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André van Duin
als klokkeluider
JJIAASTRICHT - Komiek An-
"ré van Duin fungeert zondag-
ochtend in Maastricht als klok-

van de Onze Lieve
vrouwebasiliek. In het RTL

'Wedden Dat'
Smg hij gisteravond de wed-
denschap aan dat twee jonge
Duitsers niet in staat zouden

via de bewegingen van een
brandende kaars voor een luid-
spreker vijf popsongs te raden,
"an Duin verloor de wedden-
schap, want de twee popfana-
ten herkenden de muziek vanQueen, The Beatles, Cindy
Pauper, Status Quo en Harpo.

Afslanking
NedCar is nog bezig met een grote
afslanking, die vorig werd ingezet.
„Terwijl aan de ene kant werkne-
mers de laan worden- uitgestuurd,
haalt aan de andere kant Volvo het
werk naar Zweden wegens capaci-
teitsgebrek in Helmond", consta-
teert Van Os bitter.
NedCar-woordvoerder Buy erkent
dat er op het ogenblik sprake is van
"een angstgevoel' bij het personeel
in Helmond. Dat komt volgens hem
omdat de nieuwe manier van wer-
ken bij NedCar nog niet helemaal is
ingevuld.

het weer

WINTERWEER
Jp plaatsen waar zich afgelo-
i*1*nacht mist heeft gevormd,. "ftnen de wegen gladzijn. Na't optrekken van de mist

ordt het vandaag een heiige,
Jj^nige dag. De wind waait
t*ak uit het zuidoosten. De

loopt op tot rond
Vriespunt om vannacht te: *len naar min 5 graden. OokJvfcr weer kans op mistvor-

J?lllS> Voor het weekend. °rdt hetzelfde weertype ver-
iacht. Na het weekend meer

en minder koud.
Oor verdere informatie be-■ Wende het weer in Limburg

*u»t u bellen 06-91122346.
VANDAAG:
I°nop: 08.32 onder: 17.11

00.00 onder: 10.02
I^ORGEN:?nop: 08.31 onder: 17.13

-.- onder: 10.21

Vakbondsbestuurder Van Os luidt de noodklok

Ontwerpwerk NedCar
deels naar Zweden

an onze re< lactie economie

HELMOND - Volvo Car Corporation in Zweden haalt delen
Van het ontwerpwerk voor een nieuwe Nederlandse Volvo
*}aar het eigen land. Daardoor gaat veel werk bij de ontwerpaf-
phng van NedCar in Helmond verloren. „Dat is volkomen
tegen de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt." Dat stelt een
Redende Ger van Os, districtsbestuurder van de Unie BLHP.

wijst erop dat onlangs bij de oprichting van NedCar dikke
£°ntracten zijn getekend waarin is vastgelegd dat de ontwik-
ehng van de opvolger van de huidige Volvo 400-serie in Hel-

mond zal plaatsvinden. Daar werken op het ogenblikruim 700
Mensen. "l(to n'euwe automodel zal pas vanaf

595s95 bij NedCar in Bom worden ge-
deduceerd. Tot die tijd leek het

erk in Helmond veiliggesteld.

Woordvoerder Buy van NedCar er-
kende gisteren dat Volvo Car Cor-
poration bezig is bepaalde ontwerp-
werkzaamheden naar Zweden te
halen. Volgens hem staat in het
NedCar-contract dat in geval van
capaciteitsgebrek in Helmond naar
Zweden kan worden uitgeweken.

Van Os van de Unie BLHP verwijt
met name NedCar-directeur Frans
Sevenstern dat deze zich niet vol-
doende heeft verzet tegen deze 'on-
geoorloofde uitholling' van NedCar
Helmond. Van Os: „Het is duidelijk
dat Sevenstern veel minder te zeg-
gen heeft dan zijn voorganger An-
dré Deleye. Sevenstern is met han-
den en voeten aan Volvo Zweden
en Mitsubishi gebonden." Verder
wil Van Os dat de overheid nu in-
grijpt om de werkgelegenheid in
Helmond te behouden. „De Staat
heeft immers onze belastingcenten
in het bedrijf gestoken en is nog
steeds mede-aandeelhouder."

