog
niets bekend. Volgens de Junge
Union moeten politieke motieven niet
worden uitgesloten. „Wij veroordelen
alle aanvallen op buitenlanders en op
huizen waar deze mensen verblijven.
Wij zijn er zeer verontrust over dat
kennelijk veel jonge mensen bereid
zijn om buitenlanders met haat, loze
kreten en geweld tegemoet te treden.
Gewelddaden tegen asielzoekers zijn
een schande voor ons land," aldus
een verklaring van de bond.

Maastricht maakt
infra-roodfoto's

van bomenbestand
MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht wil de conditie van de
bomen in de stad gaan bepalen met
behulp van infraroodfotografie. Dat
is een methode die is gebaseerd op
de energie die bomen uitstralen.
Gecombineerd met andere gege-
vens kan zo een overzicht gekregen
worden van de vitaliteit van de bo-.
men. De kosten van de totale inven-
tarisatie van de bomen bedraagt
ongeveer vier ton. Volgens de ge-
meente is het infrarood fotografe-
ren van het groen efficiënter dan
het bepalen van de conditie door
naar de boom te kijken of door de
dichtheid van de kroon te meten.
De fracties van de VVD, Groen
Links en de Seniorenpartij - een
minderheid in de raad - willen eerst
nadere informatie over het nut van
de inventarisatie. Ook willen ze be-
kijken of een goedkoper alternatiel
mogelijk is.

Autodieven gepakt
in Hoensbroek
HEERLEN - De Heerlense en Bruns-
sumse politie hebben in eendrachtige
samenwerking twee autodieven op
heterdaad betrapt. Dinsdagochtend
om half drie werden de twee gesigna-
leerd toen zij zich op verdachte wijze
ophielden bij een auto aan de Akker-
weide in Hoensbroek. De agenten
zagen de betreffende auto even later
op de Kouvenderstraat rijden en wis-
ten hem op de Heisterberg tot stop-
pen te dwingen. De inzittenden, een
31-jarige Heerlenaar en een 30-jarige
Oirsbeekse, hebben bekend.

Hoge carnavalsorde
voor minister
AKEN - De Franse minister van cul-
tuur en regeringswoordvoerder Jack
Lang krijgt op 15 februari tijdens een
feestzitting in het Eurogress in Aken
de Ridderorde 'wider den tierischen
Ernst. De minister, tevens burge-
meester van Blois, is volgens de Aa-
chener Kamavals Verein uitverkoren
wegens zijn humor en menselijkheid.
Hij had de orde eigenlijk al in 1991
moeten krijgen.

'Jazz Mecca' op
educatieve toer
MAASTRICHT - Het Jazz Mecca.in
Maastricht, het kleine broertje van het
North Sea Jazz-festival in Den Haag,
zal dit jaar een belangrijk educatief
voorproefje krijgen. Voorafgaand aan
het derde Jazz Mecca wordt er op 29
en 30 oktober in het MECC-gebouw in
Maastricht een conventie gehouden
voor de studenten van de jazz-afdelin-
gen van alle conservatoria in Europa.
Bekende jazz-musici geven onder
meer masterclasses en workshops.
Door de Provincie Limburg en Buma/
Stemra is reeds medewerking aan dit
project toegezegd.

DEN HAAG/VALKENBURG -Het ministerie van WVC hoeft het
contract met Hotel De Wilgenhof in
Valkenburg over de noodopvang
van asielzoekers niet te verlengen.
Dat heeft de president van de Haag-
se rechtbank vanmorgen in kort
geding bepaald.
Hotelier Frans Zurstrassen van De
Wilgenhof spande vorige week een
kort geding aan tegen de Neder-
landse Staat, omdat hij zonder klan-
dizie en inkomen zit, nu WVC het
contract per 1 januari niet heeft ver-
lengd.
Hotel De Wilgenhof werd in novem-
ber van het vorig jaar, met steun
van de Tweede Kamer, ontruimd,
omdat de behandeling van de asiel-
zoekers in het hotel te wensen over
zou laten. Er zou onvoldoende
voedsel worden verstrekt en er zou
geen rekening worden gehouden
met de religieuze verplichtingen
van de vreemdelingen.
Zurstrassen eiste verlenging van
het contract, omdat WVC in een eer-
der stadium de indruk zou hebben
gewekt dat de noodopvang in De
Wilgenhofna 1 januari gewoon door
zou gaan. WVC heeft altijd ontkent
dat er toezeggingen zijn gedaan.
De kort-geding rechter oordeelde
dat de hotelier geen aanspraak kan
maken op eventueel gedane toezeg-
gingen.

Geen nieuw
contract voor
De Wilgenhof

(ADVERTENTIE)

r sw.sst.__a- .

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324

Geleen, Roodhuisslr 8 046-743030

Miss Limburg
'geknipt' voor NS

Evers antwoordde giste-
tijdens de commissie Onder-

is. Cultuur, Recreatie en Sport op
fc. vraag van commissielid Thijs

dat de gemeentenu drie eer-
L; afgewezen lokaties opnieuw
ckt-t r̂ het ziet er naar uit dat de
v.fOW van een n'euw zwembad zo-

vertraging oploopt, dat over-
lap*l wordt om alvast te beginnen

' de renovatie van Terveurdt.

I-L raad besloot daarom dat zwem-(J* Terveurdt in Hoensbroek moet
|(. rden opgeknapt en dat tegelij-
gjtijd een nieuw zwembad wordt
t^ouwd. Dit zou in het centrumjv^tenkomen.
8*l AGS zich Geleenhof heeft toe-vagend, betekent een fikse tegen-
Crt voor de gemeente. Ze koes-
j de verwachting dat de koop
vs'°ten zou kunnen worden. Als

was Nieuw-Eyck-
(J* ideaal: dicht bij het centrum,
iv? een uitvalsweg en bij een opritar de autoweg.

[jEERLEN - De gemeente
eerlen is er niet in geslaagd

Jll een geschikte lokatie te
voor een nieuw te bov-en zwembad.

u5Semeente onderzocht het afgelo-
j.n jaar maar liefst dertien lokaties
h de nabijheid van het centrum,
i aar deze zijn nu allemaal afgeval-j"1- Heerlen had zijn zinnen met
J*ftie gezet op een stuk akkerland. ssen de wijk Gelein en bejaarden-
Btttrum Douvenrade.

[J£jar eigenaar Onroerend Goed-
jj^atschappij Oranje Nassau heeft
c| stuk grond verkocht aan archi-Jj^enbureau AGS, dat eigenaar is
jrj de aangrenzende hoeve Geleen-?'" Voor de gemeente kwam die
c^sactie als een grote verrassing.
jj*. willen op deze manier invloed

,'oefenen op de omgeving van de
j.e.e. Concrete plannen met de
i Or_d hebben we niet," verklaart
y^as Vermeer van AGS.
*H de Heerlense zwembadplannen

|jBt hij niets af weten. „Het is sim-
fe_ heeft ons die grond aan-

boden en wij hebbenze gekocht."
Ij
y^erlen probeert al sinds 1983
(C^hteloos een alternatief te vin-
§ ** voor het hopeloos verouderde
«pTtfondsenbad. Plannen voor een
S:^°t subtropisch zwembad liepen
t^tf 1990 spaak. De lokatie, bij na-

Terworm, plus een fi-
j^cieel tekort waren voor de
'fteenteraad onacceptabel.

HEERLEN - Manuela Klijnsma
(18) uit Brunssum werd eind vo-
rig jaar gekozen als Miss Lim-
burg. Ze volgt een opleiding tot
schoonheidsspecialiste en werkt
bij een drogist, maar de trein is
haar grote passie.
De NS hield gisteren een bijeen-
komst waarop enkele tientallen

Aangezien haar vader Richard
en zus Brigit al conducteur zijn,
kreeg Manuela de NS-liefde met
de paplepel ingegoten. „Als ik
mijn studie heb afgerond, sta ik
bij de NS op de stoep. Natuurlijk
moet ik dan de normale sollicita-
tieprocedure doorlopen." Dan
zal haar Miss-kleding plaats ma-
ken voor een uniform. „Ach, ik
ben toch een soort Assepoester.
Normaal draag ik gewoon een
jeansbroek hoor!"

van afwisseling, dus dat komt
goed uit. ,Ja, er zal ook wel eens
een saai ritje tussen zitten, maar
dat neem ik graag op de koop
toe. Het leuke is dat je overal
komt," verklaart Manuela, die er
straks wel part-time schoon-
heidsbehandelingen bij wil blij-
ven doen.

conducteurs instructies kregen
over het klantvriendelijk wer-
ken.

Met Miss Limburg Manuela had
de NS een extra attractie bij de
hand. Ze hield een speech over
haar voorliefde voor het vak van
conducteur.
„Het is een beroep met veel zelf-
standigheid, waarbij je veel met
mensen kunt omgaan. Ik hou

Maastrichtenaar
wint auto van U2

lerse rockgroep staat 'aandenken' af

Stichting wil illegalen
schuilplaats helpen

'Crosses in the
Wind' gereed
MARGRATEN - De herdruk van het
boek 'Crosses in the Wind' is in druk
verschenen. Het eerste exemplaar zal
vrijdag om vijf uur in het gemeente-
huis van Margraten worden aangebo-
den aan gedeputeerde Sjef Pleumee-
kers. Diegenen die op de uitgave
hebben ingetekend worden uitgeno-
digd daarbij aanwezig te zijn. Zij kun-
nen dan hun exemplaar in ontvangst
nemen. 'Crosses in the Wind' werd
geschreven door generaal Shomon
en handelt over de aanleg van de
Amerikaanse begraafplaats in Mar-
graten. Het boek is na vrijdag voor 25
gulden te koop bij de Rabobank in
Margraten.

Nieuwe hoogleraar
ambtenarenrecht
MAASTRICHT - Mr J. Boesjes (62)
is door de Stichting Wetenschapsbe-
oefening Rijksuniversiteit Limburg
benoemd tot hoogleraar Ambtenaren-
recht bij de rechtenfaculteit. Mr Boes-
jes is sinds 1985 ondervoorzitter van
de Centrale Raad van Beroep en
voorzitter van een van de kamers die
met ambtenarenrecht belast zijn.

MAASTRICHT - De twintigjari-
ge Maastrichtenaar Marco Bril
beleeft komende vrijdag de dag
van zijn leven. Klokslag twaalf
uur 's middags mag hij zich de
trotse eigenaar noemen van één
van de meest begeerde collec-
tors items uit de hedendaagse
popgeschiedenis: de antieke Tra-
bant van de wereldberoemde
lerse rockgroep U2.

De kleurrijk bespoten auto van
Oostduitse makelij siert onder
meer de hoes van het zopas ver-
schenen album Achtung Baby,
waarvan de razend populaire
band wereldwijd al miljoenen
exemplaren verkocht heeft. Het
voertuig is verleden jaardoor het
lerse kwartet op de kop getikt in
het toenmalige Oost-Duitsland,
bij wijze van bijzonder aanden-
ken aan de opnamen van ge-
noemd album in een Berlijnse
studio.
De Maastrichtenaar, in het dage-

lijks leven taxichauffeur, komt
in het bezit van de Trabant om-
dat hij gisteren uit de bus rolde
als winnaar van een grote pop-
prijsvraag. Die was uitgeschre-
ven door het televisiestation
MTV, dat 24 uur per dag poppro-
gramma's op de buis brengt.
Een woordvoerster van de pla-
tenmaatschappij van U2beves-
tigde gisteren dat Bril de sleutels
van de Trabant vrijdagmiddagin
zijn eigen woning krijgt uitge-
reikt voor het oog van de MTV-
camera's. „Het is nog een hele
klus om de wagen op tijd in
Maastricht te krijgen. Gister-
avond stond hij nog in lerland."
Hoewel hij ook zelf inmiddels
door een woordvoerster van de
satellietzender is ingeseind, hul-
de de Maastrichtenaar zich giste-
ren in stilzwijgen. „Ik heb met
MTV de uitdrukkelijke afspraak
gemaakt dat ik tot de officiële
plechtigheid van vrijdag mijn
mond houd. En daar houd ik me
aan." Wel liet Bril zich ontvallen
'een waanzinnige U2-fan' te zijn.
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Van onze verslaggever

" Miss Limburg Manuela Klijnsma tussen de reizigers wordt gecontroleerd door haar
vader en zus, die hun sporen als conducteur en conductrice al verdiend hebben.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Van onze verslaggever "

Van onze verslaggever

- De hulpverlening
V/J illegaal in Nederland verbly-

asielzoekers neemt in Mid-
georganiseerde vor-ij^n aan. In Roermond is een stich-

(.g in oprichting, die uitgeproce-
6rde asielzoekers aan onderduik-

h ressen gaat helpen.
Hj nog naamloze stichting is boven-
in van plan om juridische procé-dés te starten voor asielzoekers,
(^ geen verblijfsvergunning heb-
Hj 11. gekregen en daardoor het land

6lgen te worden uitgezet.
V 0)vJgens J. Hendriks, medewerker

het Vluchtelingenwerk Mid-
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Met grote vreugde en dankbaarheid geven wij

kennis van de geboorte van onze dochter
Maria Elisabeth Johanna

Wij noemen haar

Marlies
21 januari 1992

zusje van Max en Pauline
Jan en Adrienne van Kempen-Giesendorff

Herkenberg 7, 6231 LX Meerssen
Bezoek: gaarne na telefonische afspraak.

t
Luctor et eraergo.
Wij wisten niet, hebben het niet gemerkt
hoe vaak je pijn had; hoe je, ongeweten
door ons, die pijnen dapper hebt verbeten
totdatje niet meer kon. Kracht is niet onbeperkt.
Met droefheid geven .wij u kennis, dat heden
van ons is heengegaan, in de leeftijd van 69 jaar,
onze moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Neeltje
Esmeijer-Leune

weduwevan

Gerrit Jan Esmeijer
Schinveld: Lucretia en Michel
Brunssum: Ans

Heerlen: Henk en Beppie
Landgraaf: Appie en Lucia
Brunssum: Kootje en Marlies

Heerlen: Dikkie en Tonny
en haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Leune
Familie Esmeijer

Brunssum, 20 januari 1992
De Insel 19.
Corr.-adres: Duivestraat 14, 6414 VB Heerlen.
De rouwdienst, voorgegaan door ds. van de
End, zal gehouden worden op donderdag 23 ja-
nuari om 11.00 uur in de Bethelkerk, Heuger-
straat 31 te Brunssum, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats
in Brunssum.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het-
St. Gregorius-ziekenhuis in Brunssum.
Gelegenheid tot rouwbezoek, dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te sturen, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Wegens een sterfgeval is onze zaak

„Cafetaria Olympia"
op donderdag 23 januari de gehele dag gesloten

Loes en Michel
Heidestraat 28
Schinveld

t
Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het moedig gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden?
En wie kan voelen, watje hebt doorstaan?
Rust nu maar uit.

Heden overleed tot onze grote droefheid,na een
langdurige ziekte, op 66-jarige leeftijd, onze lie-
ve moeder, mijn schoonmoeder, mijn oma, onze
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mia Herings
weduwe van

Jo Monsewije
Heerlen: André enRiki

Monsewije-Hochstenbach
Rachelle

Heerlen: Marcel Monsewije
Familie Herings
Familie Monsewije

Heerlen, 20 januari 1992
Bautscherweg 70
Corr.adres: Sittarderweg 111,
6412 CD Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op vrijdag 24 janua-
ri om 11.00 uur in de parochiekerk H. Joseph te
Heerlerbaan-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis, donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

't
Na een liefdevolle verzorging in het bejaarden-
verzorgingshuis Heereveld te Waubach, is kalm
en vredig van ons heengegaan onze tante

Tien Vondenhoff
Zij overleed op de leeftijd van 85 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Edith
Mia en Jeu
May en Billa
Neven en nichten

Landgraaf, 21 januari 1992
Bejaardenverzorgingstehuis Heereveld
Corr.-adres: Barbaralaan 2, 6373 CP Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 24 januari a.s. om 10.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide, Hoogstraat, waarna de crema-
tieplechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overle-
dene donderdag 23 januariom 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkapel van Lindeman Uitvaartcentra, Beu-
teweg 32 te Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
19.15-19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven
heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
geheel onverwacht van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Willy van den Bergen
weduwnaarvan

Mia Triepels
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Oirsbeek: Albert en Marjan

van denBergen-Rouschop
Ralf

Treebeek: Francien van den Bergen
Familie van den Bergen
Familie Triepels

20 januari 1992
Pleinstraat 13, 6446 XD Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 24 januari om 10.30 uur in de St. Barba-
rakerk te Treebeek-Brunssum, gevolgd door de
crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in de
PaterKolbekapel van voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben en om alles wat hij voor ons
heeft betekend, maar diep bedroefd om zijn
heengaan, geven wij u kennis dat toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, onze lieve
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

(opa) Henk Bakker
* 29 april 1909 t 20 januari 1992

weduwnaar van

Henny Brücksken
Heerlen: Christine en Klaus t

Voerendaal: Helmut en Annie
Henk en Anita
Margriet en Paul
Hetty, Anton t

6367 XN Voerendaal, 20 januari 1992
Teggert 88
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 24 januaria.s. om 10.30 uur in het cre-
matorium te Imstenrade, Heerlen.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Opa is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30
te Heerlen, ingang St. Antoniusweg. Gelegen-
heid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30 tot
18.00 uur.

t .
Nadat zijn gezondheid reeds jaren achteruit-
ging, overleed toch nog vrij onverwacht, kort
voor zijn 65ste verjaardag mijn lieve man,
schoonzoon, broer, onze zwager, oom en neef

Jo van Aerssen
echtgenootvan

Lies Neilen
6365 CB Schinnen, 20 januari 1992
Heisterbrug 85
De plechtige uitvaartdienst heeft plaats op za-
terdag 25 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Dionysius te Schinnen,
gevolgd door de crematie in crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen om 12.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake, vrijdagavond om 18.45 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum van Dela, Vouershof 1 te Geleen, alwaar
gelegenheid is tot afscheidnemen vrijdag van
17.30 tot 18.15 uur.

Rectificatie
t

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het
gezin, dat alles voor hem betekende, hebben wij
met respect en diepe bewondering voor zijn
moed en wilskracht, in zijn eigen vertrouwde
omgeving afscheid moeten nemen van mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, schoonvader, lie-
ve opa, broer, schoonbroer, oom en neef

Wil Petri
echtgenoot van

Bea Lebens
Voorzien van het h. sacrament der zieken over-
leed hij op 69-jarige leeftijd.

Geleen: Bea Petri-Lebens
Geleen: Marleen Stijnen-Petri

Nic Stijnen
Nancy

Rothem: Wil Petri
Marlies Petri-Coumans
Anouk,Ricardo
Familie Petri
Familie Lebens

6166 BC Geleen, 19 januari 1992
de Katstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatsheb-
ben donderdag 23 januari a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Marcellinus en Petrus
te Oud-Geleen, waarna de begrafenis op het pa-
rochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Mede tot intentie van de dierbare overledene zal
een avondmis worden opgedragen heden
woensdag 22 januari om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis, Barbarastraat 1 te
Geleen, alwaar gelegenheid tot bezoek van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

t
Nooit vragend, nooit klagend,
Zijn zorgen in stilte dragend,
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
Zijn hart heeft voor ons geklopt,
Zijn ogen hebben ons tot 't laatst gezocht.

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor alles wat hij voor ons
betekende, geven wij kennis, dat na het ontvangen van het h. sacra-
ment der zieken, heden van ons is heengegaan, in de leeftijd van 82
jaar, mijn lieve echtgenoot en onze zorgzame pa, opa, broer, schoon-
broer, zwager, oom en neef

Victor van Hoven
oud-kerkmeester, en president van de Raad van Toezicht

vari de Rabobank te Wijnandsrade
echtgenoot van

B. van Hoven-Voncken
Wijnandsrade: Rina Pakbier-van Hoven

JoPakbier
Cecille, Monique, Jeannette en
Sybille

Heveadorp: Jeanne Nuyten-van Hoven
Paul Nuyten
Henri en Victor

Eindhoven: Maurice van Hoven
Wilma van Hoven-van Zuylen
Naomi, Matthijs,Rachel en
Miriam

Gorssel: Fernand van Hoven
Joke van Hoven-van deKamp
Familie van Hoven
Familie Voncken

Wijnandsrade, 20 januari 1992
Laar 10, 6363 CT Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op vrijdag 24 januaria.s. om 11.00uur in de parochiekerk van
de H. Stephanus te Wijnandsrade.
Rozenkransgebed donderdagavond om 18.45 uur, waarna de Vigilie-
dienst in voornoemde kerk.
Victor is opgebaard in mortuarium Walpot, Kerkstraat 17ate Eijsden.
Bezoek dagelijksvan 19.00 tot 20.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat he-
den van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, in de
leeftijd van 90 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Helena Wetzels
weduwevan

Charles Rodigas
In dankbare herinnering:

Geleen: t Frans Rodigas
Marie-Louise Rodigas-Thomissen

Des Moines (U.S.A.); Leo Rodigas
Mimi Rodigas-Dewaide

Munstergeleen: Olga Heffels-Rodigas
Jean Heffels

Munstergeleen: Miny Peters-Rodigas
t John Peters
en al haar dierbare klein-
en achterkleinkinderen

20 januari 1992
Corr.adres: Overstraat 30, 6151 CN Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op zaterdag 25 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Pancratius te Munstergeleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van vrijdag 24 januaria.s. om 19.00 uur in bovengenoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijksvan 17.30 tot 18.15 uur.
Een woord van dank aan het medisch team en verplegend personeel
van afdeling 30 in Invia.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven dezeannon-
ce als zodanig te beschouwen.

|H_________________________H._____.______B______________________________a'

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij
ons gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u kennis dat na
een moedig en waardig gedragen lijden van ons is heengegaan, voor-
zien van de h. sacramenten, in de leeftijd van 53 jaar, mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, j
tante en nicht

Rina Meulenberg
echtgenote van

Wiel Russing
In dankbare herinnering:

Oirsbeek: Wiel Russing
Oirsbeek: Mirella en Harry

Vossenberg-Russing
Rélana, Nathalie

Hoensbroek: Eddy Russing
Linsey

Oirsbeek: Laurens en Brigitte
Russing-Hennes
Christiaan, Francis

Oirsbeek: MauriceRussing
Familie Meulenberg
Familie Russing
Familie Hendricks'19 januari 1992

Corr.adres:
Provincialeweg Zuid 72, 6438 BG Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, .zal plaats-
hebben op vrijdag 24 januaria.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Lambertus te Oirsbeek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condole-
ren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van donderdag 23 januari a.s. om 19.00 uur in bovenge- ,
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maaslandmortuarium Wau-
ben, Heinseweg te Sittard, dagelijks van 16.00 tot 16.45 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annon-
ce als zodanig te beschouwen.1 --*

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelneming ons betoond bij
het overlijden en de crematie van mijn lieve man, vader, schoonva-
der en opa ■_- __. .Jean Vijgen

echtgenoot van

E. Vijgen-Thissen
betuigen w.j u onze oprechte dank. fi vijgen.Thissen
TT , . ,„„„ kinderen en kleinkinderenHeerlen, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 1 fe-
bruari om 18.30 uur in de St. Pancratiuskerk te Heerlen.1 -^

BENOEMD
bij Koninklijk Besluit van 14 januari 1992 tot

NOTARIS TE SITTARD
(nieuwe derde standplaats)

Mr. Joep Laudy
Het kantoor zal gevestigd worden te SITTARD, RIJKSWEG-ZUID 76.
Nadere mededelingen omtrentopening kantoor en receptie volgen zo
spoedig mogelijk.

Jasparstraat 34, 6164 HX Geleen. Tel. 046-749719. moiL '-4—

Enige en algemene kennisgeving
" t

Na een leven dat getekend werd door eenvoud,
goedheid, en behulpzaamheid, delenwij u mede
dat na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis Schuttershofafdeling de Berk, geheel
onverwacht op 78- jarige leeftijd van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, onze
lieve zus, schoonzus, tante en nicht

Sophie Janssen
Uit allernaam:
Familie Janssen

Brunssum, 20 januari 1992
Corr.-adres: Vullingsweg 34, 6418 HT Heerlen
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het motuarium van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
In de kapel van het St. Gregoriusziekenhuis te
Brunssum, zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op zaterdag 25 januari a.s. om
11.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Samenkomst in de kapel, er is geen condoleren.

Met grote verslagenheid namen wij
kennis van het overlijden van de heer

Johan Bemelmans
Ruim 51 jaar trouw lid en supporter
van onze vereniging.
Ons medeleven gaat uit naar de kinde-
ren.

Bestuur en leden
RKTSV Terwinselen

De eerste jaardienstvoor onze dierbare moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoe-
der

Sibilla Pauly-Theves
zal worden gehouden op zaterdag 25 januaria.s.
om 19.00 uur in de St. Jozefkerk te Waubach-
Groenstraat.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Landgraaf, januari 1992

Dankbetuiging
Langs deze weg betuigen wij onze oprechte
dank aan de familie, vrienden, kennissen en
buurtbewoners, voor de vele blijken van mede-
leven, ondervonden tijdens de ziekte, het over-
lijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze
vader, schoonvader en opa

Hubert Jacob
Herberichs

Mevr. E. Herberichs-Conjaerts
kinderen en kleinkinderen

Übachsberg, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag, 25 januari om 19.00 uur, in de paro-
chiekerk van de H. Bernardus te Übachsberg.

tTeun Kurstjens, 63 jaar, echtgenoot van Marie
Maessen, Schoolsingel 4, 6065 BS Montfort. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
vrijdag 24 januari 1992 om 10.30uur in de parochie-
kerk van de H. Catharina te Montfort.

t Harry Heltzel, 76 jaar, echtgenoot van Marie
Roozen, Het Stepke 9, Stevensweert. Corr.adres:

Burg. Minkenbergstraat 19, 6107 AD Stevensweert.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 23 januari 1992 om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Stephanus te Stevens-
weert.

t Thijs van Emmeloo, 94 jaar, weduwnaar van
Bernardien van Avezaath en van Bertha Wil-

lems. Corr.adres: Stevensweerterweg 13, 6051 GP
Maasbracht. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op donderdag 23 januari 1992 om
14.00 uur in de parochiekerk van de St. Gertrudis
te Maasbracht.

t Maria Elisabeth Triepels, 100 jaar, weduwevan
Jacob Levels. Corr.adres: Wal 22, 6017 BE

Thorn. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op donderdag23 januari 1992 om 10.30uur
in de parochiekerk van de H. Severinus te Grat-
hem.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven ons b^
toond in de vorm van condoleances, h. misse"
en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bi)
de uitvaartdienst en begrafenis van onze lieve. en goede man, vader, schoonvader en opa

Jan Bassant
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Hannie Bassant-Sterck
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater'
dag 25 januari a.s. om 19.00 uur in de kerk va"
de H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

Ik tast naar jouw hand
maar die is er niet meer
Geen warmte, geen troost, geen geborgenheid-
Daaraan te wennen kost tijd, zóveel tijd

Op 20 januari was het een jaar geleden dat v/il
plotseling afscheid moesten nemen van mij"
onvergetelijke en lieve man en vader

Dré Beijer
De plechtige eerste jaardienst zal gehoude"
worden op zondag 26 januari a.s. om 11.00 uuf
in de Petrus en Pauluskerk te Landgraaf.
Schaesberg.

Mary Beijer-Smeijsters
Davy

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven bij he
overlijden en de begrafenis van onze dierbare
moeder en oma

Annie Terwijn-
Eijkenboom

willen we iedereen heel hartelijk bedanken. Uv'
medeleven was ons een grote steun.

Haar kinderen en kleinkinderen-
De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 25 januari om 19.00 uur in de grote kerf
van St. Jan Evangelist te Hoensbroek.

__\

DE MOOISTE BRUIDSSHOW
VAN NEDERLAND
Dinsdag 18 februari om 20.00 uur
in de Stadsschouwburg te Heerlen

kaartene ’lO,-

BRUIDSHUIS PEREBOOM
Oranje Nassaustraat 27 HCCRLcN Tel.: 045-71213^



over de voorstellen evenwel uitge-
steld.

baar is gezien op 13 mei 1990 in
Aken, één dag later is geregistreerd
door de parkeerpolitie. Een tot nu
toe onbekende moét met de auto
daarna van Aken naar het vliegveld
van Hamburg zijn gereden waar hij
pas in juli is ontdekt. Dat de auto
juist in Aken fout geparkeerd stond
is opmerkelijk omdat het toeval wil
dat de Limburger dok in die plaats
is aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de
Akense politie wordt de Limburger
nog naar Kiel overgebracht om daar
te worden verhoord.

MAASTRICHT - De 'Kriminalpoli-
zei' van Kiel en justitie in Kiel on-
derzoeken momenteel echter vooral
zijn betrokkenheid bij de aanslag in
de Duitse havenplaats. De Akense
politie heeft de man vorige week
opgepakt bij een routinecontrole
omdat de Kielse autoriteiten om
zijn opsporing hadden verzocht.

j^ECHERNICH - Het initiatief tot.et "ouden van de discussiebijeen-
komst komt uit de koker van het

Klaus Rebbert (CDU).»v oordat de gemeenteraad een be-nut neemt, moet de bevolking
"erst goed worden geïnformeerd.
°or" en tegenstanders dienen degelegenheid te krijgen hun stand-J^nten over deze zaak uiteen te zet-ien.' zo meent hij.

De bedrijfsleider van het tehuis in
Mechernich, Helmut Weber, noemt
het besluit van de commissie 'onbe-
grijpelijk. Weber: „Het kwam voor
mij geheel onverwacht, want de
voorafgaande gesprekken met de
raadsfracties waren zeer positief
verlopen." De ruime meerderheid
van de commissie bleek van me-
ning dat het bouwgebied moet wor-
den bestemd voor woningen ten
behoeve van jonge gezinnen.

Op horecavakbeurs

Limburger wint
Feuilleté-trofee

Het lijk van de Syriër werd begin
oktober 1990 gevonden langs de
autoweg bij Kiel. Sectie wees uit
dat de man in mei van dat jaarom
het leven moest zijn gebracht. Hij
was van achteren door zijn hoofd
geschoten. De man, die zich met be-
hulp van een vals paspoort uitgaf
als Carlos Cilberto Ojeda uit Para-
guay, heeft zich sedert 1989 onder
meer opgehouden in Zweden, De-
nemarken, Nederland, België en
Frankrijk.

Van onze verslaggever

Belgisch Limburg
scoort hoog bij
alcoholcontrole

zich volgens haar mogelijk ook in
Zuid-Limburg 'wellicht tot op zeke-
re hoogte' gaan afspelen.Celstraf voor

dealers 'Spielerei'
Maar de steeds luidere roep om een
grootscheepse provinciale herinde-
ling, zoals die onlangs nog in
Noord- en Zuid-Holland te horen
was, doet De Graaff voorlopig nog
af als 'Spielerei' van de Nederlandse
bestuurders.

Het convenant, dat vooralsnog de
status heeft van een intentieverkla-
ring, wordt op korte termijn nader
uitgewerkt in een serie concrete be-
leidsprojecten die vervolgens geza-
menlijk worden uitgevoerd. In eer-
ste instantie valt daarbij onder meer
te denken aan afspraken over de af-
valverwerking en de jeugdhulpver-
lening. In de ogen van de drie pro-
vinciebesturen levert een dergelijke
aanpak niet alleen belangrijke effi-
ciency-winst, maar ook aanzienlijke
kostenbesparingen op.

" De Grensstraat in Vaals als rijksgrens. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

jj°ERMOND - De rechtbank vanermond heeft twee dealers uitx-e Plaats veroordeeld tot gevange-
s^straffen. De uitDuitsland afkom-
v M.P. kreeg 12 maanden, waar-
*is. 3 voorwaardelijk. Tegen hem
.Rif de officier van justitie twee.eken geleden 15 maanden. R.K.

,oet 2 jaar gaan zitten, waarvan 6banden voorwaardelijk. Zijn von-y,jj is conform de eis. Het tweetalrd op 2 oktober aangehouden bij
fol inval in een woning aan de Te-»seweg in Roermond.

MAASTRICHT - Voor het Eerste
Rozendaalse Festival van Samen-
werkende Amateurfilmers (ERSA)
werden 18 films van Nederlandse
en Belgische inzenders geselec-
teerd. De animatiefilm 'Graaf Zel-
denrust', van de echtparen Ber-
voets, Stem en Herveille, Wijnands-
rade, werd met een eerste prijs
gehonoreerd. Bovendien kreeg deze
film de publieksprijs.

Eerste prijs voor
amateurfilmers

Bervoets/Herveille

De speelfilm 'De Indringer', van
Huub Bervoets ontving een derde
prijs.Opknapbeurt

Grensstraat

Vlaanderen
De interprovinciale samenwerking
zal overigens voor een deel ook een
grensoverschrijdend karakter krij-
gen. Met zn drieën denken de colle-
ges van Gedeputeerde Staten met
name een meer gelijkwaardige en
dus serieuzer partner te zijn voor
Vlaanderen. Vooral op milieu-, on-
derwijs- en verkeersgebied hopen
dezuidelijke provinciebesturen met
hun Vlaamse collega's tot bindende
wederzijdse afspraken te komen.

de bus gerold dat Vaals de kos-
ten van de opknapbeurt voor
zijn rekening neemt.
Er komen parkeervakken en de
weg krijgt een nieuwe asfaltlaag.
De kosten bedragen ruim drie
ton. Aken neemt in de toekomst
wel het onderhoud van het Duit-
se weggedeelte voor zijn reke-
ning. De precieze grenslijn,
midden op de weg, zal waar-
schijnlijk worden aangegeven
met een punt.

Wandelaar vindt
gewonde lama

HAMONT-ACHEL - Dinsdagna-
middag heeft een wandelaar in
Hamont-Achel een lama gevondentHet beest had een wonde aan de lin-
ker voorpoot. Omdat het dier zich
niet liet benaderen moest de politie
erbij gehaald worden, die op zoek
ging naar de eigenaar. De lama
bleek eigendom te zijn van een oud-
notaris uit Sint-Huibrechts-Lille
(Neerpelt). Het dier had enkele da-
gen geleden al de vrijheid gekozen.

Voor Vaals is deze weg een
woonstraat. Bovendien is het de
entree van het grensstadje. Aken
heeft niet zon belang in deze
straat omdat er geen woningen
zijn gebouwd. Najarenvan over-
leg tussen beide steden, is nu uit

VAALS - De Grensstraat in
Vaals ondergaat momenteel een
fikse opknapbeurt. De weg
vormt al jaren de scheidslijn tus-
sen Nederland en Duitsland. Een'
gedeelte ligt op Nederlands
grondgebied en het andere is ei-.
gendom van de stad Aken. Maar
over het betalen van de kosten
van deze ingrijpendereconstruc-
tie, is men het in de loop der ja-
ren niet helemaal eens gewor-
den.

Daarnaast hamerde De Graaf erop
dat interprovinciale samenwerking
allesbehalve een exclusieve zaak
van de colleges van GS dient te zijn.
„Er moet reële controle door Pro-
vinciale Staten mogelijk zijn."

Controle

Niettemin gaf de staatssecretaris
met zo veel woorden aan dat de fu-
sie-mogelijkheid voor provincies in
de toekomst wel degelijk moet wor-
den overwogen. Maar daar kan vol-
gens haar alleen sprake van zijn als
het takenpakket van zon nieuw te
vormen landsdeel 'een bepaalde
kritische massa' krijgt. „Maar," zo
voegde de bewindsvrouwe er on-
middellijk aan toe, „het is moeilijk
nu al aan te geven wanneer dit punt
wordt bereikt."

'Cartenschau 2000'
definitief in Aken

%ii.^_ - De 'Landesgartenschau
hu°' vindt definitief plaats in Aken.
% bosten van het project worden
jj vijf miljoen mark begroot. De
0Q0lnstad wil een gebied aan de

st- en zuidkant van de gemeente
stJor de prestigieuze tuintentoon-

'Üng vrijmaken.

Podlasie in
Grand Theater

- In het Grand
tLeater in Übach over Worms

t.l vrijdagavond vanaf 20.30 uurpoolse dansgroep Podlasie op.

Staatssecretaris De Graaff-Nauta
van Binnenlandse Zaken, die de on-
dertekeningsplechtigheid gisteren
bijwoonde, bestempelde de samen-
werking als 'een concreet element
in het bouwwerk' van de bestuurlij-
ke vernieuwing, die rijk, provincies
en gemeenten momenteel trachten
door te voeren. Volgens de be-
windsvrouwe wordt de discussie
over de toekomst van de provincia-
le bestuurslaag door tal van actuele
ontwikkelingen beïnvloed. Als be-
langrijkste daarvan noemde zij,
behalve het almaar toenemende be-
lang van de 'Europese dimensie',
het regionaliseringsproces in de ste-
delijke gebieden. Dat laatste kan

Heerlen veroverde zilver en de Prix
d'Honneur. De strijd om de feuil-T
leté-trofee werd eveneens een Lim-
burgs 'onderonsje. De eerste en
tweede prijs waren respectievelijk
voor R. van Polanen in Maastricht
en J. Evers in Margraten/Berg err
Terblijt.

Internationaal gezien is er een tot-
nemende belangstelling voor deze'
kookwedstrijden, gezien de deelna-
me door equipes "uit Duitsland en
België. Het niveau van de uit te voe-
ren opdrachten was goed tot zeer
goed met twee duidelijke uitblin-
kers.

De feuilletée-trofee werd gewonnen
door R. van Polanen Petel, leerling-
kok 'Golden Tulip Barbizon' in
Maastricht met. 73 pnt.; tweede
werd J. Evers, van brood- en ban-
ketbakkerij 'Prevoo' in Margraten/
Berg en Terblijt met 69 pnt.; derde
werd G. van de Weijer, Chef de par-
tie Hotel 'De Brug' in Mierlo.

In de categorie 4-gangen menu voor
koksleerlingen werkzaam in de ge-
zondheidszorg en instellingen ging
de eerste prijs naar de driemans
equipe B. Killmann, S. Opgen-
Rhein en O. Baumeister uit Essen
(Dld.) met 192,4 pnt. De tweede
prijs en tevens de Prix d'Honneur
werden behaald door het team C.
Ploum, K. Martens, J. Baggen en B.
Erven van het Economisch Colleg
Horeca MHS in Heerlen met 187,2
respectievelijk 215 pnt. De derde
prijs ging ook naar Duitsland en
wel naar de equipe S. Tumsch, M.
Reynen, M. Herbertz en J. Baum uit
Krefeld (Dld.) met 159,4 pnt.

Plannen werden begin decem-
r.^orig jaarin de commissie ruim-
üJke ordening met veertien stern-en tegen twee afgewezen. In de

v ar°P volgende raadsvergadering311 17 december werd een besluit

Volgens de plannen van Communio
in Christo moet naast het tehuis een
drie verdiepingen tellend gebouw
verrijzen dat nog eens plaats biedt
aan zeventig personen. Ook is daar
de nieuwe hoofdingang gepland en
moeten administratie en directie,
keuken en wasserij er worden on-
dergebracht. De Aids-kliniek zou
ook drie verdiepingen gaan tellen.
Er moeten driehonderd bedden ko-
men met daarnaast de noodzakelij-
ke ruimten voor medische verzor-
ging en een aparte vleugel met
kamers voor patiënten die ondanks
hun ziekte toch nog enigzins zelf-
standig kunnen wonen.

In de deelstaat Noordrijn-Westfalen
wordt overigens rekening gehou-
den met een toename van Aids-
patiënten. Tot vorig jaar julizijn ze-
ker 713 mensen aan Aids overleden.
Tot die datum leden in totaal 1.557
mensen aan de infectieziekte.

HEERLEN - Creativiteit en inven-
tiviteit waren kenmerkend voor de
prijswinnaars van de gisteren ge-
houden Internationale kookwed-
strijden tijdens de Horecavakbeurs
in het MECC te Maastricht. Veel
Limburgse deelnemers vielen in de*
prijzen. Het team van het Econo-i
misch College Horeca MHS uit

Wat voor de Duitse justitie in Kiel
de reden is om de Voerendaler te
verdenken voor de aanslag wilde
hoofdofficier dr. K. Schmidt giste-
ren niet meedelen. Ook wilde hij
niet zeggen of bij de aanhouding
gebruikt is gemaakt van wat de
Duitsers een 'V-man' noemen (een
undercover-agent of iemand uit de
criminele circuits). Aan het einde
van deze week komt Schmidt met
een persmededeling over de gang
van zaken.

Methode
" Twee technische rechercheurs zoeken op de plaats waar het lijk van de Syrër in vergaande
staat van ontbinding werd gevonden naar sporen. De man was nog in het bezit van zijn Car-tier-horloge en een met edelstenen bezette ring. Foto: KIELER NACHRICHTEN

MAASTRICHT/DEN BOSCH - Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland gaan vanafvandaag definitief hun bestuurlijke daden-
drang op elkaar afstemmen. De onlangs aangekondigde 'joint
venture' tussen de drie zuidelijke provincies werd gistermid-
dag in het Bossche provinciehuis met enig ceremonieel onder-
tekend door de drie betrokken commissarissen van de konin-
gin. De samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op
uiteenlopende beleidsterreinen als sociaal-economische ont-
wikkeling, landbouw, milieu, verkeer, ruimtelijke ordening,
welzijn, cultuur en informatie.

Paarden tegen
zware misdaad
- - De Brusselse rijkswacht,
j. c onfrpnteerd met een verdubbe-
j^S van het aantal misdrijven in
yMl> voert haar activiteit op.
oortaan zullen twee keer zoveel

Q^rouilles te paard worden ingezet.
ok het aantal teams ter bestrijding

duKi. e zware misdaad wordt ver-ubbeid. Volgens het ministerie
J^1 binnenlandse zaken zullen 18
v re den rijkswachters dagelijks,
4 oral tijdens de avonduren, pa-
st villes uitvoeren in parken enaten die als 'probleemgebieden'
d_r<^en ervaren. Het argument is
e l agenten te paard mobieler zijn

beter zichtbaar dan agenten te
v et en het preventieve effect dat
In t.

en uitgaat daardoor groter is.
g, Brussel en te zijner tijd ook in«arleroi, Luik, Antwerpen en„ fit komen er meer eenheden te-ft de zware misdaad.

Lood en kwik
ïn ondergrond
y^K - Het illegale afvalstort in

zorgt, volgens
burgemeester van Seraing, voor

gehalte aan lood en
j*ikin de ondergrond. Volgens de

kan dat onmogelijk
zijn van de gelijknamige

]Jsta_fabriek, ook niet na een jaren-
jjrj-e produktie. De burgemeester
j*ook dat bij voorafgaand onder-
ek geen enkel spoor is gevonden

j?11 vaten met giftige inhoud. De
ent noudt Luik en omgeving nu al.^ele dagen in de ban, onder meer
8t?W_ge de ëerucnten die de jong-
q tijd circuleren over de zaak.°ols en over dit clandestiene stort,
,*arbij sommigen spreken overaeer dan 200 vaten.

Raadsman mr Theo Hiddema uit
Maastricht heeft deverdediging van
de man uit Voerendaal op zich ge-
nomen. Volgens de raadsman „is
een zeer aan de Duitse rechtsple-
ging eigen methode van opsporing
en aanhouding gevolgd." Hoewel
hij nog lang niet het complete dos-
sier in handen heeft, houdt Hidde-
ma er ernstig rekening mee „dat
een goede bekende van de Duitse
politie mogelijk diensten heeft ver-
richt die mede geleid hebben tot de
aanhouding."

Opmerkelijk in dit verhaal is dat de
rode mercedes 280 van de Syriër
nadat hij voor het laatst in het open-

Staatssecretaris bestempelt fusie-gedachte als 'Spielerei'

Samenwerking zuidelijke
provincies beklonken
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HASSELT - De resultaten van de
anti-alcoholcampagne van de rijks-
wacht wijzen erop dat in Belgisch
Limburg de kans groter is om
iemand dronken achter het stuur
van zijn wagen te betrappen dan el-
ders in België. Na het afsluiten van
de eindejaarscampagne, die in het
hele land werd gevoerd, bleek dat
in Belgisch Limburg 6,6 procent
van de gecontroleerde automobilis-
ten positief was. Het Belgisch ge-
middelde lag op 4,4 procent.