vandaag

Anjelica durft zelf
haar leven te leven
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Nieuwe Alfa 155 met
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Voorlopig geen
eigen bijdrage
gehandicapten

DEN HAAG - Gehandicapten hoe-
ven dit jaar nog geen eigen bijdrage
te betalen voor voorzieningen als
hulpmiddelen, diëten en huishou-
delijke hulp. De maatregel, die dit
jaar zou ingaan en voor veel op-
schudding onder gehandicapten
zorgde, is door het ministerie van
Sociale Zaken uitgesteld. Ook de
halvering van de vergoeding voor
taxi's en auto's is voorlopig van de
baan. Wel gaan de vergoedingen
hiervoor per 1 oktober omlaag met
10 procent.

Staatssecretaris Ter Veld (Sociale
Zaken) heeft dit gisteren laten we-
ten in een brief aan de Tweede
Kamer. De brief gaat vergezeld van
een wetsvoorstel voor de nieuwe
Wet voorzieningen gehandicapten.
Hierin wordt onder andere geregeld
dat de gemeenten vanaf 1 januari
volgend jaar de vervoerskosten en
de kosten voor woningaanpassing
vergoeden.

sport

Krajicek trekt zich terug
MELBOURNE - Richard Krajicek heeft zich teruggetrokken voqr
de halve finales van het toernooi om de open Australische tennis-
kampioenschappen. De 20-jarige Hagenaar, die vandaag in Mel-
bourne tegen de Amerikaan Jim Courier moest aantreden, onder-
vindt teveel hinder van een schouderblessure. Krajicek wisselde
in de ochtend op het centre court wat ballen met de Zuidafrikaan
Wayne Ferreira, die later op de dag tegen de Zweed Stefan Ed-
berg speelt. Toen die test niet naar wens verliep beslootKrajicek
zich terug te trekken. De uitzending van de NOS hedenochtend
om 7 uur komt daardoor ook te vervallen.

" Zie verder pagina 21

Vliegbasis
de Peel vergt

80 miljoen aan
investeringen

VENRAY - Op vliegbasis de Peel
bij Venray moet de komende jaren
een kleine 80 miljoen gulden wor-
den geïnvesteerd in nieuwe wegen,
gebouwen en dergelijke. Dat is no-
dig omdat in 1994 een begin wordt
gemaakt met de stationering van de
Hawk en Patriot luchtverdedigings-
eensheden op de Peel. Een woord-
voerder van de Koninklijke Lucht-
macht heeft dit gisteren meege-
deeld.

De betreffende eenheden zijn nog
in het Duitse Blomberg en Stolze-
nau gelegerd. De nu nog zelfstandig
opererende Derde en Vijfde Groep
Geleide Wapens worden uit Duits-
land teruggetrokken in het kader
van de verdergaande ontspanning.
Bovendien levert een stationering
in Nederland een besparing op van
vele tientallen miljoenen guldens
per jaar.

Zie verder pagina 1 8

" Eenheden blijven paraat
voor inzet bij conflict

Tsjechen laten
Vietnamezen toe
WASHINGTON - De Vietnamese»
vluchtelingen die in Nederland ver-
blijven en die willen terugkeren
naar Tsjechoslowakije zullen door
dat land worden toegelaten. Dat
heeft de Tsjechoslowaakse minister
van Buitenlandse Zaken, Jiri
Dienstbier, in Washington tegen mi-
nister Hans van den Broek gezegd.
Volgens de minister gaat het om
economische migranten van wie het
asielverzoek door Nederland is af-
gewezen en daarom Nederland
moetenverlaten.

# Hevige sneeuwval in de nacht van woensdag op
donderdag heeft in het zuiden van Frankrijk en
in het noorden en oosten van Spanje voor grote
overlast en een ware verkeerschaos gezorgd. Bij
de belangrijke Spaans-Franse grensovergang
La Junquera bij Gerona, die moest wordeyi afge-
sloten, ontstond aan Spaanse kant een file van
1.500 vrachtwagens. Honderden mensen moesten
door reddingsploegen uit hun op autowegen
vastgeraakte voertuigen worden bevrijd. Hoe-
veel mensen zijn omgekomen is nog niet bekend.
De Franse gendarmerie sprak van 'talloze onge-
vallen' met botsingen en auto's die van de weg
waren geraakt. Foto: ap

(ADVERTENTIE)

Mode-centre
„CARITA"

Sorry cliënten
Door omstandighedenwerden

I op 23 januari jl.enkele
I advertenties verwisseld.