Wandeling over
bedreigd plateau

- De 'Verontrus-te Bewoners' van het plateau vanMargraten houden zondag eenhandeling bij 't Rooth. Directe
inleiding hiervoor is het voor-kernen van Gedeputeerde Staten
ojn het bedrijf Ankersmit inMaastricht toch toestemming tegeven voor verdere afgraving
Jan het plateau. De wandeling is
°edoeld om iedereen in de gele-
genheid te stellen het bedreigde
Wateau in al zijn facetten te leren
bennen.

elf uur kan men zondag
oy café 't Plateau de route voor
**e wandeling ophalen. De wan-deling is ongeveer ongeveer zeskilometer lang en duurt circa

twee uur. In het café zijn boven-
dien vertegenwoordigers van de
'Verontruste bewoners' aanwe-
zig om hun visie op de"zaak te
geven. De wandeling start om
kwart over twaalf. Deelnemers
die met het openbaar vervoer
naar het plateau willen, kunnen
vanaf het station in Maastricht
lijn 55 ( vertrek 10.21 en 13.21
uur) van de VSL, richting Mar-
graten, nemen en uitstappen by
de tweede halte na Bemelen-
dorp. Het adres van het café is
Gasthuis 11. De bus rijdt overi-
gens slechts een keer per drie
uur. De bus rijdt om 13.55, 16.55
en 19.55 uur weer terug naar
Maastricht.

Gerichte controles leverden een
nog duidelijker verschil op: 8,7 pro-
cent positief in Belgisch Limburg
tegen 3,3 procent nationaal. Bij con-
troles na een ongeval scoorde Bel-
gisch Limburg weer beter dan na-
tionaal: 8,1 procent tegen 10,4
procent. De rijkswacht benadrukt
dat de Limburgers niet 'zatter' zijn
dan derest van de Belgen. Het gaat
in dit geval meer om de specifieke
aanpak van de rijkswacht, die toe-
gespitst is op verrassing en .htt
overal tegenwoordig zijn.

Vervolg van pagina 1

Kliniek initiatief van
raadslid Klaus Rebbert

Voerendaler opgepakt
bij controle in Aken
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over eens dat de psycho/sociale
problematiek bij kinderen toe-
neemt. „Misschien neemt het
niet werkelijk toe, maar komt er
alleen veel meer boven water nu
er gepraat kan worden over za-
ken als incest, kindermishande-
ling of faalangst. Vaak komen
hier ouders die helemaal 'op'
zijn. Ze hebben bijvoorbeeld
geen controle meer hebben over
hun hyperactieve kleuter of heb-
ben een kind dat maar blijft bed-
plassen. In een aantal gesprek-
ken kan ik er met hen achter
komen waar de oorzaken van de-
ze problemen liggen en hen waar
mogelijk doorverwijzen naar een
psychiater of RIAGG. De stap
naar een dergelijke instantie is
dan al kleiner en ze hoeven daar
niet nog een keer het hele ver-
haal te doen. Wij informeren de
instantie waar we naar doorver-
wijzen," vertelt psycholoog Jan
Heller.

Schoolarts Wim Lempers en psy-
choloog Jan Heller worden als
hulpverleners bij de GGD in
Heerlen, meer dan hen lief is ge-
confronteerd met deze proble-
matiek. Zij hebben te maken
met wachtlijsten en zelfs cliën-
tenstops. Nu dreigende bezuini-
gingen als een zwaard van
Damocles boven hun hoofd han-
gen, luiden ze de noodklok. 'De
preventieve gezondheidszorg
waar wij ons hier mee bezig hou-
den, is heel belangrijk voor kin-
deren. Omdat wij alle kinderen
van 4 tot 13 jaar in ieder geval
drie keer medisch keuren en dus
regelmatig onder ogen krijgen,
kunnen wij als het ware de pro-
bleemgevallen eruit zeven. Bo-
vendien krijgen we een mooi
overzicht van de gezondheid-
stendenzen bij kinderen van die
leeftijd in deze regio. Het zou
zonde zijn om daarop te bezuini-
gen,' aldus Lempers.

Incest
Beide hulpverleners zijn het er-

'Nederlandse kranten overdrijven'

Alleen Fordbrug bij
Genk een zorgenkind

DOOR JAN VAN LIESHOUT

HASSELT - „Ik heb de in-
druk dat men in Nederland
de neiging heeft om ons in
een kwaad daglicht te stel-
len. Dat in Vlaanderen ruim
670 bruggen zouden moeten
worden gesloopt of zeer
dringend moeten worden
hersteld is overdreven." Dat
zegt Piet Bex (44) in zijn
kantoor aan het Helbeek-
plein in Hasselt. Bex is in
Belgisch-Limburg belast
met het beheer van bruggen
over 'gewestwegen. (Een
andere directie waakt over
de bruggen over waterwe-
gen.)
Het is wel juist dat de Vlaamse
minister van Openbare Werken,
Johan Sauwens, een onderzoek
heeft laten instellen naar de toe-
stand van de bruggen, tunnels
en viaducten in de vijf Vlaamse
provincies. In totaal tellen Oost-
en West-Vlaanderen, Antwerpen,
Brabant en Limburg 2.258 van
deze werken. Al naargelang de
kwestbaarheid zijn ze ingedeeld
in groepen. De 'zeer kwetsbare'
gevallen zijn ingedeeld in groep
1. Dat zijn er 677.

„Maar", aldus Bex, „dat wil niet
zeggen dat ze hersteld moeten
worden, laat staan gesloopt.
Slechts twaalf kunstwerken ver-
tonen ernstige gebreken en kun-
nen op korte termijn gevaar
opleveren. Dertien projecten
moeten vanwege de zeer ernstige
gebreken dringend worden her-
steld. Let wel in heel Vlaande-
ren. Vergeleken bij de andere
provincies is de toestand in Lim-

VALKENBURG - Het gemeentebestuur
van Valkenburg aan de Geul is helemaal
klaar met de voorbereidingen voor de
komst van het nieuwe Holland Casino.
Het woord is nu aan de Nationale Stich-
ting Casinospelen. Valkenburg is klaar

voor nieuwe casino

Overname Rotspark voor 2,6 miljoen plan omvat ook de bouw van een hotel en
restaurant, de aanleg van een kuurpark,
een opknapbeurt voor het Polferbos en
het creëren van een verbinding met het
kuurcentrum Thermae 2000.

„Wü vertrouwen erop dat het casino defi-
nitief in Valkenburg kan blijven," zegt het
college van b en w tot de gemeenteraad,
die maandag het afrondende besluit moet
nemen. Het betreft de aankoop van het
Rotspark en Polferbos of beter gezegd de
overname van de aandelen van de BV
Valkenburg Omhoog voor een bedrag van
2,6 miljoen gulden of 40.000 gulden per
aandeel. " '
In het 24 hectare grote natuurterrein, dat

behalve het Rotspark ook het Polferbos
omvat, komt het nieuwe casino, tenmin-
ste als de directie van Holland Casino's
voor Valkenburg kiest.
Het uitgewerkte en financieel onder-

bouwde plan dat aan de Casinostichting
is voorgelegd, voorziet in de bouw van
een nieuw casino in dat deel van het Rot-
spark dat aansluit aan de bestaande par-
keerplaats op de kop van de Cauberg. Het

De aandeelhouders van Valkenburg Om-
hoog hebben in grote meerderheid inge-
stemd met de overdracht van de aande-
len. Het betreft 58 van 65 aandelen.
Slechts drie aandeelhouders met samen
zeven aandelen hebben nog geen over-
drachtsverklaring getekend. De drie ma-
ken zich zorgen om de toekomst van het
Polferbos als natuurgebied. Het gemeen-
tebestuur geeft evenwel de garantie dat
het bos als wandel- en natuurgebied be-
houden blijkt via conserverende maatre-
gelen.

schooljeugd is er zeker sprake
van een toename van de psycho-
logische problemen. Veel van
die tieners lopen met zelfmoord-
gedachten en willen daar over
praten. Gelukkig voegt slechts
een enkeling daad bij woord. An-
der risicovol gedrag zoals over-
matig alcohol gebruik, gokver-
slaving, joyriding en het gebruik
van softdrugs zijn vaak vege te-
kens aan de wand. Veel van deze
kinderen hebben een negatief
zelfbeeld en hebben daardoor te
weinig zelfvertrouwen. Dit pro-
beren ze dan te compenseren
door 'stoer' te doen of overdre-
ven veel aandacht aan hun uiter-
lijk te schenken. Denk maar aan
de merkenkleding-rage."

ROERMOND - „Als een ouder
een kind doodt uit liefde, straft
de dader zichzelf al zo zwaar dat
de door de rechtbank opgelegd
straf in het niet valt." De Roer-
mondse officier van justitie mr
Velleman probeerde met deze
woorden de eisvan 2,5 jaartegen
de 37-jarige H.v.d.W. uit Venray
enigszins te verklaren. Zij wordt
er van verdacht op maandag 14
oktober 1991 haar vijfjarig zoon-
Ije Alexander de Bic door
koolmonoxydevergiftiging om
het leven te hebben gebracht. De
verdachte werd zelf met zware
vergiftigingsverschijnselen op-
genomen in het ziekenhuis. De
door een kennis gewaarschuwde
politie trof het tweetal, liggend
op een matras in de woonkamer
aan. De moeder had voor haar
wanhoopsdaad een afscheids-
brief geschreven.

In elf verklaringen bekende de
vrouw dat ze zelf de gasfles had
opengedraaid op de, door haar,
luchtdicht gemaakte slaapkamer
van zoon Alexander. Toen de
jongen riep dat hij zich draaierig
voelde ging ze naar boven. Ze
droeg het kind en de gasfles naar
beneden. De verdachte legde het
kind vervolgens op een matras
en ging er naast liggen. Toen
Alexander niet meer ademde,
wilde ze ook niet meer verder.
„Ik heb het uit liefde gedaan",
waren haar woorden.

In haar laatste, twaalfde verkla-
ring, die ze in december liet op-
tekenen, gaf de Venrayse een
ander verhaal weer. Niet zij,
maar haar zoontje, dat boven aan
het spelen was, had met een
baco-sleutel de 1,19 m_ter hoge
fles opengedraaid. De raadsman
van de Venrayse was van me-
ning dat de vrouw in eerste in-
stantie bekende omdat ze zich
schuldig voelde aan de dood van
haar zoon. „Ze wilde er voor ge-
straft worden."

Psycholoog wordt overstelpt met klachten

Schooljeugd steeds meer
gebukt onder sociale druk

„Bovendien speelt op die leeftijd
seksualiteit al een hele grote rol.
Depressies komen vaak voort uit
verbroken relaties. Een goed
overzicht van de (geestelijke) ge-
zondheidstoestand bij deze tie-
ners hebben we niet echt; de
hele evidente gevallen gaan naar
de huisarts en soms worden er
tieners door de begeleiders op
school naar ons verwezen. Voor-
dat wij echter effectief aan pre-
ventie kunnen doen zullen we
toch moeten weten wat er speelt
in die leeftijdscategorie," meent
psycholoog Heller.'

voor een gevangenisstraf omdat
hij de indruk had dat tbs, zoals
de psychiater adviseerde, niet
het bedoelde effect zou hebben.
„Tbs is er om de samenleving te
beschermen tegen mensen. Deze
verdachte is geen gevaar voor de
samenleving." De verdachte zelf
gaf ook aan meer te voelen voor
een vrijwillige opname. Haar ad-
vocaat pleitte uitvoerig voor vrij-
spraak omdat hij het bewijs niet
wettig en overtuigend bewezen
achtte.

De vrouw had gisteren regelma-
tig moeite met het bedwingen
van haar emoties. Ze kon zich
niet alles meer heel nauwkeurig
herinneren wat die dag was ge-
beurd. Haar zoontje was die och-
tend buiten gaan spelen, maar
kwam even later weer naar huis-
Het kind had weinig vriendjes
en voelde zich eenzaam. Dat
gold ook voor de verdachte die
steeds verder dreigde te vereen-
zamen in haar woning in Venray-
Zij was er die dag slecht aan toe
en had de indruk dat ze het kind
geen hulp kon bieden. Toen het
jochie die dag weer thuis kwam
omdat niemand meer met hem
wilde spelen, besloot ze een ein-
de te maken aan haar en zijn le-
ven. Ze wilde haar zoontje uit de
ellende halen. Uit verklaringen
bleek dat ze al geruime tijd be-
schikte over twee flessen gevuld
met het dodelijke koolmonoxy-
de. Een fles stond op derommei-
kamer,- de ander op de slaapka-
mer van haar zoontje.
Ze probeerde al twee keer eerder
een einde te maken aan haar le-
ven en dat van zoon Alexander-
Het aardgas dat werd gebruikt
had niet het gewenste effect. Het
tweetal werd 's ochtend weer
wakker. Ook heeft ze geprobeerd
het kind in chocolademelk opge-
loste valiumtabletten, die ze via
een dierenarts kreeg, te laten in-
nemen. De jongen vond de cho-
colademelk zo vies, dat zijn
moeder nieuwe voor hem maak-
te. In de Gouden Gids zocht ze
het adres op van een bedrijf dat
koolmonoxyde levert. Ze wist
dat dit gas een dodelijke uitwer-
king had.
De uitspraak volgt over twee we-
ken.

De officier kwalificeerde de in-
houd van de laatste verklaring
als ongeloofwaardig, hoewel hij
toegaf dat het niet onmogelijk is
dat de jongen zelfde kraan open-
draaide. Velleman koos bewust

Eis van 4 jaar en ter
beschikkingstelling

Voor doodsteken drugverslaafde huisgenoot

" Schoolarts Wim Lempers (links) en psycholoog Jan Hel-
ler hebben als hulpverleners bij de GGD in Heerlen, veel te
maken met tieners met psychische problemen.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Lempers: „Kinderen tot 13 jaar
zien we dus nog regelmatig,
maar ook bij de wat oudere

Onderzoek
De GGD in Heerlen heeft-derhal-
ve besloten onderzoek te doen
naar de psycho/sociale proble-
matiek van tieners in de leef-
tijdscategorie van 13 tot en met
15 jaar. Ongeveer 1750 jongens
en meisjes van 21 scholen in de
regio zullen anaoniem een en-
quêteformulier invullen waarbij
ze moeten reageren op meer dan
100 stellingen als 'ik ben bang
voor school', 'ik wordt veel ge-
pest' of 'ik hou van een plezierig
en makkelijk leven. Het onder-
zoek is bedoeld om inzicht te
krijgen in het zelfbeeld van die
kinderen en hun gedrag. Eind
1992 worden de resultaten ver-
wacht. „Pas als we de signalen
die we nu opvangen kunnen sta-
ven in percentages en harde cij-
fers kunnen we ons gaan bezin-
nen op manieren om de preven-
tieve hulpverlening zo effectief
mogelijk uit te voeren," besluit
Wim Lempers.

een afhankelijke situatie ver-
keerde, door zijn drugsgebruik
en door zijn karakter, kon hij er
niet toe komen om uit het huis
weg te gaan.

Dit was de voorgeschiedenis _\
de nacht van 12 op 13 augustus-
Tijdens een onenigheid over
druggeld, Richie verdacht Mar-
tin ervan geld van een deal ach-
ter te houden, raken de gemoc
deren oververhit. Er vielen
klappen en in een vlaag van blif1'
de angst en woede trok Martm
zijn mes en begon om zich heen
te slaan. Het slachtofferwerd en-
kele malen geraakt.
Richie, die zich nog enkele straj
ten verder kon slepen, overleed
in het ziekenhuis nadat de poli'
tic door omwonenden gealar-
meerd was en zeer snel ter plek-
ke arriveerde. De verdachte
werd in de buurt van het huis
aangehouden. Hij bekende de
vechtpartij meteen en hoopte da1
zijn vriend niet dood zou zijn-
Helaas bleek een van de steken
dodelijk.
De raadsvrouw van de verdachte
kon zich vinden in de ter bc'
schikkingstelling omdat ieder-
een ervan overtuigd was dat haar
cliënt professionele hulp nodté
had, maar vond de vier jaar ge-
vangenisstraf veel te zwaar.

ROERMOND - Voor doodslag
op zijn huisgenoot Richie Ligt-
hart in de nacht van 12 op 13
augustus van het vorige jaar
hoorde Martin van der V. vier
jaar onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf en ter beschikkingstel-
ling met verpleging tegen zich
eisen door de officier van justitie
mevrouw mr Van Dongen in
Roermond.
Mr Van Dongen kwam tot deze
eis op basis van een rapport van
het Pieter Baan Centrum die de
verdachte sterk verminderd toe-
rekeningsvatbaar achtte. ,Omdat
de verdachte niet helemaal on-
toerekeningsvatbaar was vond
de officier het op zijn plaats om
toch genoegdoening te eisen in
de vorm van de vier jaar gevan-
genisstraf.

Martin en Richie woonden sa-
men in een pand waar de bewus-
te nacht het drama zich afge-
speeld heeft en van waaruit zij
activiteiten in de drughandel
ontplooiden. Omdat Richie, naar
de mening van Martin, te veel
heroïne gebruikte en als gevolg
daarvan agressief gedrag ver-
toonde ten opzichte van Martin,
ontstond er een sfeer van con-
stante ruzie en agressiviteiten.
Martin was keer op keer het
slachtoffer. Maar omdat deze in

zijn rechterhand, toe. „Om de
uitwendige kabels werd betons-
pecie gesmeerd. Door insijpeling
van zout ontstond echter toch
corrosie: een kwaal waaraan
meer voorgespannen bruggen lij-
den, met name de bruggen die in
het begin van de jaren zeventig
rond Gent zijn gebouwd. We
hebben nieuwe uitwendige ka-
bels aangebracht, waardoor de
brug door werknemers van de
Fordfabrieken kan worden ge-
bruikt."

Voor voertuigen, zwaarder dan 5
ton en hoger dan 2 meter 45
geldt een verbod. Met houten
portalen, voorzien van kettingen
en knipperlichten wordt 'zondi-
gen' onmogelijk gemaakt.
Goedgekeurde plannen voorzien
in de bouw van twee nieuwe
bruggen van elk twee rijstroken.
De bouw van de eerste brug die
ten oosten van de bestaande
brug komt te liggen, is reeds aan-
besteed; tegelijk met 0e verbre-
ding van het Albertkanaal ter
plekke. Zodra die nieuwe brug
klaar is - volgens planning is dat
in het eerste kwartaal van 1993,
maar Van Droogenbroeck houdt
het op het tweede kwartaal:
'voor het betaald verlof - zal de
bestaande brug worden afgebro-
ken. De kosten van afbraak, ver-
breding van het kanaal en de
bouw van de nieuwe brug belo-
pen ruim 8,5 miljoen gulden. De
tweede brug zal afzonderlijk
worden aanbesteed.

(ADVERTENTIE)

Grote jjvwhag.
slavmken MMr± 100 gram per stuk. A/l p%

______■ /■ "^
v__/voorl 9

Ookper stukverkrijgbaar. Max. 10 stuksperklant.
In alle ambachtelijke slagerijen van

Janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

" De brug over het Albertkanaal nabij de Fordfabrieken in Genk, is hard aan vervan-
ging toe. (inzet: Langs de weg staat een bord met een dreigende waarschuwing)

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Minister Sauwens begrootte de
herstelwerkzaamheden aan de
kunstwerken op ruim 330 mil-'
joen gulden.
Om de drie jaarworden de 'zeer
kwetsbare' kunstwerken gron-
dig geïnspecteerd; de overige om
de zes of negen jaar.
„Gevaar voor een herhaling van
Pulle-Massenhoven, in het Ant-
werpse, is niet te duchten", ver-
zekert ir Arie Vermin. „Daar
stortte in de jaren zestig een
brug in de Boudewijnweg in het
Netekanaal. De pijlers bleken
door uitspoeling ondermijnd.
Doordat het bij duisternis ge-
beurde, reden enkele auto's in de
afgrond en vielen er doden. Als
er bij de Fordbrug gevaar voor
instorting zou bestaan, zouden
we die brug zeker hebben geslo-
ten."

Herstel

De brug bij Millen in de Boude-
wijnweg, de autoweg van Ant-
werpen naar Luik, die ook in de
studie werd meegenomen, is in-
middels hersteld. De laatste vijf-
tien jaren zijn trouwens meer
bruggen in de Boudewijnweg
hersteld. Met name in het vak

Hoogst urgent is de vervanging
van de brug over het Aibertka-
naal nabij de Fordfabrieken in
Genk. Deze valt echter niet on-
der de Directie Gewestwegen,
maar onder de Directie Waterwe-
gen. Hoofdingenieur-directeur
van de Dienst voor het Albertka-
naal, ir Gilbert van Droogen-
broeck (52), onderkent dat de
brug in slechte staat verkeert.

„Het is een voorgespannen
-brug", licht ir Arie Vermin (43),

burg gunstig. Er zijn geen brug-
gen, viaducten of tunnels in
gebruik die op korte termijn ge-
vaarlijk zijn. Limburg heeft een
jong patrimonium.

Hasselt-Luik werden nogal wat
gebreken gesignaleerd. Aan die
bruggen is wat te snel en daar-
door te slordig gewerkt. De ge-
bruikte technieken waren niet
honderd procent.
De Baileybrug over het Kanaal
Briegden Neerharen, tussen La-
naken en Smeermaas zou ook
moeten worden gesloopt, maar
omdat er nog slechts fietsers en
voetgangers gebruik van maken
is er geen gevaar; vervanging
daardoor niet urgent."