Excuses hiervoor
Direktie Carito Heerlen,

Maastricht
„CARITA"

With the best choice in
the middle ofthe town.

Kleine Staat 6 Maastricht-City
Amorsplein 16 MaaStricht-City
Saroleastraat 3 Heerlen-City

(ADVERTENTIE)

OPRUIMING BIJ
BETER MEUBEL!

fÜÜ BETER MEUBEL ÖIS
"~

Dinsciaa 1 Baan naar Bree 127,3990W PEER BELGIË, tel 09-3211 6338.05
Gesloten DE ZUINIGSTE BELG VOOR HÉÉL NEDERLAND

Politie Amsterdam
geeft cursus aan

taxichauffeurs

■-.Morgen, zelfde tijd!"...

GROOT NIEUWS! DE MICRA MARCH
TEGEN OUDE PRIJS

VAN W59957= VOOR 19.195,-*
Chique stoelen, zwart met grijs/groen Achterspoiler, handige

,„,. ~ . achterruitwisser/sproeier
Witte snelheids- iarf ;^^^^^^^^ m^___
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Sportieve >^J |S|hfcJjiiïiiii' *<<~*^^\~~ f ! Bff^—' «n'wielcovers aa^^T^ / M |M||Pl 4EÉMICRAMABavUMtaöI

* beperkte voorraad.y JURGEN AUTOCENTRUM B.V.
HEERLEN - hoek Schelsberg - Huisbergerstr. Tel. 045-723500 niifd— Jt inKERKRADE - Langheckweg 32-40 (Dentgenbach). Tel. 045-452570 |\| 11Z3SMIM

Prijs mcl. BTW, excl.kosten rij klaar maken. Wijzigingen voorbehouden.
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■ Postcode/woonplaats: \i I»» r

| Telefoon: (voor controle bezorging)
| giro/banknummer:
IDe eerste twee weken ontvang ik dekrant gratis. vex I
I Daarna betaal ik O per kwartaal O per maand I
I Stuur mij O de machtiging voor automatisch betalen, f?!TMi

Ik ontvang dan de handige, fraaie memo-kubus. I
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Zuid-Frankrijk
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SCHAESBERG
Autokino: Curly Sue, vr t/m zo
20.30 uur. Ricochet, vr za 22.15
uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Song of the
exile, wo 20 uur.

" Al Pacino in 'Fran-
ky and Johnny', een
film over echte, warme
liefde.

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, za zo wo ook 14.30 uur. The
Addams Family, dag. 21.15 uur,
vr t/m zo ook 18.30 uur, za zo wo
ook 14.30 uur. Toto le Heros,
dag. 21.15 uur, vr t/m zo ook
18.30 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, za zo wo 14.30 uur.
Hot shots, dag. 21.15 uur, vr t/m
zo ook 18.30 uur, za zo wo ook
14.30 uur. Ciné-K: Thelma and
Louise, dag. 21 uur. Cinema- Pa-
lace: Harley Davidson and the
Marlboro Man, dag. 19 en 21.30
uur. Don't teil Mom the babysit-
ter 's dead, dag. 18.45 en 21.30
uur, za zo ook 13.45 en 16.15uur,
wo ook 13.45 uur. Fievel in het
Wilde Westen, za zo 14 en 16.15
uur, wo 14 uur. Bingo, za zo 14
en 16.30 uur, wo 14 uur. Rico-
chet, dag. 18.30 uur. The Fisher
King, dag. 21 uur. Lumière: La
doublé vie de Veronique, dag. 20
uur. Winkelmann's Reisen, dag.
20.30 uur. Delicatessen, dag. 22
uur. Stanno tutti bene, vr za 23
uur.