Vrouw doodt
zoontje uit liefde

OvJ eist 2,5 jaar voor wanhoopsdaad

DOORANGELIPOULSSEN

HEERLEN - Een op de vijf kinderen in de middelbare
schoolleeftijd heeft last van depressies. Scheiding van ou-
ders of andere huiselijke problemen, toenemende presta-
tiedruk of voortdurend gepest worden door de groep, zijn
vaak oorzaken van problemen die kinderen in het nauw
kunnen brengen. Dit kan ertoe leiden dat het kind licha-
melijke klachten vertoont. Te denken valt dan aan buik-
pijn, lusteloosheid of hoofdpijn. Soms gaat zon kind ook
onaangepast gedrag vertonen. Stelen en vechten kunnen
eveneens uitlaatkleppen zijn binnen een depressie. Hoe-
wel ouders vaak wel zien dat er iets aan de hand is, blijft
de drempel naar de professionele hulpverlening hoog. Bo-
vendien is men vaak bang om als opvoeder de 'schuld' te
krijgen van het kinderverdriet.
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Vrije marktbeleid
ruïneert taxiwereld

Bedrijven pleiten voor kleinere vervoersregio 'sDe concurrentie op het scherpst van de snede is zo
oud als het taxibedrijf zelf. Twee jaar geleden deed

, de nieuwe Wet Personenvervoer er nog eens een
schepje bovenop. Onderhet motto van 'liberalisering'
mogen taxi's nu ook buiten de grenzenvan hun eigen
gemeente klanten oppikken. Dat doen ze zo massaal,

daf de zaak uit de hand dreigt te lopen. In Sittard
bleef de strijd nog beperkt tot derechtszaal, in

Maastrichtreden taxi's al concurrerende collega's
klem. De traditionele servicekomt in het gedrang en

voor het vak van taxichauffeur voelen zich steeds
minder mensen geroepen. „Goede taxichauffeurs zijn

nauwelijks tekrijgen", zegt de directeur van een
taxibedrijf. Het is oorlog in taxiland.

lossing, meent Nouse. Hij ziet
liever dat de provincie de ver-
voersregio's verkleint. „In de
Wet Personenvervoer staat niet
dat de provincie ook meteen de
vervoersregio is (het gebied
waarin taxi's klanten mogen op-
pikken, red.). Laat de provincie
de regio's kleiner maken, net
zoals vroeger. Toen had ook
iedereen een boterham."
Van der Zanden van de provin-
cie beaamt dat de wet kleinere
vervoersregio's toestaat. „Het
maximum is de provincie, het
minimum de gewesten. Maar",
stelt de woordvoerder van de
provincie retorisch, ,juist op
aandrang van de taxionderne-
mers heeft Limburg twee jaar
terug voor één vervoersregio ge-
kozen."

DOOR RIK VAN DRUTEN komst toch niet in. „De sterksten
zullen overwinnen en daar is op
zichzelf niets op tegen. Als het
maar op een eerlijke manier
gaat."

HEERLEN - De markt moet
2.n werk doen, is het uitgangs-
punt. „De provincie kijkt niet of
ef meer of minder taxi's nodig
jyn. Elk levensvatbaar bedrijftoijgt een vergunning." (Gerard
van der Zanden, provincie Lim-burg.) „De provincie blijft maar
Vergunningen afgeven. Serieuzetaxibedrijven hjden gigantische
omzetverliezen." (Frits Ruijters,directeur taxibedrijf.)

Vlam in pan
Afgelopen weekeinde sloeg in
Maastricht de vlam in de pan.
Daar moest de politie een Stein-
se taxichauffeur ontzetten, nadat
hij door Maastrichtse collega's
was klemgereden.

Heerlen wel interessant, maar
omgekeerd geldt dat niet, be-
toogt Nouse. „Die man uit Kerk-
rade kan in zijn slappe uren wel
aan het station in Maastricht ko-
men staan. Zijn klanten in Kerk-
rade zelfraakt hij toch niet kwijt.
Maar niemand belt mij op om 'm
even van Kerkrade naar Maas-
tricht te brengen."

bioscopen

" HEERLEN
Royal: Hot Shots, di t/m do 19 jen 21 uur. Rivoli: Frankie and
Johnny, di t/m do 20.15 uur. De |
Reddertjes in Kangoeroeland,«
wo 14 uur. Maxim: Harley Da- 1
vidson and the Marlboro man, j
dag. 19 en 21 uur. H5: The Ad- !
dams Family, dag. 14.30 19 en j
21.30 uur. V.I. Warshawski, dag.
18.45 en 21.15 uur, di do ook I
14.15 uur. Fievel in het Wilde
Westen, wo 14.15 uur. Don't teil !
Mom,the babysitter 's dead, dag.
14 18.30en 21 uur. Ricochet, dag.
18.30en 21 uur, di do ook 14 uur.
Bingo, wo 14 uur. Curly Sue,
dag. 14 en 18.30 uur. The evil
empire, dag. 21 uur.

" KERKRADE
Wijngrachttheater: The Russia
House, wo 20 uur.

" MAASTRICHT
Mabi: Frankie and Johnny, di
t/m do 21.15 uur, wo ook 14.30
uur. The Addams Family, dag.
21.15 uur.wo ook 14.30 uur. Toto
le Heros, dag. 21.15 uur. De Red-
dertjes in Kangoeroeland, wo
14.30 uur. Hot shots, dag. 21.15
uur, wo ook 14.30 uur. Ciné-K:
Thelma and Louise, dag. 21 uur.
Cinema- Palace: Harley David-
son and the Marlboro man, dag.
19 en 21.30 uur. Bingo, wo 14
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.45 en 21.30
uur, wo ook 13.45 uur. Fievel in
het Wilde Westen, wo 14 uur. Ri-
cochet, dag. 18.30 uur. The Fis-
her King, dag. 21 uur. Lumière:
La doublé vie de Veronique,
dag. 20 uur. An angel at my ta-
ble, dag. 20.30 uur. Delicatessen,
dag. 22uur.

" GELEEN
Roxy: Ricochet, dag. 20.30 uur,
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 20.30 uur. De Redder-
tjes in Kangoeroeland, wo 15
uur.

" SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, wo ook 14 uur. TheAddams
Family, dag. 20.30 uur. Fievel in
het Wilde Westen, wo 14 uur.
Filmhuis Sittard: La Discrete,
wo 20.30 uur.

" ECHT
Royal-Microßoyal: Don't teil
Mom the babysitter 's dead, wo
15 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 15 uur.

" ROERMOND
Royal: Ricochet, dag. 20.30 uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, wo 14.30 uur. Royaline:
Hot Shots, dag. 20.30 uur. Film-
huis Roermond: La Discrete, do
20.30 uur.

exposities

" HEERLEN
Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst-
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Galerie 't Wevertje, De Wever Zie-
kenhuis. Expositie met aquarellen en
olieverfvan Joop van Rees. T/m 29/2.

" HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Veertiende Kar-
toenale. T/m 2/2, open dag. 10-12 en
13.30-17 uur. Slotgebouw, Kasteel
Hoensbroek. Expositie 'Zilver in Be-
weging. T/m 23/2, open dag van 10-12
en van 13.30-17 uur.

" LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi
tic van Jan Peterson. T/m 23/2, oper
vr 17-20uur, za en zo 14-17 uur.

" SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraat 5.
Werk van harke Hazemier, Kaete van
Breda en Joop Crompvoets. Van 25/1
t/m 29/2, open do t/m zo 14-17 uur.

" MAASTRICHT
Natuurhistorisch Museum, De Bos-
quetplein 6-7. Expositie van Theike,
tussen licht en schaduw. T/m 2/2,
open ma t/m vr 10-12.30 uur en
13.30-17 uur, za en zo 14-17 uur. Bon-
nefantenmuseum, Dominikanerplein
5. Expositie 'Hemel & Aarde - Wereld-
en van verbeelding. T/m 23/2. Galerie
Artisart, Grote Gracht 43. Werk van
Jan Tinholt en Roger Pintens. T/m 8/2, \
open di t/m za van 13.30-17.30 uur.
Gouvernement, Limburglaan 10.
KeuzeWerk 5, foto-expositie. T/m 21/2,
open op werkdagen 9-17 uur. Galerie
Anny van den Besselaar, Tafelstraat
6a. Expositie van Loes Huis in 't Veld
en Siegfried Gorinskat. T/m 9/2, open
vr t/m ma van 13-17.30 uur. Galerie
Wanda Reiff, Rechtstraat 43. Exposi-
tie van Rob Scholte en Henk Visch.
T/m 22/2, open do t/m zavan 11-17 uur.
Galerie Dis, Tafelstraat 28. Werk van
Frans Dicker. T/m 16/2, open wo t/m
zo 13-18 uur. Galerie Schuwirth en
Van Noorden, Rechtstraat 64. Stock-
expositie. T/m 23/2, open do t/m za
14-18 uur. Galerie Henn, St. Nicolaas-
straat 26c. Installaties van Ona B. Van
25/1 t/m 15/2,open wo t/m za 16-20uur..
Galerie In Situ, Aylvalaan 10. Exposi-
tie 'Multiples/Grafiek'. T/m 22/2, open
wo t/m za van 14-18 uur.

" GULPEN
De Aw Sjok laatfebrik, Ringweg 31.
Werk van Charles Pekelharing en Piet
Haag. T/m 9/2, open do t/m zo 14-17.30
uur.

in de theaters
HEERLEN:
- wo. 22/1: Het Zuidelijk Toneel met
'De eenzame weg' van Arthur Schnitz-
ler.

MAASTRICHT:
- wo. 22/1: 'Tijd voor Theater' revue
met André van Duin, Frans van Dus-
schoten, Suzanna Venneker en ande-
ren.
- wo. 22/1: lunchconcert met het en-
semble Ajouté (12.30 uur).

- wo. 22/1: 'Zomernacht', komedie
van William Shakespeare gebracht
door 't _ ebroed.

WEERT:
- wo. 22/1: Amsterdam Loeki Star
dust Quartet (20.15 uur).

AKEN:
- wo. 22/1: Die Affare Rue de Lourci-
ne, Eugéne Labiche.

Amsterdam, Rotterdam en Den
Haag, waar onmiddellijk massale
werkonderbrekingen plaatsvon-
den nadat een taxichauffeur uit
de hoofdstad was neergestoken.
De andere kant van de medaille
is dat sommigen bij problemen
het recht in eigen hand nemen,
zoals in Maastricht.
„Dat zijn acties van chauffeurs",
verdedigt directeur J. Nouse
van TCT Taxicentrale Maas-
tricht. „Mijn mensen mogen daar
niet aan meedoen, maar ik kan
me de boosheid van veel taxi-
chauffeurs wel voorstellen.
Vooral als ze op premie rijden."
De TCT-chauffeurs rijden overi-
gens in loondienst.

en van de cao-bepalingen. De
controle daarop schiet tekort,
vinden de taxiondernemers.
De provincie geeft de vergunnin-
gen af, maar het ministerie van
Verkeer en Waterstaat moet con-
troleren of de taxibedrijven zich
aan de bepalingen houden. Voor
heel Limburg en het oostelijk
deel van Brabant heeft deRijks-
verkeersinspectie, district Zuid-
oost in Roermond echter slechts
dertig mensen.
„Laat de provincie ook controles
uitvoeren", suggereert de Sit-
tardse taxiondernemer Werdens.
„Zij heeft de problemen veroor-
zaakt, laat ze ze dan ook oplos-
sen."

Meer toezicht is echter geen op-

Concurrenten
Volgens Nouse zijn er niet alleen
meer concurrenten dan vroeger,
hun methoden zijn bovendien
oneerlijk. „Ze rijden onder de of-
ficiële tarieven en kapen klanten
weg"door ons mobilofoonverkeer
af te luisteren." Ook Nouses
Heerlense collegaRuijters klaagt
over ontduiking van de tarieven

Klemgereden
pc gevolgen deden zich de afge-
lopen weken gelden. Eerst in Sit-
tard, waar de plaatselijke taxion-dernemers tevergeefs tot aan het
College van Beroep voor het Be-
drijfsleven (CBB) probeerden
niet-Sittardse taxi's bij de stand-
Plaats aan het NS-station te we-ren.
>.De concurrentie is groter ge-
voorden", zegt directeur JanWer-
dens van het Sittardse ABC-Tax.
2o heel somber ziet hij de toe-

Ruim twee jaar geleden, op 1 de-
cember 1989, verhuisde als ge-
Volg van de nieuwe Wet Perso-nenvervoer het toezicht op het
taxiwezen van de gemeentennaar de provincie. „De gemeen-
ten bepaalden vroeger het aantal
Vergunningen aan de hand van
<Je benodigde capaciteit", zegt
Gerard van der Zanden,
öie regelende overheidsinvloed
Verdween. Voor de provincie telt
Slechts of de aanvrager van eentaxivergunning een levensvat-baar bedrijf lijkt te willen begin-
nen. Van der Zanden: „Alleen als
net businessplan van de aspi-
[ant-taxiondernemer rammelt, of
net iemand is die bedrijf na be-
drijf start en weer opdoekt,
*ordt een vergunning gewei-
gerd."

Ook in Heerlen worden de taxi's
uit eigen stad belaagd door nieu-
we concurrenten. „Het onvoor-
stelbaar", zegt Frits Ruijters van
het gelijknamige taxibedrijf
(twaalf taxi's, dertig werkne-
mers). „Tegenwoordig staan hier
aan het NS-station taxi's uit
Brunssum, Voerendaal, Nuth en
ga maar door. De spoeling wordt
zo veel te dun. Ik denk dat zeker
zeventig procent de kosten er
niet eens uithaalt."
Ruijters zegt ondanks de concur-
rentie veel te doen aan het hand-'
haven van het dienstbetoon aan
het publiek. „ledereen heeft be-
drijfskleding: overhemd met
stropdas en er mag niet worden
gerookt in de wagens. Die wor-
den trouwens elke dag gepoetst,
van binnen en van buiten."
Hoewel er meer concurrenten
zijn dan hem lief is, heeft Ruij-
ters merkwaardig genoeg de
grootste moeite om goede taxi-
chauffeurs te vinden. „Men vindt
de gevaren te groot. Ons bedrijf
is goed voor zon 600.000 ritten
per jaar. Daarvan gaat er twee of
driekeer iets mis en dat haalt de
krant. En Ija, het cao-loon ligt
maar een kleine driehonderd
gulden boven het niveau van een
uitkering en daar doet men het
kennelijk niet voor."
De concurrentie mag bitter zyn,
als er iets misgaat, sluit de taxi-
wereld de rijen. Zoals gisteren in

Voor taxibedrijven uit de kleine-
re plaatsen zijn Maastricht en

streeksgewijs

Het gouden paarHuntjens-Houtmans. Foto: FRANS rade

per persoon

Gouden paar
j^ERKRADE - Het echtpaarWalter en Greetje Huntjens-Houtmans uit de Dautzenberg-
straat 19 te Eygelshoven, viert op

vrijdag 24 januarihet 50-jarig hu-
welijksfeest. Samen met de kin-
deren, kleinkinderen en het ach-
terkleinkind woont het gouden
paar om 15 uur de dankmis bij in
de kerk van St.-Johannes de Do-
per in Eygelshoven. De receptie
vindt van 19 tot 20 uur plaats in
bar-bistro Socio, Terbruggen 18.

Geslaagd
JABEEK - Aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen promo-
veerde Jos Raats uit Jabeek tot
doctor in de bióchemie-hatuur-.
wetenschappen.

carnaval
" De ex-prinsen van De Bokke-
riejesj uit Heerlerheide zijn ge-
start met de voorverkoop van
entreekaarten voor de gala-zit-
ting die op 15 februari gehouden
wordt in het Corneliushuis.

" CV De Naate uit Voerendaal
houdt zaterdag om elf minuten
voor acht de prinsenproclamatie
in Huize Laurentius. De entree is
een tientje.

" ,De Merkelbeekse CV De
Zeemplekkesj houdt zaterdag
om 21 uur het 'prinsebal' in zaal
Kleuters aan de Haagstraat.

"De Jeugdafdeling van de
Hulsbergse CV De Beumerwal-
ders bestaat komend weekeinde
22 jaar. In Gemeenschapshuis
De Lange Berg wordt zaterdag
vanaf 18.45 uur een receptie ge-
houden. Om 20.45 uur begint de
reünie voor alle jeugdleden. Zon-
dagmiddag is er een jeugdcarna-
valstreffen. Om 13 uur worden
de elf deelnemende jeugdcarna-
valsverenigingen afgehaald; om
13.30 uur is er een ballonnen-
wedstrijd op het Europaplein en
om 14.15 uur trekt het hele gezel-
schap in optocht naar De Lange
Berg, waar om 14.30 uur optre-
dens door de deelnemers ver-
zorgd worden. Van 18 tot 20 uur
is er disco.

journaal kort
LANDGRAAF
" Fanfare Victoria houdt op za-
terdag 25 januari de jaarlijkse
l&miliedag. Om 10 uur wordt de
jnis opgedragen met aansluitendhezoek aan het kerkhof. Na een
nuizikale rondgang worden deLimburgse kasteleins bezocht.Om 20 uur vindt de feestavondPlaats in zaal dr Eek.

" In het Grand Theater te Wau-
bach geeft de genezer-paragnost
J- Verstappen donderdag 23 ja-
nuari om 20 uur een lezing. De
entree is fl 8,50.

Hoensbroek
" Het Bureau Sociale Begelei-ding houdt op maandag 27 ja-
nuari van 14 tot 16 uur spreekuurvoor ex-mijnwerkers in Ons
2uis, St.-Josefstraat 21.

" De Hoensbroekse Computer
'-lub houdt zaterdag van 11 tot

17 uur een bijeenkomst in de SG >
De Aldenhof, Mgr. Nolensstraat
58. Voor informatie: <■
©045-223362.

KERKRADE

" Show- en trompetterkorps St.
-Barbara Chevremont is begon-
nen met de voorverkoop van
kaarten voor de carnavalsavond,
die op 15 februari gehouden
wordt in café van der Heijden.
De entree bedraagt fl 6,50.

HEERLEN

" Het Vocaal Ensemble Con-
centus uit Heerlen olv Jan Zaad
luistert zondag 26 januari om
10.30 uur de mis op in de Kathe-
draal te Utrecht.

" In Café Allez vindt zondag de
voorstelling 'Liedjes van Lukas'
plaats.

" In het kader van de Week van
het Gebed vindt vanavond om
19.30 uur in de Pancratiuskerk

een oecumenische dienst plaats.

BRUNSSUM

" Mannenkoor RMK '21 houdt
zaterdag van 10 tot 14 uur rom-
melmarkt in gemeenschapshuis
Concordia aan de Prins Hendri-
klaan. Voor inlichtingen:
©045-274243 of 252858.

NUTH

" De fraktie PvdA Nuth houdt
donderdag om 20 uur in Kamer
70 van het gemeentehuis een
openbaar beraad over de komen-
de raadsvergadering.

ONDERBANKEN

" In gemeenschapshuis 't
Kloeëster te Schinveld vindt
vandaag van 11 tot 12 uur een in-
formatiebijeenkomst plaats over
basiseducatie voor volwassenen.
Voor meer informatie: WEB,
©045-250025.

journaal

Diamanten
skatclub
KERKRADE - De Skatclub
Schöppe Jong Bleijerheide, de
oudste skatclub van Nederland,
viert zaterdag het 60-jarig be-
staansfeest.

Het feest wordt om 14 uur inge-
zet met een mis in de Maria Go-
rettikerk te Nulland.

Tijdens de boerenkoffietafel in
café Ackens wordt de gouden ju-
bilaris M. Wolters gehuldigd.

De receptie vindt van 19 tot 20.30
uur plaats. Aansluitend is er
voor iedereen een feestavond
met levende muziek.

" Prins Rob II
van de Paljassen.

" Tot nieuwe prins van de Heer-
lense CV De Paljassen Schande-
len werd Rob Kortis uitgeroe-
pen.

" Prins Ruud I
van de Berguule.

" Ruud Consten gaat als Prins
Ruud I het rijk van de Berguule
in Molenberg regeren. Op zon-,
dag 9 februari houdt hij vanaf
11.11 uur receptie in lokaal Wil-
helmina.

" In het kader van het 22-jarig
bestaan van het Optochtkomitee
Hoensbroek wordt zondag vanaf
13.11 uur de zitting 'Breuker Ga-
lop' gehouden in de gehoorzaal
van kasteel Hoensbroek. Van
15.30 tot 16.30 uur wordt in de

Grote Remijs een receptie ge-
houden, waarin afscheid geno-
men wordt van de heren Piet
Mertens, Driek van 't Hoofd en
Joseph L'Ortye. Entreekaarten
zijn in voorverkoop verkrijgbaar
bij drogisterij Dols-Storms,
Hoofdstraat 18 te Hoensbroek.

" Prins Peter 111
van De Beeren.

" CV De Beeren uit Beersdal
wordt geregeerd door Peter
Riem. Prins Peter 111 houdt zon-
dag 26 januari van 17 tot 19 uur
receptie in het parochiehuis aan
de het parochiehuis aan de
Maasstraat.

Cursus voor
gescheiden ouders
HEERLEN - Informatie inwin-
nen en met elkaar van gedachten
wisselen over de opvoeding van
en het contact met de kinderen
na een echtscheiding.

Dat staat centraal in de cursus
van de Riagg Oostelijk Zuid-
Limburg die dinsdag 11 februari
begint. Op tien achtereenvolgen-
de dinsdagen kunnen geschei-
den ouders terecht in het Riagg-
gebouw aan de Meezenbroeker-
weg 1 in Heerlen. De bijeenkom-
sten vinden telkens plaats 's
ochtends van half tien tot half
twaalf en 's avonds van halfacht
tot half tien.

Voor informatie en opgave kan
men zich telefonisch melden:
©045-700440.
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concurrentie-
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Het kabinet besloot op aandra"
van de Tweede Kamer om de $
lieubelasting voor de grootverbfl1
kers van energie in de industrie, a*
te passen. Zo werd de heffing "zogenoemde 'restgassen' verlaa.
en Werd een deel van het gasv^
bruik in de industrie vrijgesteld **de heffing. Beide maatregelen b^kenden een lastenverlichting **120 miljoen gulden. Dit werd f
compenseerd door de milieubel*
ting op brandstoffen voor andei*
te verhogen.
Kok zegt te verwachten dat de 'binnen een maand of twee zal la*
weten wat men van de gekozenc<Jj>
structie denkt. Hij wijst er ove1
gens op dat de industrie met ingal
van 1993 gewoon de normale h*
fing moet betalen.

De milieubelasting beliep in l**
totaal 990 miljoen gulden. In de
binetsplannen zou dat dit jaarbir
1,7 miljard gulden moeten word^
Door de hogere milieubelasting *"*len de gasprijzen niet wijzig^
Stroom wordt 0,2 cent per kilo\^a'
uur duurder. Ongelode benzine Of
cent per liter. De koopkrachtef'*"
ten zijn volgens Kok meegewofr
in de Miljoenennota 1992.

Overvallers snel gepakt
" De kassier van Het postagentschap aan de Limburglaan in Weert kreeg gistermiddag
bezoek van een gewapendeovervaller. Foto: JEROENKUIT

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De opbrengsten van
een milieuheffing op brandstoffen
zullen niet alleen gebruikt worden
voor de financiering van het milieu-
beleid. Nu besloten is de heffing om
te vormen tot een verbruikersbelas-
ting, komen de opbrengsten ge-
woon in de schatkist. De heffing
moet dit jaar 1,7 miljard gulden op-
brengen.

Dit geld wordt dan onderdeel van
de financiering van het totale over-
heidsbeleid, waarbij het terugdrin-
gen van het financieringstekort en
het stabiliseren van de lasten voor-
op staan.
Minister Kok (Financiën) heeft dit
de Kamer laten weten. De milieu-
heffing op brandstoffen (Wabm-hef-
fing) is inmiddels opgenomen in
een nieuwe Wet verbruikersbelas-
tingen van brandstoffen.

De minister laat wel weten dat hij,
ook nu de opbrengsten van de be-
lasting niet meer uitsluitend voor
het milieu zullen dienen, wel reke-
ning wil houden met eerder ge-
maakte afspraken over de
meerjarenuitgaven voor het milieu
tot en met 1994.
Kok ontkent dat met de nieuwe op-
zet het principe 'de vervuiler be-

taalt' is uitgehold. De belasting is
immers gekoppeld aan aard en om-
vang van voor het milieu schadelij-
ke brandstoffen.

In een notitie aan de Kamer kondi-
gen Kok en zijn collega Alders (mi-
lieu) studies aan naar een grotere
spreiding van de milieubelasting.
Naast brandstoffen wordt onder-
zocht of de belasting ook kan gaan
gelden voor het gebruik van grond-
water, afval dat voor verbranding of
stort wordt aangeboden, bestrij-
dingsmiddelen en nutriënten (fos-
for en stikstof).

De studies moeten nog dit jaar afge-
rond worden. Indien mogelijk zul-
len dan nog vóór 1993 wetsvoorstel-
len worden ingediend. Belasting op
de vier genoemde terreinen zou cir-
ca 1,1 miljard gulden per jaar op
kunnen leveren. Gemiddeld zouden
huishoudens 25 procent van die last
moeten dragen.

In zijn bericht aan de Kamer erkent
Kok dat er problemen kunnen ont-
staan rond een kabinetsbesluit om
de industrie die veel energie ver-
bruikt te ontzien bij de milieubelas-
ting. De Landsadvocaat, mr Keus,
voorziet problemen met de EG. Vol-
gens hem betekent het ontzien van
de industrie een in EG-kader verbo-
den steunmaatregel aan de eigen
industrie.

WEERT - Een gewapende man heeft gistermid-
dag omstreeks half vijfeen overval gepleegd op
het postagentschap aan de Limburglaan in
Weert. De kassier werd bedreigd met een slag-
wapen en stond vervolgens een onbekend geld-
bedrag af. De dader vluchtte met nog twee
handlangers in een gereedstaande auto richting

Ringbaan-Oost.
In de omgeving van Maaseik werd de auto, een
taxi, kort daarop tot staan gebracht en konden
de daders worden aangehouden.
De vluchters reden vermoedelijk in dezelfde
taxi die afgelopen zondag in Meerssen werd ge-
stolen nadat de chauffeur was neergestoken.

Limburgse gemeenten willen duidelijke richtlijnen

Tientallen claims voor
terugvordering btw

Doden bij protest
tegen coup Congo

BRAZZAVILLE - Vijf mensen zijn
gisterochtend in Congo gedood
toen het leger een demonstratie te-
gen de militaire rebellie in het Cen-
traalafrikaanse land uiteensloeg.
Zeven anderen liepen verwondin-
gen op. .Meer dan duizend aanhan-
gers van de verdreven premier
André Milongo demonstreerden in
de hoofdstad Brazzaville. Milongo,
diemet zijn overgangsregeringvrije
verkiezingen moest organiseren, is
ondergedoken. De militairen in
Congo lijken een einde te willen
maken aan een proces van geleide-
lijke democratisering.
Het Congolese voorlopige parle-
ment, de Hoge Raad van de Repu-
bliek, probeert te bemiddelen tus-
sen de premier en de opstandige
militairen. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat Frankrijk wil ingrijpen om
het pnoces van democratisering in
Congo te redden. Frankrijk heeft
zich eerder hard gemaakt voor de-
mocratisering in zijn voormalige
Afrikaanse kolonies. Maar inmid-
dels is het onder andere in Djibouti,
Tsjaad, Madagascar, Togo en nu in
Congo tot gewelddadige botsingen
gekomen tussen de oude en de
nieuwe orde.

Terwijl het nablussen in volle gang
was, stortte om ongeveer elf uur het
pand in waarin zich de cadeaushop
bevond. Vier leden van de brand-
weer werden getroffen. Twee van
hen werden bedolven onder het
puin en overleden ter plaatse. Een
brandweervrouw raakte bekneld en
liep diverse verwondingen op. Zij
werd naar het ziekenhuis overge-
bracht. Een vrijwillige brandweer-
man werd licht gewond.

De brand brak gisterochtend om-
streeks kwart over vijf uit in een
monumentaal gebouw aan de Die-
zerpromenade, waarin een cadeau-
winkel was gevestigd. De schade
van de brand bedraagt meer dan
een miljoen gulden.

ZWOLLE - Twee vrijwilligers van
het Zwolse brandweerkorps, 41 en
30 jaar oud, zijn gisteren tijdens het
nablussen van een grote brand in de
binnenstad van Zwolle om het le-
ven gekomen.

Belg verliest neus
na beet van hond
ROTTERDAM - Een 37-jarige
schipper uit België is gister-
avond zijn neus kwijtgeraakt. De
man lag met zijn binnenvaart-
schip afgemeerd in de Europoort
en was gaan eten bij de buren.
Tijdens de maaltijd hapte de
hond van de buren - een husky
- naar de Belg en beet zijn neus
eraf. Het slachtoffer is overge-
bracht naar een ziekenhuis in
Spijkenisse.

RIAD - Tegenstanders van d*
Iraakse president Saddam HoeS
sein hebben binnen de regeren' "de Ba'ath-partij onlangs eefl
'geheim nationaal commando
opgericht met het doel Saddai"
omver te werpen. Dit heeft d*
voormalige Iraakse ambassade^in Madrid Archad Tawfik Isma"1
gisteren verklaard.
Dit nationaal commando wil oojfi
de leiders van de Ba'ath-parW
voor de rechter slepen, de partij'
structuur veranderen en haa<
ideologische richting wijzigen
aldus de ex-ambassadeur vanU'1

de Saoedische hoofdstad Ria»'
waar hij thans woont.
Na de omverwerping van Sad'
dam zou een overgangsregering
worden ingesteld die vrije vet'
kiezingen moet uitschrijvefl'
Daaraan kunnen alle persoon'
lijkheden uit de Iraakse polit-CM
deelnemen zodat in Irak een d^
mocratisch bewind komt.
Het geheime commando is g 6"

vormd door enkele functionaris'
sen uit de Ba'ath-partij en he
leger, dat meer dan een miljoe11
man sterk is.

'Complot tegen
Saddam binnen
regeringspartij'dan wel alsnog 6 procent over-

drachtsbelasting betalen. Om voor
terugvordering in aanmerking te
komen moet de koper binnen vijf
jaarna levering de claim indienen.

Vereveningstoeslag
De gemeente Heerlen besloot vori-
ge jaar een vereveningstoeslag in te
voeren. Kopers die geen btw hoe-
ven te betalen, moeten echter wel
de evenhoge vereveningstoeslag be-
talen. Dit, om de gemeente finan-
cieel niet in het nadeel te brengen.
Moeilijk wordt het, als het gaat om
kopers die vóór de vereveningstoe-
slag een bouwkavel van de gemeen-
te gekocht hebben. De gemeente
moet de btw terug betalen, maar
hetzelfde bedrag terugwinnen via
de vereveningtoeslag is er dan niet
bij. „Dat betekent dat we de kosten,
die we maken bij het aanbrengen
van voorzieningen voor de bouwka-
vel, niet terug kunnen krijgen van
de koper. De vereveningstoeslag en
de btw is niets anders dan, door de
gemeente gemaakte kosten, op de
koper afwentelen," aldus de woord-
voerder van de gemeente Heerlen.
„Maar nogmaals, de politiek moet
met duidelijke richtlijnen komen.
Dan weten wij tenminste ook waar
we staan."

HEERLEN - Veel gemeenten, ook
in Limburg, weten niet wat ze aan-
moeten met de tientallen claims die
ze deze dagen ingediend krijgen.
„Je kunt wel spreken van een gek-
te", meent een ambtenaar van de
gemeente Heerlen. Hij heeft het
over het terugvorderen van ten on-
rechte betaalde btw aan de gemeen-
te, door de kopers van gemeente-
grond.
De 'beroering' onstond na een om-
streden resolutie van staatssecreta-
ris Heerma, die na het arrest van de
Hoge Raad in november 1990 volg-
de. Volgens Heerma hoeven parti-
culieren alleen btw te betalen als de
gemeente de grond bouwrijp heeft
gemaakt. Met andere woorden, als
een gemeente bepaalde voorzienin-
gen heeft getroffen zoals een aan-
sluiting op de riolering of het aan-
leggen van wegen. Volgens Heerma
moeten deze voorzieningen binnen
de kavel aangebracht zijn. De ge-
meenten hebben echter ook btw
gerekend voor voorzieningen bui-
ten de kavel, die indirect toch als
voorzieningen voor de kavel tellen.

Hiermee begint de moeilijkheid
voor de gemeenten. Veel kopers

we zullen oplopen als we ongeveer
twee miljoen gulden aan btw terug
moeten betalen," vertelt de Maas-
trichtse gemeentevoorlichter.

De gemeenten Sittard en Roer-
mond hebben een afwachtende
houding aangenomen. Sittard heeft
40 schriftelijke claims liggen. Wat
zij met de claims gaat doen is nog
onzeker. Volgens de voorlichter van
gemeente Sittard, zal het college
van b en w dekomende dagen een
beslissing nemen.

Wanneer een koper in het gelijk ge-
steld wordt, dient de gemeente de
btw terug betalen. De koper moet

vinden dat ze kavel bouwgrond
hebben gekocht waarvoor alleen in-
direct voorzieningen zijn aange-
bracht. „Een koper kan een kavel
kopen waar bijvoorbeeld geenriole-
ring is aangelegd. De gemeente kan
echter wel al de aansluiting tot de
riolering voorzien hebben. Dat is
ook 'bouwrijp' maken van een stuk
grond, dus moet de koper btw beta-
len", meent een woordvoerder van
de gemeente Heerlen.

De2e gemeente heeft momenteel
tien claims liggen. Wie gelijk heeft,
is op dit moment nog niet duidelijk.
„Er moet een duidelijke wetgeving
komen, want wij weten zelf ook niet

of de koper gelijk heeft", aldus de
woordvoerder.
De gemeente Heerlen heeft als
voorzorg toch een schadeclaim van
de grondoverdrachten vanaf 1986
ingediend bij het Ministerie van Fi-
nanciën.
Ook de gemeente Maastricht heeft
het zekere voor het onzekere geno-
men en claims van 72 grondtransac-
ties ingediend bij het ministerie.
Tot nu toe liggen hier 25 claims op
tafel, waarover de gemeente nog
moet beslissen. „Omdat we zelf niet
weten hoe het allemaal in elkaar zit,
hebben we een fiscaal adviseur in-
geschakeld voor advies. We willen
ons indekken voor de schade, die

Kabinet onderzoekt mogelijkheid van belasting op gebruik grondwak

Opbrengst energieheffing
niet alleen naar milieu

Twee doden en
gewonden bij

nablussen brand
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f Provincie
Limburg

nwdadaiing Verordening grondwaterbescherming Lim-
m 23/4-92 burg 1989. Kennisgeving van een aanvraag

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

Voornemen.
Gedeputeerde Staten zijn voornemens aan:
Drukkerij H. Fober BV., Jeustraat 1 te Voeren-
daal onder voorschriften- ontheffing te verle-
nen voor het hebben van een drukkerij op het
adres Jeustraat 1 te Voerendaal (BU 8711/
91/45590V)

Tervisielegging.
De aanvraag, ontwerp-beschikking en andere
relevante stukken liggenter inzage vanaf 23
januari 1992: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizevan Voerendaal tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaatsen
en tijden tot het einde van de termijn waarbin-
nen beroep kan worden ingesteld tegen de be-
schikking op de aanvraag.

Bezwaren.
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 25 februari 1992 schriftelijk worden
ingediendbij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Degene die daar-
om telefonisch verzoekt (043-897632) kan tot
18 februari 1992 mondeling bezwaren inbren-
gen.

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

GEMEENTE SCHINNEN
BEKENDMAKING

De burgemeester van Sphinnen
maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 16 januari 1992 be-
sloten heeft te verklaren dat be-
stemmingsplannen worden voorbe- .
reid voor:
- het buitengebied van de gemeen-

te Schinnen (ten noorden van de
spoorlijn):

- het gebied van de Regionale Af-
valverwerking en de aansluiting
op de A 76;- een perceel kadastraal bekend ge-
meente Amstenrade, sectie B nr.
2066, plaatselijk gelegen Hagen-
dorenweg 10 te Amstenrade.

De raadsbesluiten met bijbehoren-
de tekeningen liggen vanaf heden
voor eenieder ter inzage gedurende
de openingstijden op werkdagen
van 9.00 - 12.00 uur 's morgens en
's woensdags van 14.00 - 16.00 uur
alsmede van 18.00 - 21.00 uur ter ge-
meentesecretarie Scalahof 1, kamer
2.06.
Schinnen, 22 januari 1992

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

OP STRAAT
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WEG MET REKLAME... !? Daarom verschijnt deze LLTB-
Neen, want dan zouden we het kind Boerenßond Aktueel vanaf nu twee
samen met het badwater weggooien, keer per week in dit blad. Met telkens
Gelukkig waait ereen frisse wind door nieuwe informatie over onze aktivitei-
het publicitaire landschap : reklame ten. Zo kan iedereen de razendsnelle
wordt opnieuw informatie. Dus wèg evolutie in de verzekeringswereld op
yuppie-plaatjes, wèg kryptische de voet volgen. En dit niet in een
slogans, de life style reklame terug naar moeilijk verteerbaar, algemeen
èf gefloten ! beschouwend artikel, maar op maat
Wij van de LLTB zijn daar eigenlijk blij gesneden van onze eigen verzekerings-
mee. Door onze agrarische afkomst, polissen.
zijn wij als winkel- en verzekerings- Met deze info-rubriek wil de LLTB
organisatie altijd al voorstander uitgroeien tot een open huis voor al
geweest van de rechttoe rechtaan haar bestaande én toekomstige
aanpak. klanten.

Boerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BU ONS

REMBRANDT,
de meester en zijn werkplaats

Unieke tentoonstelling van etsen, en
schilderijen van Rembrandt van Rijn en
zijn leerlingen, waaronder schilderijen die
lang niet in Nederland te zien waren.

SPECIALE VRIENDENPRIJS ’ 45,00
Busreis inclusief entreebewijs

zondag 16-2-92 J*É

RIJKSMUSEUM *T^3i^^SU
AMSTERDAM

U kunt op de zondag van uwkeuze tussen 14.00 en
15.00uur naar binnen en voor onbepaalde tijd de
tentoonstelling bezoeken.

Boeken: op vertoonvan uw vriendenpas bij alle
LD-kantoren, de VW Vaals en de VW Simpelveld. U

I
krijgt daar ook alle informatie over de opstapplaatsen
en de opstaptijden.

Vrienden van het^>
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel 045-739881 (tijdens kantooruren)
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

WIJ HALEN DIE PARTIJ REKLAMEFOLDERS OF -KRANTEN GRATIS BIJ U OR " st,
OM DIE DAARNA TE VERSPREIDEN NATUURLIJK... (g 3

Bel Spiral als 't gemakkelijk verspreid moet worden! [_KJ'O
Fabrieksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094, 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. 11 Al
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Kerkdak

is lek
Van onze verslaggever „Als ik nu naar buiten kijk, is het

prachtig weer voor de mensen in de
bouw. Ik blijf mede gelet op de reci-
diven bij mijn eis."

Kantonrechter Oostdijk vond een
geldboete en een rijverbod op zijn
plaats, maar hij vond de eis - mede
gelet op de financiële situatie van
de verdachte - 'wat aan de hoge
kant.

VOERENDAAL - Het dak vande parochiekerk in Ransdaal
moet worden opgeknapt. Bij
storm heeft het dak schade opge-
lopen. De parochie van de H.
Theresia moet nu 151.000 gulden
op tafel leggen om het grote dak
weer te herstellen. Gelukkig ver-
goedt de verzekering een bedrag
van 119.000 gulden. Er is dan nog
altijd een tekort van ruim 30 mil-le. De parochie zelf betaalt daar
10.000 gulden van, het bisdom
evenveel en gemeente Voeren-
daal en provincie Limburg elk5000 gulden. De gemeente Voe-
rendaal wil het bedrag wel terbeschikking stellen. De gemeen-
teraad zal binnenkort een besluit
nemen.

Vrij dansen
in Voerendaal

VOERENDAAL - Binnenkort kan
er in de Voerendaalse cafés naar
hartelust gedanst worden, zonder
dat er eerst een vergunning ge-
vraagd hoeft te worden. Tot nu toe
gold de plaatselijke verordening;
daar staat in dat zonder een vergun-
ning van de burgemeester de been-
tjes niet van de vloer mogen in de
cafés. Maar daar wil de gemeente
Voerendaal nu van af.

Het college stelt de gemeenteraad,
die volgende week maandag verga-
dert, voor om het gewraakte artikel
maar te schrappen. Als de Voeren-
daalse vroede vaderen dat niet zelf
doen, dan gebeurt het automatisch
op 26 juli van dit jaar. Dan wordt
namelijk een landelijke wet (Drank-
en Horecawet) van kracht waarin
het dansen in horeca-gelegenheden
geregeld is.

Voerendaal houdt de eer aan zich-
zelf en schrapt bij voorbaat de dans-
beperkende maatregelen, daarmee
de weg vrijmakend voor de toekom-
stige dansfestijnen.

HEERLEN - Kantonrechter mr
Oostdijk legde een Heerlenaar, die
in een onverzekerde auto had gere-
den, een rijverbod van drie maan-
den plus een geldboete van 400
gulden op.

Aan de uitspraak ging een spitse
dialoog vooraf tussen raadsman mr
Roebroek en officier van justitie mr
Van Opstal.

De raadsman probeerde de officier
van justitie en de kantonrechter er-
van te ova tuigen dat zijn cliënt op
het moment dat de auto werd ge-
flitst door de Rijksdienst voor het
Wegverkeer zijn eigendom niet
meer was.

„De auto is verkocht aan een sloper,
maar helaas heeft de man nooit een
vrijwaringsbewijs ontvangen."

„Dat is dan jammer", reageerde de
officier van justitie. „Het kenteken
is afgegeven op zijn naam. Het te-
gendeel kan niet bewezen worden.

Aangezien de verdachte de overtre-
ding heeft gepleegd in een proeftijd
eis ik forse straffen." Van Opstal
eiste vervolgens zee maanden ont-
zegging van de rijbevoegdheid en
een geldboete van 750 gulden.

Roebroek vond die eisen te zwaar:
„Mijn cliënt moet nog een aantal
schulden aflossen en hij wil in het
voorjaar weer aan de slag in de
bouw als machinist op een graaf-
werktuig. Een rijverbod doorkruist
zijn plannen."

„Is uw cliënt een mooi-weer-wer-
ker?", vroeg Van Opstal zich af.

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De Landgraafse muziekschool kampt met
j^Paciteitsproblemen. De stichting Muziekschool Kerkrade,
pte in Landgraaf het muziekonderwijs verzorgt, heeft liefst 78leerlingen op de wachtlijst staan.

p*et aanbod van nieuwe leerlingens zó groot, dat we niemand meerpannen plaatsen", zegt directeur
lerre Rietrae. „Maar de vraag of de

vergroot moet worden,
/'oet de politiek beantwoorden. De
j^tneentezal dan meer geld op tafelboeten leggen."

merhand niet meer verkopen. Niet
aan de leden, noch aan de ouders.
Die kijken de harmonie erop aan."

Hofhuis vindt het hoog tijd dat de
Landgraafse muziekverenigingen
de problemen SNEL gezamelijk be-
spreken.

MAASTRICHT - De Nutsbedrijven
in Maastricht willen voor 1992 een
lager tarief rekenen voor gas en te-
gelijkertijd de milieütoeslag verla-
gen. Electriciteit blijft in prijs gelijk
en water wordt duurder. Het abon-
nement op de CAI zal in de toe-
komst niet méér gaan kosten in
tegenstelling tot de huurgeisertarie-
ven en de onderhoudsabonnemen-
ten, die wel in prijs zullen stijgen.

Dit betekent dat een gemiddeld ge-
zin in Maastricht over het algemeen
goedkoper uit is. In vergelijking
met de landelijke tarieven zijn de
prijzen voor gas, electriciteit en wa-
ter in Limburg relatief laag. De ta-
riefwijzigingen moeten echter nog
goedgekeurd worden door de Maas-
trichtse gemeenteraad.

Gasprijs omlaag
in Maastricht

e raadsfractie Bertram/Horbach
°eschuldigt in een brief aan B en W
?e muziekschool ervan het door

en harmonieën gegeven
voorbereidend Instrumentaal On-
afwijs (VIO) niet te erkennen, ter-v'jl dat de problemen van de mu-
,lekschool juistzou kunnen verlich-ten.

Lesgeven

°lgens Rietrae is dat niet juist,
peerlingen die elders een voorbe-
e'dend jaarhebben gevolgden zich

bij de muziekschool melden,
'Jtï voor ons nieuwe leerlingen.
..^dat we helemaal vol zitten, zijn
le nog niet toegelaten. Maar alleenol* dié reden."

De raadsleden JohnBertram en Jef
Horbach betichten de muziek-
school er ook van haar docenten te
verbieden les te geven bij fanfares
en harmonieën, op straffe van
schorsing. Ook harmonie-voorzitter
Hofhuis bevestigt dat te hebben
vernomen.

„Onzin", reageert Rietrae. „Er staat
in, onze arbeidscontracten een heel
gebruikelijke bepaling dat iemand
die voor de muziekschool werkt,
niet op hetzelfde terrein elders werk
mag verrichten. In de praktijk is dat
echter helemaal geen probleem, als
de betrokken persoon maar toe-
stemming vraagt aan het bestuur
van de muziekschool."

De muziekschool overlegde maan-
dag met de gemeente Landgraaf
over het capaciteitsprobleem. „Con-
crete resultaten heeft dat nog niet
opgeleverd", zegt Rietrae. „De bal
ligt nu bij de gemeente. Als die
meer geld geeft, kunnen wij meer
leerlingen opleiden."

Wethouder Thei Gybels hoedt zich
er echter voor dat op voorhand toe
te zeggen. „Er ligt duidelijk een pro-
bleem, hoewel de omvang daarvan
minder erg is dan de brief van Ber-
tram en Horbach veronderstelt",
laat hij weten.

Gybels wil eerst meer weten over
de aard en de omvang van het capa-
citeitstekort van de muziekschool.
„Ik kan zo niet bekijken in welke
mate de verenigingsopleidingen
aansluiten op de muziekschool. We
gaan nu eerst het probleem bestu-
deren en daarna moet de gemeente
eens met de partijen om tafel."

Regio kan
Ten Esschen
Verlossen'

Onderzoek 'vervoer-op-maat' afgerond

Volgens een woordvoerder van de
gemeente zijn de 25 hectare regio-
naal/lokaal bedrijfsterrein, waar-
over Heerlen vorig jaar nog be-
schikte, waarschijnlijk in de loop
van dit jaar al uitverkocht. Met na-
me op het bedrijventerrein De
Vrank vestigt zich 'het ene autover-
koopbedrijf na het andere.

HEERLEN - Als overleg met de
omringende gemeenten niets ople-
vert, gaat de gemeente Heerlen be-
kijken of er in Ten Esschen-Noord
een bedrijventerrein kan komen.

Wachtlijst
P de wachtlijst staan volgens Rie-

iae twaalf aspirant-muziekschool-
erlingen die afkomstig zijn van

„Of zij na toe-
het voorbereidende jaar moe-r?ft volgen of meteen met een in-

,lrUmentale opleiding kunnen,eSinnen, hangt af van hetgeen ze
bij fanfare of harmonie hebben

jfe_eerd", aldus de directeur van deMuziekschool.
1 e ervaring van Harmonie Laura. ert echter anders. „Wij hebbeneenj^gdlid dat al in 1989 werd aange-
j|eld, maar nog steeds op de wacht-Jst staat", zegt voorzitter Ben. olr_uïs. „Terwijl directeur Rietrae

£i vorig jaar juni persoonlijk toe-
gde dat de jongen in januari toe-laten zou worden."

b■ °vendien zou de muziekschool
v 6t VlO-onderwijs van de muziek-
,e!_nigingen wel degelijk niet er-
ve^nen. „Oneerlijke voortrekkerij
y*1 muziekschool-leerlingen",
ltldt Hofhuis. „Ik kan dat langza-

'Belbus ideaal voor
ouderen Simpelveld'

"De Theresia-kerk in
Ransdaal waarvan het dak
moet worden gerepareerd.

Archieffoto: LD

Bijna 80 Landgraafse kinderen op wachtlijst

Muziekschool heeft
te weinig plaats

'Mooi weer-werker'
krijgt rijverbod

oostelijke mijnstreek

Van onze verslaggever
De gemeente wil daarom met de re-
giogemeenten afspraken maken
over bedrijventerreinen van regio-
naal/lokaal niveau.

In ontmoetingscentrum I gen Ben-
de presenteerde zij gisteravond de
resultaten van het onderzoek aan
een afvaardigingvan het college en
de raad en andere belangstellenden.

dat ouderen de 'vervoerscentrale'
kunnen bellen voor een ritje - tegen
sterk gereduceerde prijs - naar bij-
voorbeeld ziekenhuis, verpleegkli-
niek, winkelcentrum, familie of
naar het ontmoetingscentrum voor
deelname aan de specifieke ont-
spanningsactiviteiten. Zij worden
thuis opgehaald en weer afgezet.

Voorwaarde is wel dat de ouderen
een vaste bijdrage per jaar gaan be-
talen plus een kleine vergoeding
per rit.

Het onderzoek dient als uitgangs-
punt voor het beleidvan de SWOBS
in de nabije toekomst. In samen-
werking met de gemeente Simpel-
veld hoopt de Stichting Welzijns-
werk voor Ouderen een oplossingte
vinden voor het ouderenvervoer-op-
maat.

„Mocht dit overleg om welke reden
dan ook spaak lopen c. g. het aan-
bod onvoldoende blijven, dan moet
Heerlen trachten zélf zon terrein te
ontwikkelen. In dat geval wordt de
lokatie Ten Esschen-Noord beke-
ken," aldus de gemeente. In ambte-
lijke termen is Ten Esschen-Noord
een 'studie-lokatie.'Aegon moet toch

schade betalen

SIMPELVELD - Ruim 77 procent
van de ouderen in de gemeente
Simpelveld heeft behoefte aan aan-
gepast vervoer.
Dat zegt Nicole Landwier, die in
opdracht van de Stichting Welzijns-
werk voor Ouderen Bocholtz/Sim-
pelveld (SWOBS) onderzoek heeft
gedaan naar de wensen en behoef-
ten op met name het gebied van
(rolstoel)vervoer.

„De enorme vergrijzing die de ko-
mende drie decennia plaatsvindt in
Simpelveld, draagt er aan bij dat de
gemeente in de nabije toekomst
niet meer zonder geregeld ouderen-
vervoer kan," zo luidt de slotsom
van de 24-jarigeLandwier, studente
aan de Hogeschool in Heerlen.

„Het aantal mensen boven 75 jaar is
binnen tien jaar verdubbeld en in
2022 zelfs bijna verviervoudigd. De
vraag naar aangepastvervoer wordt
dus steeds groter. Te meer als men
bedenkt dat 93 procent van de
hoogbejaarden geen rijbewijs heeft
en door tal van oorzaken geen ge-
bruik kan maken van het openbaar
vervoer. Door een dreigend tekort
aan vrijwilligers, die bereid zijn de
ouderen te vervoeren, zou het op-
starten van een belbus-centrale in
nauwe samenwerking met een taxi-
bedrijf de ideale oplossing zijn."

In de praktijk komt het er op neer
Van onze correspondent

P^N HAAG/MAASTRICHT - Als
.H verzekeringsmaatschappij er-.
<j nt aansprakelijk te zijn voor scha-
-o^> dan moet die verzekeraar zich
g.* aan die toezegging houden. De
sc_nt ie e verze^eraar heeft inge-. «akeld, is eveneens aan die toe-
fjëging gebonden. Dit heeft de
t °ge Raad beslist in een geschil; v*sen de gemeente Maastricht en*xi Centrale Crals Maastricht.

rals stelde in 1985 de gemeente
» voor scheuren in de
C_k el van het bedrijfspand aan debergerweg. De scheuren zoudenJll ontstaan door een kapotte ge-
t) *je.nteriolering die in 1969 ondeug-
c} Uk zou zijn gerepareerd. Behalve

schade aan de gevel veroorzaak-._ 6 wateruittreding volgens Crals
j^* daklekkages, plafond.erzak-
Se_Ben' breuken in vloeren en
l kozijnen. De taxion-

dernemer stelde de gemeente aan-
sprakelijk voor de schade.
De gemeente gaf de zaak in handen
van verzekeraar Aegon. Op 2 sep-
tember 1985 werd Crals meegedeeld
dat een verzekeringsexpert de scha-
de had onderzocht. Aegon schreef
dat 'in principe' aansprakelijkheid
werd erkend. Crals kreeg alvast een
voorschot.
In 1987 schakelde Aegon een twee-
de deskundige in. Die rapporteerde
dat het eerste expertiseonderzoek
niet deugdelijk was uitgevoerd.
De Hoge Raad vindt dat de Maas-
trichtse taxiondernemer daar niets
mee te maken heeft. Als het eerste
onderzoek al ondeugdelijk zou zijn,
dan nóg zijn verzekeraar Aegon en
cliënt Maastricht aan de eerdere
toezegging gebonden. De eerste
deskundige was immers door Ae-
gon zelf ingeschakeld.

Over de hoogte van de schade zal
worden verder geprocedeerd bij de
rechtbank in Maastricht.

Van onze correspondent

DEN HAAG/VAESRADE - De
Kroon geeft geentoestemming voor
de bouw van een woning op een
weiland aan de provinciale weg
Nuth-Vaesrade-Hommert. De

Kroon vindt dater uit landschappe-
lijke overwegingen weliswaar geen
bezwaren bestaan tegen de bouw,
maar dat volstrekt onduidelijk is
hoe groot de geluidoverlast van
Maastricht Airport in de toekomst
zal worden. Volgens de Kroon is er
onvoldoende bekend over de aan-

vaardbaarheid van het woonklimaat
van de toekomstige bewoners van
de geplande woning. Het beroep te-
gen het provinciale besluit waarbij
goedkeuring aan die bouwplannen
werd geweigerd, is dan ook door de
Kroon verworpen.
De Kroon, feitelijk in dit geval de

De buurtschap Ten Esschen ziet de
komst van een bedrijventerrein niet
zitten. Er is aleen actiecomité opge-
richt. Tijdens de raadsvergadering
van februari zal de gemeenteraad
een besluit nemen: Ten Esschen-
Noord bestempelen als studie-loka-
tie of het gebied bij voorbaat al vrij-
waren van bedrijfsvestiging.

Koningin en Minister Alders van
VROM, komt tot dit besluit naar
aanleiding van een beroepsproce-
dure van twee inwoners uit Hoens-
broek en twee inwoners uit Vaesra-
de. De Hoensbroekenaren willen op
het weiland de woning bouwen. De
twee inwoners uit Vaesrade zijn de
ouders van een van de Hoensbroe-
kenaren. Zij wonen op korte af-
stand van het weiland.

Om de bouw van de woning moge-
lijk te maken moet er op het wei-
land een woonbestemming liggen.
Het gemeentebestuur van Nuth
heeft die bestemming wel in het
plan Vaesrade opgenomen, maar
daar is door Gedeputeerde Staten
van Limburg geen goedkeuring
voor verleend. Het provinciebe-
stuur wil dat het weiland een open
plek blijft. Dat is volgens de provin-
cievan grote landschappelijke bete-
kenis.

Woning in weiland
bij Vaesrade mag niet

Kroon verwacht te veel overlast van luchthaven

Vandalen

# Een lesje in hoe het niet moet.
Dat is kort gezegd wat juffouw
Trees van de Berg haar kleuters
van de Martin Luther King-
school in Nuth gisteren gaf. Wat
was er gebeurd? Onverlaten lie-
ten een winkelwagentje achter
in de tuin bij de school. Daar*
door werden diverse planten
vernield. De juffrouw liet haar
leerlingen echter ook zien hoe
het wèl moet. Met zn allen
brachten ze het winkelwagentje
terug naar de supermarkt
waar het thuis hoort. Misschien
dat deze Nuther kinderen later
geen vandalen worden...

Prijs
" Feest bij Sjef en Tiny van
den Hoff uit de Landgraafse
wijk Nieuwenhagen! Zij heb-
ben de hoofdprijs in de wacht
gesleept van de Ford Winter-
sportwedstrijd. Een cheque van
maar liefst 2500 gulden kunnen
ze besteden op hun favorietewintersportadres. Het echtpaar
Van den Hoff isfervent skilief-
hebber. „We slaan altijd de
zomervakantie over, zodat we
's winters twee keer met onze
ski's kunnen afreizen naar de
sneeuw, meestal naar Tirol",
wordt Tiny van den Hoff geci-
teerd. Dit jaar kunnen ze mis-
schien zelfs drie keer gaan,
want 2500 piek is toch een aar-
dig appeltje voor de après-ski,
nietwaar?

Klasgenote
" Heet u Willie Post, Annie vos,
Yvonne Bijl of Jan Vos? Ja?
Dan wordt u gezocht. U heeftnamelijk in 1962 op de oude
Neutrale Volksschool gezeten,
nietwaar?. Uw oud-klasgenote
Frieda Weening-Van de Broek
organiseert een reünie op 28
maart van dit jaar.Zij mist al-
leen nog bovengenoemd viertal.
Wilt u haar bellen?

Toneel
" Wij lachen altijd om de ver-
talingen die in Duitsland wor-
den gemaakt van Engelstalige
films. Dat Gunsmoke wordt
'übersetzt' in "Rauchende Colts
is wel te begrijpen, maar dat de
speelfilm Excuse My Dust,
maandag op tv, wordt vertaald
in Gib Gas, Joe ligt minder
voor de hand. Wij Nederlanders
weten echter ook van wanten.
Morgen speelt in het Wijn-
grachttheater in Kerkrade het
toneelstuk One For The Road.
'Eén voor de weg', bekt voor
geen meter. Maar of de vlag
'Stennis voot Dennis' de lading
dekt, is eveneens de vraag.

Vreugde
" Vreugde gistermiddag in het
trefcentrum van het Brunssum-
se verpleeghuis Schuttershof.
Jack Walraven bood namens
het comité Zomerzegel 5.000
gulden aan de voorzitter van
de vriendenkring Schuttershof
aan. Een bestemming voor dat
geld was snel gevonden. Voor-
zitter Sadee schoof het hele be-
drag door naar de video-tape-
club Schuttershof voor aan-
schaf van nieuwe apparatuur
zodat er nog meerrechtstreekse
video-uitzendingen in het ver-
zorgingshuis kunnen plaatsvin-
den, zodat vooral de bedlegeri-
ge patiënten het wel en wee in
huis kunnen meemaken. Walra-
ven, ook secretaris van de inter-
nationale folkloristische para-
de Brunssum, beloofde dat
tijdens de parade, die van 17
lot 23 juli gehouden wordt, het
verzorgingshuis Schuttershof
hier zeer zeker een stuk van zal
meekrijgen.
■

" Nicole Landwier presenteert de resultaten van het onderzoek 'aangepast vervoer voor oude-
ren' in Simpelveld. Foto: FRANS RADE
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i reisburo vanhulst '! is daadwerkelijk !j het meest kompleet! 'Als grootsterelsburo-organisafie vanZuid Nederland biedenwij ueen totaal-aanbod aan reizen van veleI gerenommeerde touroperators.

Touringcar reizen
i Spanje/Costa Brava

Arke Reizen Hotel OasisPark /Callelaj 10 en 17 daagsereizen /HP I
| vanaf 375,- p.p. j
I BooStenReizen HotelVolga/Callela

10en 17 daagsereizen/HP
vanaf 359,-p.p.

DeJonglntra Hotel GranGarbi/Uoret de Mar
10 en 17 daagse reizen /HP

vanaf 424,- p.p. I
j Montemar Hotel/Appartementen

Montemar/ Pineda de Mar
10,13 14 en 17 daagsereizen

vanaf 395,- p.p. LG
vanaf 435,- p.p.VP

| Oad Reizen HotelOasis/Tossa de Mar
10en 17daagsereizen / VP

vanaf 460,-p.p.
J Snoeyink Reizen Hotel Fionda Pa*/

Malgrat de Mar
10 en 17daagsereizen/HP

L vanaf 399,- p.p..
w""_—^^— i..J■ I

!____ © ® ©13r~reisburo vanhulst!
hetmeestKomplete reisburo! I

I BEEK BRUNSSUM GELEEN I
I WinkafcanttrMakado _Mkstra_24o Ma_ct 114 IJ 046-378565 045-259292 046-749755

■ GULPEN HEERLEN KERKRADE■ Njkaweg2S O. Nassaustraat 4 Theaterpassage 17I 04450-1275 045-715555 045-464600 |
I MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG ■| KesMkadeS3 Ma/tt37 Th.Domnpleto 10
,043-212741 046-512960 04406-16161

I CHESTERFIELDS
_^_s^^MMêê^^

Rechtstreeks van fabriek.
Bel voor gratis infomap:

tj iFIII !___[_■_

Bedrag Terugte Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectievein handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarrente
5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 187

10.000 60 mnd. 229,79 14,3 24977 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16130.000 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 eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd. 17,6 8518.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 8325.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 8235.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 24, tweede lid, onder
c van de Wet Algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat het voornemens is om op de aanvraag
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van de gemeente Nuth voor het
lozen van overstortwater, afkomstig van de kern
Arendsgenhout, op de waterlossing genaamd
Kattebeek te Nuth (ingeschreven onder nummer
V9l-143), positief te beschikken onder een aantal
voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 23 januari

1992 tot en met 5 februari 1992 ter inzage en wel: -op het kantoor van genoemd zuiveringschap.
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur (afdeling Vergunningen); - ten
gemeentehuize van de gemeente Nuth, De
Weverplein I te Nuth gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.00 uur en bovendien iedere
donderdag van 14.00 uur tot 19.00 uur, alsmede
tijdens de kantooruren na bovengenoemde datum
op het kantoor van genoemd zuiveringschap en het
gemeentehuis van de gemeente Nuth tot het einde
van de termijn waaroinnen beroep kan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag. De
aanvrager, alsmede degenen die bezwaren hebben
ingebracht naar aanleiding van de aanvraag en een
ieder die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is. geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen naar aanleiding van de
ontwerp-beschikking. Degene die een bezwaarschrift
indientkan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift dient te
worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het
Zuiveringschap Limburg Postbus 314, 6040 AH
ROERMOND.
Roermond, 22 januari 1992.
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg
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** Wit of bruin, IQQ Verpakt IQQ jfch___ *HJS. PINDA IN DOP *
heel 209 ±.OZ/ 6 stuks 219 L.OZJ Uit de notenbar, OOQ

_^^\ë(.rt__elMegddisiiw iis£
Sirkassabon een stuklanger.ti=»
3 stuks AQR C-7Tm-J%J CRISPYCHIPS DOPERWTEN/ PERSILCOLOR BIOGARDE KWARK SLAGERSROOKWORST
MAGERE RiiisinFß Naturel, paprika, cheese WORTELEN Zonder bleekmiddel, QQQ Beker 500 gram f rA 250 gram *_% rA
LAPPEN 1C OO onion of mixed curry, fEQ Extra fijn, IOQ pak 1.25 kg 2059 O.W _al.O? 299 -C.ÖZJ
Perkilo lO.yy zak2oogram Itt ±-*Jrö 1/1 blik .169 X-OZ7 MACLEANS DANONEHÜTTENKASE VLEESSALADE
RUNDERGEHAKT CHAU DFONTAIN E VERKADE-REPEN TANDPASTA 2 bakjes a 200 gram /l QQ Bakje2sogram OAO
Per kilo ~'****%^ Lemon, orange, citron Melk, hazelnoot/melk of puur, Fresh-of mild mint, J__6**lw?# ___.U%/
A n X of grenadine, HQQ 3 * gram

o_«_ IQQ 4 tUb6S Ó 2°° mL,~- ZL QR Met gratiS reeePtenboek- C H I C ONAVE LS10.99 A \ «es 1 liter V.W JU& ±.W 6S&H-JVD HALVARINE AAI Handsinaasappels, OQQr\ *^ i CHAUDFONTAINE VERKADE POPLA Kuip 500 gram IAS U.ö 1 net2kilo ___.yi7
___&4 > i| Tropical, QQQ Cafenoir' 17Q Toiletpapier, A7Q LEEFLIGHT KIWI FR UIT 17Pjf »I fleslliter I^U.W pakje 185 gram 2Ó& 1./ V 12rollen W*k/y Dieethalvarine, 1 /IQ Persoogram 1.75JI CÖTES DU RHÖNE VERKADE FIRE LOG kuip 500 gram _U9^ ±.*W rF.NFnFNKnni

I WgM FiesoJsmer Nizza ' 1 R.Q Openhaardblokken, fi QC FRITUURVET 000 Diverse soorten AHHI I «f 3,30 o.^o pakje 200 gram 199-±.Oy 4-pak ASO o.^o lkHo 2.23 0.99
A ! ly BEAMONTERESERVA BITTERKOEKJES ABRIKOZENVLAAI LINERA Lmcdpctahdamt

F,eso7s,iter
595 8.95 Zakje2sogram24sl.99 DoosloOogram^s.so ïï^^ï23Q Ko°P NH%RpR TL,TKrKOFF.E

\\\\mjZjOm _«KJ V/.%/^ -_V<W J..%/%/ i>^s *J.+J\J bakje 2oogram __£9 __..OZ7 MET EEN TOMPOUCE
KIP' KNAKWORST 1 DUBRO CITROEN TOMPOEZEN LINERA ACA
KARBONADE IArA BliklOstuks I*7^-L.-*^ 3flacons a 500 ml E/IQ 4stuks2Bogram OCA Kaasspread ham/salami, Z.OU
Op schaal ca. 2000 gram IU.OU HEINZ SPAGHERONI SST %JSTZf A5O Om+JV bakje 200gram ÖQQJ , VARKENSSCHNITZEL Tradizionale,Diavolo 28* IC.OV Ipi SST* 17,90 479 p | Jj ’ Hol

04 22 92 l__^__l __k __r W~~M~AW ___ ' !1 ' JEEM AwÈMAW AW AW _f Aanbiedingenzijn geldig t/m zaterdag 25 januaria.s.. | Ji Wjpw/
Lage prijzen enwinkelgeffiakonder één dak
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res.divisie c
PSV2-VW2 6- "Helmond Sp. 2 -MVV 2 0- 6
Vitesse 2 -Den Bosch 2 2-1
Eindhoven 2-RBC 2 1- 3
Fort. Sittard 2-Willem II 2 3- 0

PSV£ 13 10 3 023 35- 9
Vitesse 2 14 8 6 022 32-15
Fort. Sittard 2 13 10 1 2 2145-19
Roda JC 2 8 7 1 0 15 24- I
RKC 2 12 7 1 4 15 35-30
MVV 2 14 4 4 6 12 30-25
WV2 12 5 0 7 10 16-2i
RBC 2 12 3 4 5 10 18-2J
Den Bosch 2 15 4 110 9 15-42
TOP 2 11 2 3 6 7 12^21
Eindhoven 2 14 2 3 9 7 17-34
Willem 11 2 13 2 2 9 6 9-25Helmond Sp. 2 11 2 1 8 5 13-^3»

1
Programma:
TOP 2 -RKC 2 23/1
Willem II 2 -VVV 2
MVV 2 -Roda JC 2
RKC 2 -Vitesse 2
RBC 2 -TOP 2

Vergoossen
hersteld
AALBEEK - MVV-trainef Set
Vergoossen is hersteld van d^|griepaanval die hem afgelopen
zondag weghield bij het compej
titietreffen FC Den Haag-MV-Vj
(1-2). De oefenmeester hervat
vandaag zijn werkzaamheden irj
stadion De Geusselt. Een trai«
ning hoeft Vergoossen echter
nog niet te geven. „De ploeg
heeft vrijaf vandaag," aldus de
Maastrichtse trainer. „Maar vo. r.
lopig heb ik mijn handen vol met
de binnengekomen post. Daar»
naast laat ik me door assistent:trainer Ron Elzen informeren
over hoe de ploeg ervoor staat."'

Buit passeert
Van der Pluijm
HEERLEN - De Nederlandsesquashbond heeft de plaatsing'
voor de Nederlandse squash-
kampioenschappen, die van 2.V
tot 26 januari aanstaande in Zoe-
termeer plaatsvinden, bekend
gemaakt. De Nederlandse titel-!
verdediger Raymond Scheffer is
als eerste geplaatst, terwyl de
voor Squashclub Maastricht uit-
komende Lucas Buit verrassend
als tweede is genoteerd. De
meervoudige Nederlandse ex-
kampioen, de Maastrichtenaar
Eric van der Pluijm, staat als
vierde op de plaatsingslijst ach-
ter Michaël Vertogen die als der-
de geplaatste speler aan het toer-
nooi begint.

Christie niet
in Zuid-Afrika
LONDEN - De Britse sprinter
Linford Christie weigert in mei
voor Groót-Brittannië uit te ko-
men tijdens een atletiekwed-
strijd in Kaapstad. De donkere
atleet, bij de Olympische Spelen
in Seoel winnaar van het zilver
op de 100 meter, voorspelt dat
zijn voorbeeld door andere zwar-
te sporters wordt gevolgd. Ook
by de return in Edinburgh in
juni zal Christie niet aanwezig
zijn. Christie vindt het onge-
hoord dat Groot-Brittannië wed-
strijden in Zuid-Afrika afwerkt'
voor de Internationale Amateur
Atletiek Federatie (lAAF) het
land het lidmaatschap heeft toe-
gekend. „Ik weiger aan de wed-
strijd deel te nemen. Ik begrijp
niet dat de atleten in deze zaak
niet zijn geraadpleegd."

V&L bij laatste
vier bekerstrijd
DEURNINGEN - De dames van
ADB/V&L hebben zich geplaatst
voor de halve finale om de NHV-
beker door de hekkesluiter in de
eredivisie, DSVD, met 18-14 te
verslaan. Binnen vijf minuten
leidde de Geleense ploeg met 4-1
en leek de wedstrijd een kopie
van het onlangs gespeelde com-
petitietreffen te worden. V&L
won toen met twintig treffers
verschil. De thuisclub had echter
haar lesje geleerd en kon de
schade bij rust tot 10-7 beperken.
Halverwege de tweede helft
(15-12) kwam DSVD fors terug,
maar liet drie strafworpen onbe-
nut. V&L nam daarna het initia-
tief over en kon de plaats in de
halve finale veiligstellen. Carla
Kleintjens (5), Karin Pisters en
Karin Hillen (4) waren trefzeker
voor V&L.

sport kort

" TRIATHLON - Bert Vrees-
wijk uit Gorinchem is de nieuwe
bondstrainer van de Nederland-
se Triathlonbond. De 41-jarige
Vreeswijk volgt Frank Lambert
op, die eind vorig jaar zelf ont-
slag nam.

De strijd van Siemerink en Krajicek
heeft duidelijk gemaakt dat een
dubbel meer dan de som is van de
samenstellende bestanddelen. Sie-
merink immers had de Amerikaan-
se 'qualifier' al in de eerste ronde
van het enkelspel ontmoet en in vijf
sets gewonnen, na van zijn kant
zeer tegenvallend spel.

"yje Australiërs, in Melbourne als
ercje geplaatst, wonnen gisteren
3 hun landgenoten Youl/Bor-*»ek: e.! 6_4 6_4 Krajicek/Sieme-
jlkversloegen eerder op de dag de

g^>erikanen Palmer en Stark: 6-7
' '-5 7-6. De andere halve finale is

t Amerikaans onderonsje: Jones/J^-ach tegen Davis/Pate, respectie-
j -k de nummers elf en twee vane Plaatsingslijst.

ceerd. Dit gegeven verhoogde het span-
ningsveld binnen de voetbalvereniging
lason dermate dat de heer Frissen meen-
de er het beste aan te doen op te stappen.

„Ik kan mij geen enkele negatieve reactie
aan het adres van de heren scheidsrech-
ters herinneren. Integendeel zelfs. Ik heb
nota bene deKNVB gevraagd de scheids-
rechtersproblerhatiek op de agenda te
'plaatsen van die bewuste vergadering.

HOUTHEM - Na 21 jaar kranig met de
voorzittershamer bij VV lason te hebben
gezwaaid heeft Jan Frissen de pijp aan
Maarten gegeven, zoals reeds werd ge-
meld. Een conflict tussen Jan Frissen en
de scheidsrechtersvereniging Maastricht
en Omstreken lag aan de basis van deze
erg onverwachte beslissing.

De Maastrichtse scheidsrechtersvereni-
ging liet W lason schriftelijk weten
voortaan geen arbiters meer beschikbaar
te stellen voor het jaarlijkste organiseren
mini-voetbaltoernooi van de VV lason.
Zulks als reactie op de zeer negatieve op-
merkingen die Jan Frissen op de laatste
regio-vergadering in de richting van het
scheidsrechterskorps zou hebben gelan-

Jan Frissen ontkent
negatieve uitlatingen

ve uitlatingen wil straffen, is de maat vol
en kap ik ermee," aldus Frissen.
De heer Mommers, lid van de gewraakte
Maastrichtse scheidsrechtersvereniging:
„Het is wel waar dat hij zich op die be-
wuste regio-vergadering zeer laatdun-
kend over de scheidsrechters heeft uitge-
laten. Dat konden we echt niet over zn
kant laten gaan. We hebben inmiddels
met het VV lason-bestuur minus voorzit-
ter Frissen een gesprek gehaden dat heeft
verhelderend gewerkt. De scheidsrech-
ters-boycot hebben we dan ook opgehe-
ven en daarmee is voor ons de kous af.
Waarnemend lason-voorzitter Jef Blom
tot slot: „Het is een erg spijtige zaak. De
heer Frissen heeft enorm veel verdiensten
binnen onze vereniging maar hij voelde
zich in deze kwestie in de steek gelaten.
Dat was echt niet het geval. We hebben
elkaar gewoon niet goed begrepen. Jam-
mer."

Dat werd genegeerd. Maar wij moesten
wel een moi_oloog van een deputatie van
het Maastrichtse scheidsrechterskorps
aanhoren waarin wij als verenigingen de
wacht kregen aangezegd als we niet beter
de scheidsrechters in bescherming na-
men. Daar heb ik alleen maar op gerea-
geerd met de opmerking dat de scheids-
rechters ook eens moesten durven de
hand in eigen boezem te steken. Nu men
lason ook nog om die vermeende negatie-

Nederlands dubbel door naar halve finale in Melbourne

SITTARD - In de wedstrijd tusser
de reserves van Fortuna Sittard er
Willem II (3-0) lieten beide ploeger
in de eerste helft goed spel zien
Halverwege deze periode scoorde
Losada 1-0 na een breedgelegde
vrije trap. Dezelfde speler tilde eer
minuut later de voorsprong naar 2-C
toen hij een rebound hard inkogel
de. Willem II bleef aanvallen er
kreeg in de dertigste minuut de be-
loning in de vorm van een straf-
schop, die echter werd gestopt dooi
doelman Arno van Zwam. Na rusl
viel het spelpeil terug en was de
vrije trap van Giel Jacobs het enige
hoogtepunt, 3-0.

MVV 2 scoort
makkelijk
HELMOND - Helmond Sport 2
kon het in de wedstrijd tégen MVV
2 niet bolwerken en leed een fikse
0-6 nederlaag. Op het moeilijk be-
speelbare veld liet MVV debal goed
rond gaan. De fouten in de Hel
mondse dekking werden genade-
loos afgestraft. Scoreverloop: 15. E
Maes 0-1, 18. F. Dikstaal 0-2, 37. E
Maes 0-3, 43. J. Franssen 0-4. Rust
55. E, Maes 0-5, 63. R. Knarren 0-6.

" Richard Krajicek
(links) en Jan
Siemerink staan
klaar om een service
van het koppel
Palmer/Stark op te
vangen.

Foto: ANP

Krajicek en Siemerink
bundelen krachten

- Richard Krajicek en Jan Siemerink spelen
j^rien de halve finale van de open Australische tennistitel-lr _d in Melbourne. Krajicek kan die prestatie in het enkelspelandaag evenaren in zijn partij tegen Michaël Stich. Het Ne-

dubbelpaar had overigens een pak vol moeilijkhe-?*n met de Amerikanen Jared Palmer en Jonathan Stark. De
troeven spelen in de halve finales van het mannen-qUbbelspel tegen Todd Woodbridge en Mark Woodforde.

Nijssen/Suk
Uitgeschakeld

In de dubbel echter deden Palmer
en Stark niet veel onder voor de
Nederlanders. De Amerikanen, die
in het college-tennis een redelijke
reputatie hebben opgebouwd, maar
meer niet, hebben aan prijzengeld
in het hele jaar 1991 73.589 Ameri-
kaanse dollars verdiend. Dat is
maar 1500 dollar minder dan Kraji-
cek en Siemerink, tot nu toe, in
Melbourne.

Prijzengeld zegt niet alles, maar het
geeft wel een indicatie over de mo-
gelijkheden van de spelers indivi-
dueel. Samen echter voegde het
koppel Palmer/Stark beter dan het
Nederlandse paar. In die situatie
kon zelfs de opslag van Krajicek,
die in een dubbel maar een kwart
van de wedstrijd uitmaakt, geen be-
slissend overwicht opleveren. De
service van Palmer was wel een
doorslaggevend duidelijk beter dan
in de vorige ronde tegen Jensen/
Warder, gebruikten voor hun over-
winning twee uur en drie kwartier.

Blessure
Stich

McEnroe opgelapt met injecties
Sabatini

MELBOURNE - John McEnroe
is zondag, na zijn overwinning invijf sets op Emilio Sanchez,
kunstmatig opgelapt geworden.
De Australische kranten van gis-
teren meldden dat de bijna 33-ja-
rige Amerikaan in de kleedka-
mer was ingestort en door
middel van injecties met eenzout-glucoseoplossing weer op
de been is gebracht.

Tijdens de persconferentie van
zondag, die pas een uur na de
partij plaats vond, weigerde

MELBOURNE - Michaël Stich,
vandaag tegenstander van Ri-
chard Krajicek in de kwartfina-
les van de open Australische
tenniskampioenschappen, liet
zich tot driemaal drie door een
masseur behandelen. De Wim-
bledon-kampioen heeft lastvan
een elleboogblessure. „Ik kan
niet voluit slaan", aldus de
Duitser na een trainingspartij-
tje met sparring partner Amos
Mansdorf. „Het zal een moeilij-
ke partij worden tegen Kraji-
cek."

McEnroe enige informatie te ge-
ven over zijn herstelproces in
aansluiting op de strijd metSanchez, die, bij een tempera-
tuur van bijna vijftig graden,zon vier uur en drie kwartier
had geduurd.

Officials bij de Open Australi-
sche kampioenschappen achten
het inspuiten van zout- en gluco-
seoplossingen niet verwerpelijk,
temeer niet daar die gewoonteal
eerder bij het tennis ingang heeft
gevonden. Tijdens de Open

Amerikaanse kampioenschap-
pen is Jimmy Connors vorig jaar
op dezelfde manier geholpen.

Het enige bezwaar dat door de
officials wordt aangevoerd, is dat
met dergelijke ingrepen niet alle
spelers gelijke kansen hebbentijdens de reeks van wedstrijden.
De medische- en paramedische
begeleiding is niet voor alle spe-
lers gelijk, waardoor de één niet-
natuurlijk voordeel ten opzichte
van de ander kan hebben in een
volgende wedstrijd."

- Voor de tweedefer in zijn tenniscarrière heeftL' n Nijssen de kwartfinales van
5/ herendubbel van een Grandt^arn toernooi gehaald. Voor de, eede keer was het ook het einds-
sn '°n- Net zoals in Parijs vorig jaar

euvelde Nijssen met de Tsjech
Suk bij het Australian Open in

§__ me biJ de laatste acnt- Te-
jj1 de Amerikanen Riek Leach en
re lv Jones was de eerste set in een
ver?rdt-d van zeventien minuten
H ren- Nijssen: „Wij begonnen
de

er niet zwak. Onze tegenstan-
ls0 s sPeelden ongelooflijk sterk. Ze
°b .1

n nondera procent van onzeblagen goecj terug krijgen."

e tvveede set was er een omme-
br6r' Direct in het begin was er een
en <s 'n net voordeel van Nijssen

k' Ze trokken de stand daar-
strij Selijk. In de derde set ging de
d Jd geheel gelijk op. Nijssen: „In
W__ eak druktenze even door en
kr 6

en met 7"2" In de vierde set
ser^en Nijssen en Suk bij 5-4 op de
0^ lce van Jones twee setpunten
fr,e weer op gelijke hoogte te ko-
tt\ll~- Jones serveerde juist op die"iet neel sterk- Suk verloor in
H et v°l_ende spel wel zijn service.
geri as hun tweede nederlaag te-
il p e?.elfde combinatie. Vorig jaar
van ariJs/Bercy hadden ze ook al
-rH

*e verloren. „Ook toen was het
«end ' 6"4 in de derde set. De vol-
t.etïre keer moeten we revanche
„_y[ en voor deze twee nederlagen."
8ocd ~We z^n net->aar in ieder geval
ik begonnen. Vorig jaar verloor
ber. reet in de eerste ronde. Nu heb-
i. e We de kwartfinale bereikt. Dit
in jy,n.goede start. We gaan verder
eetls llaan, waar ik eindelijk weer
e^jj . aan de kwalificatie voor heteisPel kan meedoen."

Selex BSW
Probleemloos

Jennifer Capriati heeft Gabriela Sa-
batini gisteravond aan haar plaats
bij de laatste vier geholpen. De
15-jarige Amerikaanse, voor het
eerst bij deOpen Australische kam-
pioenschappen, maakte zowel op
belangrijke als minder zwaarwegen-
de momenten zo veel fouten dat
Sabatini comfortabel naar de halve
finale werd gedragen, 6-4 7-6.

Capriati, na afloop gespannen aan
de vingers plukkend, had vooral in
de tweede set veel meer misslagen
dan de Argentijnse. „Ik was niet
verrast over de variatie waarmee zij
speelde, in de laatste wedstrijden
van vorig jaar was het niet anders.
Ik heb het helemaal aan mijzelf tewijten."

Vorig jaar troffen de dames elkaar
zevenmaal, vier keer won deArgen-
tijnse, vooral in het begin van het
seizoen. Capriati heeft gisteren tot
de laatste vijf minuten de kans ge-had 1992 beter in te zetten tegen de
Argentijnse, die conditioneel iets
minder in huis heeft. De tie-breaker
van de tweede set was echter ramp-
zalig voor de vijftien-jarige New
Yorkse, zes verloren slagen op rij,
evenveel wedstrijdpunten tegen.
Slechts het eerste kon zij nog man-
nen.

Afdeling Limburg verrast door beslissing

Haarlems amateurvoetbal
twee weken lang plat

singen maar je mag je niet verstop-
pen. Onze bond moet paal en perk
stellen aan dit soort lage praktij-
ken."

Zware straffen
De tuchtcommissie van de KNVB
afdeling Limburg heeft opnieuw
spelers zwaar gestraft voor het mo-
lesteren van scheidsrechters. De
broers G. en T. Sevenich van EMS
werden na hun gewelddadig optre-
den ten opzichtevan scheidsrechter
Harrie Minten, tijdens de wedstrijd
RKSVO 4-EMS 7 op 15 december
van het afgelopen jaar,voor respec-
tievelijk anderhalf en drie jaar ge-
schorst. Sanderbout-speler Z. Ro-
berts mag het voetballen voor twee
jaar vergeten. Hij gaf op 3 novem-
ber als toeschouwer bij het duel
Stadbroek 2-Limbricht 1 de
scheidsrechter een klap. Jeugdspe-
ler Salla Aitoumghar van Megacles
kreeg elf wedstrijden voor het bele-
digen van en spuwen naar de
scheidsrechter tijdens het duel
EMS 81-Megacles 81.

*von<_"T ~ Selex BSW heeft êister-
-lin„ , *"> probleemloze overwin-
st ~ehaald op degradatiekandi-
date chiestreek: 91-120- In de
te^ nelft hadden de Weertse gas-
V°ldol°e_te met het oPbrengen van
de . *\de concentratie. De gaten indediging werden door de
**iere. afgestraft.
v-n t °°£ konden ze bij rust bijblij-
Selex 51"61- In het vervolg kwam
(toPso onder leiding van Kennedy

zp, rer met 38 punten) waaron-Na tjin 0 dl-ie-punters helemaal los.
Jiitief . mmuten was de strijd defi-W.befüst: 65-86. Coach Van
_*e»ial °n het zich zelfs Per"*-
iel z__„lJn wisselspelers te gebrui-llJk k__ er dat het verschil aanzien-lener werd

kelme wordt
Colombiaanse

wielerploeg
BOGOTA -De Kelme-ploeg van Ra-
fael Carasco rijdt met een Colom-
biaanse licentie. De wielerformatie
bestaat voor het grootste deel uit
Colombianen. De Spaanse sport-
schoenenfabrikant gaatonder Zuid-
amerikaanse vlag rijden omdat de
sponsor zich niet kan verenigen met
het sociale statuut van de Spaanse
wielerbond.

toen niet achter, al was de nood-
kreet van de scheidsrechters wel te
begrijpen."

Het gisteren in spoedberaad bijeen-
gekomen Haarlemse bestuur kwam
tot de opmerkelijke uitspraak nadat
de voetbalvelden in en om Haarlem
de afgelopen tijd regelmatig het
strijdtoneel vormden van vechtpar-
tijen en molestaties, waar vooral de
scheidsrechters de dupe van wer-
den. „Het liep de spuigaten uit,"
aldus afdelingsvoorzitter Henk
Duinker die een ontdane indruk
maakte. „Dit zijn vervelende beslis-

besluit van zijn Haarlemse collegae
als een donderslag bij heldere he-
mel. „Voor mij is ditvolledig nieuw.
Ik ben hier echt door verrast, zeker
ook omdat dit uit de hoek van de
KNVB komt. Morgenavond hebben
wij vergadering en dit zal dan uiter-
aard ter sprake komen."

Lenting refereerde nog aan het de-
cember-schrijven van de COVS
(scheidsrechtersvereniging) aan alle
verenigingen, waarin de scheids-
rechtersvereniging liet weten dat
voor hen de maat vol was. „De
KNVB afdeling Limburg stond hier

HAARLEM - Om aan de toegeno-
men agressie op de regionale voet-
balvelden een eind te maken, heeft
het bestuur van de KNVB afdeling
Haarlem gisteravond besloten dat
de komende twee weekeinden niet
gevoetbald wordt in deze afdeling.
Ook de zaalcompetitie zal, met in-
gang van komende maandag, een
week lang stil liggen in verband
met het uit de hand lopende geweld
van supporters ten opzichte van
scheidsrechters.
Voor Gerard Lenting, bestuurslid
KNVB, afdeling Limburg, komt het
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Van onze correspondent
LEO JASPERS Fortuna-reserves

een helft sterk

sport
LimburgsDagblad



MONTECHORO - In het tweede
toernooi van het Portugese Sa'
tellite circuit in Montechor»
heeft tennisser Rogier Wassen de
derde ronde van de kwalificatie
net niet doorstaan. Tegen de
Belg Koen Geenen, die bij de
tennisschool van Henk val1
Hulst in Valkenswaard .rail"
verloor de 15-jarige Hornenaa1

met 4-6, 7-6, 6-3.

Wassen wijkt
voor Geenen

Gisteren werd bekend gemaakt dat
de kersverse Europees kampioen
Falco Zandstra op de 5000 meter
mag uitkomen. Wie eveneens een
gooi naar een medaille op die af-
stand zal doen is Leo Visser. „Ik
heb er ongelooflijk veel vertrouwen
in," verklaarde Visser gisteren.

Visser is één van de voorlopig 23 at-
leten die naar de Olympische Win-
terspelen mag. Misschien dat er na
het komend weekeinde nog een
paar namen aan de lijst zullen wor-
den toegevoegd. Zoals die van de
bobsleeërs die zich nog een keer
moeten proberen te bewijzen. En
die van Marieke Stam, die zich nog
moet bewijzen op de 1000 meter.„Maar laten we wel zijn, als jevoor

Nederland wordt uitgezonden voor
het schaatsen heb jealtijd kansen."

MOSKOU - Juan Antonio Sa-
maranch gaat zaterdag in Mos'
kou met Boris Jeltsin pratej1
over de problemen rond de deel-
neming van sporters uit he
Gemenebest van Onafhankelijk
Staten aan de Olympische Spe-
len. Het gesprek vindt plaats ot
verzoek van Jeltsin. De voorzit-
ter van het Internationale Olyf1'
pische Comité en de preside^
van de Russische Federatie had-
den afgelopen zaterdag en giste-
ren afspraken, maar die gingelJ
door overvolle agenda's niet
door.

Samaranch praat
met Jeltsin

# Bij de presentatie van
deOlympische ploeg in
Nieuw Vennep poseerden
de schaatsers Gerard van
Velde (links) en Arie Loef
(rechts) in de nieuwe
outfit die de. Nederlandse
vertegenwoordigers in
Albertville zullen dragen.

Foto: ANP

Ard Schenk verwoordt nieuwe zakelijkheid bij presentatie ploeg Winterspelen:

'We hebben niets aan
Olympische toeristen'

trainerscarrousel

OSLO - De Noorse schaatsers
Johann-OlavKoss en Geir Karté'
tad komen tijdens de OlymP1'
sche Winterspelen in AlbertviUe
op drie afstanden uit. Het du"
rijdt de 1500, 5000 en 10.000 me-
ter. Adne Söndral komt uit op de
1000 en 1500 meter. Op de SÖU.
meter neemt geen Noor deel. &*
de vrouwen voert Edel Therese
Hoiseth de ploeg aan. In Albert"
ville doet ze mee aan de 500,10"?
en 1500 meter. De drie en vijfkl
lometer worden afgewerkt do"1

Else Ragni Yttredal en Annette
Tönsberg.

Koss op drie
afstanden

Van onze correspondent
THEO KEYDENER

Het blijft in sommige gevallen on-
duidelijk wat nu exact de limiet is,
wat de kandidaten moeten preste-
ren om voor uitzending naar Albert-
ville in aanmerking te komen. In de
Verenigde Staten wordt een aan-
zienlijk duidelijker, maar ook veel
harder systeem gehanteerd.

Zoals bekend gaf Visser voorrang
aan zijn maatschappelijke carrière
en moest daardoor uit de kernploeg
stappen. „Ik heb altijd piloot willen
worden en als ik terugkijk, kan ik
niet anders dan enorm tevreden
zijn. Ik heb de juiste keuze ge-
maakt. Hoewel ik er wel bij moet
zeggen dat ik nooit op deze manier
had kunnen presteren als ik niet
eerst in de kernploeg had gezeten.

Omgekeerd geldt dat ook; als ik in
de kernploeg was gebleven, was ik
verder gekomen. Maar nogmaals, ik
heb nooit een moment spijt gehad

Leo Visser

Ard Schenk daarover: „Daar is het
inderdaad zo dat je een vooraf ge-
steld limiet moet halen, of gewoon
eerste moet worden. Ben je gebles-
seerd? Of heb je jeverslapen? Pech
gehad. Wij zijn als Nederlanders
toch meer een volk van compromis-
sen. Dat is toch wel een groot ver-
schil in mentaliteit met die van de
Amerikanen. Kijk, er zijn ook lan_
den waar ze een official hebben, en
er vervolgens een atleet bij gezocht
moet worden. Wat voor mij wel dui-
delijk is dat deelnemen niet belang-
rijker is dan winnen. We hebben
niets aan Olympische toeristen."

Compromissen

le ook op de 5000 meter zal uit-
komen. Hij was al aangewezen
voor de 1500 meter.

De langste afstand was echter al
„volgeboekt". Bart Veldkamp is
de op de Olympische schaats-
baan de vierde man op de 1500
meter. Verder werden shorttrac-
kers Joëlle van Koetsveld van
Ankeren en Simone en Mark
Velzeboer aangewezen.

NIEUW-VENNEP - Europees
kampioen Falko Zandstra heeft
het Nederlands Olympisch Co-
mité overtuigd met zijn tien kilo-
meter. Na zijn zondag gereden
Nederlands record kon het NOC
niet meer om de Fries heen.

NOC-voorzitter Wouter Hui-
bregtsen maakte bij de over-
dracht van de Olympische ploeg
in Nieuw-Vennep bekend dat
het jonge fenomeen in Albertvil-

Daarmee komt het totaal aantal
deelnemers op 23. Dat aantalkan
nog groter worden. De NK sprint
in Heerenveen en EK bobslee in
Königssee zijn daarvoor beslis-
send. Het is de bedoeling dat de
officiële afvaardiging op 28 ja-
nuari bekend wordt gemaakt.

De ploeg bestaat momenteel uit: schaat-
sen - langebaan, vrouwen: 500 m: Aaf-
tink (genomineerd zijn Voetelink en
Meijer en Stam), 1000 m: Aaftink, Voe-
telink en Meijer (genomineerd Stam),

Zandstra op wijf kilometer 1500 m: Voetelink, Van Gennip en Van
Schie, 3000 m: Van Gennip, Zrjlstra en
Van Schie, 5000 m: Van Gennip, Zijlstra
en Van Schie. "Langebaan, mannen: 500 m: Van Velde
en Loef, 1000 m: Van Velde (genomi-
neerd Loef), 1500 m: Zandstra, Ritsma,
Visser en Veldkamp, 5000 m: Veld-
kamp, Visser en Zandstra, 10.000 m:
Veldkamp, Vunderink en Bos.
Shorttrack, vrouwen: aflossingsploeg:
Monique en Simone Velzeboer, Van
Koetsveld van Ankeren.Ernst. Reserve:
De Lella. Individueel, 500 m: Monique
en Simone Velzeboer en Van Koetsveld
van Ankeren. Mannen: individueel,
1000 m: Mark Velzeboer (genomineerd:
Hoogeveen).

Demonstratiesporten: freestyle aeriels:
De Ruiter, freestyle ballet: Witte en
Zwaai.

Schenks visie sluit aan bij de zake-
lijker benadering die het NOC de
laatste paar jaarvoorstaat. „We gaan
zakelijker, maar ook opener met el-
kaar om. Er is gewoon veel meer
communicatie. Natuurlijk overdrij-
ven sporters af en toe, maar dat
doen de bestuurders ook. Een beet-
je spanningsveld mag er best wel
zijn. Ik ben anderhalf jaar geleden
begonnen en doe het op mijn eigen
manier, die ook niet altijd even net-
jes is. Na Albertville zal ik met mijn
werk doorgaan, hoewel het wel af-
hangt van de tijd die ik er in moet
stoppen. Tenslotte is er welwat ver-
anderd; het is niet denigrerend be-
doeld maar vroeger was het NOC
niet meer dan een soort reisorgani-
satie voor één keer in de vier jaar."

" Ard Schenk: „Een beetje
spanningsveld mag er best
zijn".

Foto: PERSBURODIJKSTRA Eaters-aanvaller Mollen: 'Competitie belangrijker'

Bekerfinale tussendoortjevan mijn keus. Het was alleen wel
jammer dat ik uit Limburg weg
moest toen ik een baan als piloot
kon krijgen. Bij de KLM zeiden ze
dat ik in de buurt van Schiphol
moest gaan wonen. Natuurlijk vond
ik mijn opleiding tot piloot in Beek
fantastisch, maar ook het wonen in
Limburg beviel me verschrikkelijk
goed. Mijn vriendin gaat nog regel-
matig terug, omdat we daar nog
steeds veel kennissen hebben."

Het NOC is inderdaad veranderd.
Onder leiding van Huibregtsen is
het een goed lopende organisatie
geworden die voor miljoenen aan
sponsorgelden heeft binnenge-
haald. Toch blijft hij voorzichtig:
„Wij staan als één man achter de
sporters, dat is de grootste veran-
dering. Ze moeten het nu echter zelf
waarmaken. Er is onmiskenbaar
meer aandacht van het bedrijfsle-
ven voor de sport, maar ze moeten
het produkt nu in Albertville en
straks in Barcelona verkopen. Op
een bepaald moment ben je de kriti-
sche grens voorbij en gaat het ver-
der allemaal min of meer vanzelf.

GELEEN - Meetpoint/Eaters-aan-
valler en international Risto Mollen
ziet de bekerfinale van vanavond te-
gen Agpo Trappers (19.00 uur in
Eindhoven) optimistisch tegemoet.
Sinds vorige week is de wedstrijd
(3000 plaatsen) uitverkocht. Aan de
vooravond van de ontknoping, ver-
telde Mollen dat het Eatersteam alle
vertrouwen heeft in een goede af-
loop.

graadmeter, maar voor ons wel een
goed uitgangspunt. Tilburg ligtons.

„Wij hebben dit seizoen vijfmaal te-
gen deTrappers gespeeld, drie maal
gewonnen en twee keer gelijk ge-
speeld. Nu is dat succes wel geen'

sport in cijfers

Visser combineert nu werk en
schaatsen op een uitzonderlijk goe-
de manier. Zelfs met een onregel-
matig leven als piloot weet de 26-ja-
rige schaatser nog steeds uitsteken-
de prestaties neer te zetten. Hoewel
de trainingsopbouw onvermijdelijk
regelmatig verstoord wordt. Zo liet
hij kort geleden op een vlucht naar
Japan zijn schaatsen gewoon thuis,
simpelweg omdat van tevoren dui-
delijk was dat in Japan geen ijsbaan
te vinden zou zijn. Visser moest
zich dientengevolge dagenlang be-
perken tot arbeid in een kracht-
honk. „De komende weken vlieg ik
echter niet meer en kan ik me hele-
maal op de Spelen richten," besluit
Visser.

Zover zijn we alleen nog niet. De
contacten zijn echter goed en er is
een heleboel weerstand weggeno-
men bij de sporter èn de bedrijven
die moeten gaan sponsoren. Ik zie
het als mijn taak om te laten zien
dat sport belangrijk kan zijn voor
het bedrijfsleven. Of ze dat na de
Olympische Spelen ook nog zo zien,
hangt van de sporters af. Ik zeg niet
dat we in september gewoon door
kunnen gaan op de manier waarop
we nu werken, maar we liggen wel
op koers."

De kansen zijn fifty-fifty. Ik ben er
van overtuigd dat het een fantas-
tisch duel wordt, hoewel we niet
specifiek ernaar toeleven. De com-
petitie blijft voorop staan. De beker-
finale is wel een leuk opstekertje."

Een faillissement lijkt nu onvermij-
delijk.Eredoctoraat voor Engelse spits Gary Lineker

Tottenham laat
fans in kou staan

Voetballer Brian Laudrup, spits van
Bayern München, heeft de strijdbijl
met bondscoach Richard Möller-
Nielsen begraven en wil weer voor
de nationale elf van Denemarken
uitkomen. Hij had in november
1990 met zijn broer Michaël, die bij
Barcelona speelt, grote twijfels
geuit over de vakbekwaamheid van
Möller-Nielsen.

Laudrup

Gemengd dubbelspel, kwartfinales:
Macpherson/McQuillan - Pugh/Zvereva
6-7 6-2 6-2, Davis/White - Bates/Durie 6-3
7-6.

Melbourne. Open Australische kam-
pioenschappen: Vrouwen, enkelspel,
kwartfinales: Seles - Huber 7-5 6-3,
Mary-Joe Fernandez - Frazier 6-4 7-6,
Sanchez - Malejeva-Fragnière, Walk-
over wegens blessure Malejeva-Fragniè-
re, Sabatini - Capriati 6-4 7-6. Halve fina-
les: Seles - Sanchez, Fernandez - Sabati-
ni. Mannen, dubbelspel, kwartfinales:
Davis/Pate (VSt/2) - Bloom/Wekema
(Isr/Ken) 6-3 6-4 6-7 6-3, Knijicek/Sieme-
rink - Palmer/Stark 6-7 6-2 7-5 7-6, Jo-
nes/Leach - Nijssen/Suk 6-0 2-6 7-6 7-5,
Woodbridge/Woodforde - Youl/Borwick
6-1 6-4 6-4.

TENNIS Piket - Hubner 1/2-1/2, Gelfand - Episjin
1-0, Kortsjnoi - Nunn 1/2-1/2, Sax - Bren-
nikmeijer 1/2-1/2, Romero Holmes - Sa-
lov 0-1, Nikolic - Van Wely 1/2-1/2, Van
der Wiel - Seirawan 1/2-1/2. Stand: 1.
Gelfand en Salov 6 punten, 3. Van Wely
5 1/2, 4. Hubner, Kortsjnoi en Seirawan
5, 7. Episjin, Nikolic, Piket, Sax en Van
der Wiel 4 1/2, 12. Brenninkmeijer 3, 13.
Nunn en Romero Holmes 2 1/2. Groot-
meestergroep B, zevende ronde: De
Boer - Kuijf 1-0, Toekmakov - Nijboer
1-0, Winants - Wolff 0-1, Moskalenko -Finegold 1-0, Cifuentes - Van Mil 1/2-1/2,
Bronstein - Ermenkov 1/2-1/2. Stand: 1.
Toekmakov en Wolff 5 1/2 pnt, 3. Nij-
boer 5, 4. Moskalenko en Winants 4 1/2,
6. De Boer 4, 7. Fingegold 3, 8. Cifuentes
2 1/2, 9. Bronstein, Kuijf en Van Mil 2,
12. Ermenkov 1 1/2.

De Spaanse trainer Luisito Suarez
begint woensdag aan de 'opknap-
beurt' bij Inter, de Italiaanse voet-
balclub die tot nu toe een matig
seizoen doormaakt. De taak voor
Suarez is het realiseren van UEFA-
bekervoetbal volgend seizoen. In
vijfmaanden verdient de Spanjaard
ruim 600.000 gulden.De voormalige
bondscoach van Spanje volgt Cor-
rado Orrico op, die zondag na het
verlies tegen Atalanta Bergamo
(0-1) ontslag nam.

Suarez

SCHAKEN
Wijk aan Zee, Hoogovenstoernooi
grootmeestergroep A, negende ronde:

Seattle SuperSonics 116-110, Golden
State Warriors - Charlotte Hornets
135-119, Philadelphia 76ers - Washing-
ton Bullets 99-91, Miami Heat - Minne-
sota Timberwolves 121-106.

New Vork. Amerikaanse profcompeti-
tie: New Vork Knicks - Indiana Pacers
105-97, Boston Celtics - Cleveland Cava-
liers 107-102, Los Angeles Lakers -BASKETBAL

Eemnes, Europese divisie mannen, de-
gradatiegroep: Nederland - Joegoslavië
1-4. Gedetailleerd: Keen - Grujic 19-21
17-21, Heister - Lupulesku 21-15 21-14,
Boute - Kalinic 12-21 8-21, Mol/Keen -Lupulesku/Grujic 12-21 21-10 16-21,
Keen - Lupulesku 24-26 21-16 18-21.
Marina Di Massa, Europese liga (vrou-
wen). Groep A, laatste speelronde: Italië- Nederland 0-4; Gedetailleerd: Arisi -Muller 16-21 15-21, Semenza - Noor
14-21 14-21, Nigrisoli - Bakker 10-21
17-21, Arisi/Nigrisoli - Muller/Bakker
17-21 19-21.

TAFELTENNIS

het Engelse voetbalelftal, is door de
universiteit van zijn geboorteplaats
Leieester tot ere-doctor in de vrije
kunsten gepromoveerd. De speler
die onder contract staat bij Totten-
ham Hotspur kreeg het ere-docto-
raat op grond van zijn buitengewo-
ne bijdragen op nationaal en inter-
nationaal voetbalgebied en zijn
verdiensten voor zijn geboorte-
plaats. Het is de tweede hoge onder-
scheiding voor Lineker in korte tijd.
Onlangs werd hij door Koningin
Elizabeth benoemd tot officier in de
orde van het Britse Empire (MBE).

Boete Stoichkov
De Spaanse voetbalbond heeft Hris-

to Stoichkov een boete van 4000
gulden opgelegd. Na de wedstrijd
Burgos-Barcelona had de Bulgaar
de scheidsrechter beschuldigd van
dronkenschap. Stoichkov werd in
deze ontmoeting uit het veld ge-
stuurd.

Geldnood
De Belgische tweedeklasser Sint
Truiden verkeert in ernstige geld-
nood. De club, dievorig seizoen nog
in de hoogste klasse van België uit-
kwam, kan al langere tijd de spe-
lerssalarissen niet meer betalen.

ROTTERDAM - Feyenoord-fans
die van plan zijn hun club achterna
te reizen naar Londen voor de Euro-
pa Cup-wedstrijd tegen Tottenham
Hotspur zijn gewaarschuwd. De En-
gelse bekerhouder mag dan bekend'
staan als een van de grootste clubs
in Londen, dat wil niet zeggen dat
het zijn zaakjes organisatorisch
goed voor elkaar heeft. Voor de zo-
veelste keer moesten vorige week,
bij het bekerduel tegen Aston Villa,
enkele duizenden fans uren wach-
ten voordat zij naar binnen konden.
Bij belangrijke wedstrijden is de
belangstelling vele malen groter
dan de capaciteit van het stadion op
White Hart Lane toelaat. Probleem
daarbij is dat zich in de lange rijen
wachtenden fans zonder kaartje
tussen de fans mèt kaartje nestelen
in de hoop toch te kunnen binnen-
dringen. Zon tweeduizend fans
kwamen tegen Villapas halverwege
de tweede (!) helft op hun plaats van
zestig gulden terecht. Éen groot
deel van hen beklaagde zich na af-
loop en kreeg slechts als commen-
taar: „Je hoeft hier niet te komen,
hoor. Voor jullieduizend anderen."
Gary Lineker, de aanvoerder van

sportkort

SITTARD - DVO heeft voor he
komend seizoen niet Wil Kfs'
ters, maar Willy Leurs gecontrac-
teerd. Leurs is momenteel jeué"'
coördinator bij Caesar. Ass'5'

tenttrainer bij DVO wordt J°j
Erkens, thans nog voetballen'1

bij Stadbroek.

SITTARD/NUNHEM - Traine'
Leo Janssen uit Sittard (50) e^
vierde klasser Nunhem hebbe11
overeenstemming bereikt ove
een 'levenslang' contract, he
geen betekent dat Janssen
club de eerstkomende jaren o*1'

derzijn hoede zal behouden.

EIJSDEN - SVME heeft met $
gangvan het nieuwe seizoen WjJ
lyMares -thans werkzaam bij »
Vilt- als nieuwe trainer aanf^"
trokken. Daarmee komt een dll
de aan de tijdelijk trainersvac*
ture die in december ontstof1,
toen Leopold Coenen na go^
onderling overleg ontslag nam-

" SCHAATSEN - Robert Vul1'

derink betrekt op 3 februari zty
privé-trainingskamp voor ’Olympische Winterspelen in W
zeil. Ruim een week na aanval?
van de Spelen, op 17 februaf;
denkt marathonschaatser in
bertville te arriveren. Vunderir» ■start op donderdag 20 februaf
op de Olympische tien kiloU1^
ter.

" SKIËN - De wereldbeker re*
zeslalom voor mannen, die gist
ren in het Zwitserse Adelbode^zou worden gehouden, is wegerl
dichte mist afgelast.

" DOPING - Het aantal positi^
ve dopinggevallen in de Duit*
sport is in 1991 iets afgenome^
Volgens de statistieken van h
instituut voor sportwetenschaP
pen, onder leiding van profess0,
dr. Manfred Donike, werd vor»
jaar in 0,23 procent van de teS
gebruik van verboden stimi11,
rende middelen geconstateer

" VOETBAL - De trainers loPejJ
af en aan bij Espanol. Gistere
werd met de Spanjaard Ja l̂f_Clemente de derde trainer °-
seizoen aangesteld. Clement
was eerder tussen '86 en '88 &

trainer bij de tweede club v*
Barcelona actief. De club 0$
sloeg dit seizoen Ljupko Petr .
vie en Jaime Sabata.

" SKIËN - Skiër Peter Muller 1*
niet opgenomen in de Zwitser*
skiploeg voor de Olympis^-
Spelen in Albertville. De 34-jaJl
ge skiër werd bij de 01ympiscjY
Spelen in Sarajevo (1984) en Cfgary (1988) tweede op de af*y
ling. In deze discipline was p
wereldkampioen in 1987.

" " „Geleen heeft bekersucces nodig," meent Risto Mollen
(rechts). Foto: PETER ROOZEN

Een mening die ook coach Cliff
Steawart deelt. „In Nederland heeft
de beker weinig waarde. Het is een
stukje succes, dat de competitie
goed kan maken. Voor mij telt maar
een ding: kampioen worden. Het
winnen van de beker is een tussen-
doortje."

Risto Mollen is sinds twee weken
hersteld van een vervelende lies-
blessure. Het missenvan twee inter-
nationale toernooien met hat natio-
nale team vond hij vervelend. „De
winterstop kwam voor mij op tijd.
Hierdoor kon ik mijn blessures la-
ten uitzieken. Nu ben ik weer hon-
derd procent."

Mollen kent het bekersucces. Enke-
le jaren geleden won hij met Hee-
renveen de finale tegen Nijmegen.
De Eater hebben nog geen groot
succes op hun naam staan. „Geleen
heeft dat bekersucces echt nodig.
Het seizoenkan dan niet meer stuk.
Ook voor de supporters niet. Deze
mensen verdienen het. Belangrijker
blijft de nationale competitie."
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Veel Duitsers in Albertville
MüNCHEN - De Duitse ploeg voor de Olympische Winterspe-
len in Albertville bestaat uit meer dan 100 sporters. Van 8 tot
23 februari zijn in elk geval 109 atleten, 34 vrouwen en 75 man-
nen, actief in de Franse stad. Vijftien sporters hebben nog de
mogelijkheid zich te kwalificeren. Nooit eerder kwam Duits-
land met zon grote ploeg naar de Winterspelen.

In 1964, toen Duitsland voor het laatst een gezamenlijke ploeg
naar de Winterspelen stuurde, bestond de ploeg in Innsbruck
uit 117 atleten.Van hen kwamen 96 aan de start op de diverse
onderdelen. Vier jaar geleden stuurde de Bondsrepubliek 93
sporters naar Calgary, de DDR 53.

DOOR BERT GROOTHAND

NIEUW VENNEP - „We hebben hier met 23 deelnemers de
grootste groep die we ooit hebben uitgezonden. Met heel veel
plezier draag ik hierbij de groep over aan chef de mission Ard
Schenk." Met deze woorden van NOC-voorzitter Wouter Hui-
bregtsen, werd gisteren in Nieuw Vennep de ploeg voor de
Olympische Winterspelen in Albertville voorgesteld. Een
bijeenkomst die tegelijkertijd het eerste echte sportieve wa-
penfeit van het nieuwe Nederlands Olympisch Comité vorm-
de.
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