GELEEN
Roxy: Curly Sue, dag. 20.30 uur,
za zo wo ook 15 uur. Don't teil
Mom the babysitter 's dead, dag.
20.30 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. The
Addams Family, dag. 20.30 uur.
De Redertjes in Kangoeroeland,
za zo wo 14 uur. Filmhuis Sit-
tard: Prospero's books, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Doe Holly-
wood, vr tm zo 20.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
vr t/m zo 20.30 uur. Bingo, za zo
wo 15 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur,
zo ook 16.30 uur. De Reddertjes
in Kangoeroeland, zo wo 14.30
uur. Royaline: Ricochet, dag.
20.30 uur, zo ook 16.30 uur Bin-
go, zo wo 14.30 uur. Filmhuis
Roermond: Prospero's books,
do 20.30 uur.

VENLO
Perron 55: Prospero's books, za
19.30 uur, di 20 uur.

Oscar
Haar hang naar aandacht krijgt
meer vorm als zij onder regie van
haar vader op haar vijftiende debu-
teert in 'A Walk With Love and
Death'(l969). Gekweld door twijfel,
afschuw van haar uiterlijk ('tot en
met mijn zestiende was een beha
weggegooid geld'), verkiestAnjelica
de schaduw van haar legendarische
vader. Strijkt neer in
Brooklyn, vindt in de jarenzeventig
emplooi als mannequin. Na wat bij-

rolletjes in onder meer 'The Last
Tycoon' en 'Swashbuckler' verkast
ze naar Los Angeles, waar ze defini-
tief kiest voor een filmloopbaan.

Pas als ze in 1985 een Oscar wint
voor haar bijrol in de zwarte kome-
die 'Prizzi's Honor' (ook van haar
vader) durft ze uit haar cocon van
verlegenheid te kruipen. De rest is
filmgeschiedenis.

" Anjelica Huston als Morti-
cia in 'The Addams Family'.
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Anjelica Huston
durft zelf haar
leven te leven
DOOR HANS TOONEN

Van venijnige vrouwen, aan
wie je je kunt open rijten.
Daar weet Anjelica Huston, 39
en uitgedeukt na de scheiding
met haar maatje-voor-het-
leven Jack Nicholson, best
weg mee.

Tegen de huiveringwekkende heks
in 'The Witches' zet zij moeiteloos
een treiteraarster in 'Crimes and
Misdemeanors'. In 'The Grifters'
speelt ze met groot gemak een kei-
harde handlangster van een gok-
syndicaat. En in 'The Addams
Family' (nu in de bioscoop) is ze
Morticia, de angstaanjagende, lijk-
bleke moeder die opfleurt van leed-
vermaak.

Wie nu denkt dat Anjelica Huston
vreemd opkijkt van dat goedgekke
gezinnetje Addams, vergist zich.-Zij
komt zelf uit een eigenaardig nest.

Haar jeugd slijtze op een verafgele-
gen landgoed in lerland, samen met
haar broer en met haar moeder, de
ballerina Ricky Soma, ofwel de
vierde echtgenote van haar wereld-
beroemde vader, de nu wijlen regis-
seur/acteur John Huston.

Ver van de echte wereld verzint zij
haar eigen wereld. „Poppen waren
mijn beste vriendinnen. Zeker vijf
keer per jaar regelde ik mijn eigen
bruiloft met steedswisselende echt-
genoten. Dan kleedde ik me als een
bruid, liet me escorteren door onze
twee honden. En wie toevallig pas-
seerde, werd in stilte mijn bruide-
gom," verklapt Anjelica in een New
Yorks filmblad.

Heerlijk
Ook tegen dreunen op het persoon-
lijke vlak is zij beter bestand. Even
lijkt Anjelica onderuit te gaan als
Jack Nicholson haar dumpt. Ook de
dood van haar vader, nu twee jaar
geleden, komt hard aan. Maar uit-
eindelijk hebben beide gebeurtenis-
sen haar meer zelfvertrouwen gege-
ven. „Vroeger, als ik in gezelschap
van mijn vader of Jack was, vroeg
men altijd aan welke film hij bezig
was. Geen mens kwam op het idee
te vragen wat ik op mijn program-
ma had staan. Maar momenteel heb
ik het gevoel dat ik op mijn eigen
benenkan staan. Ik heb andermans
faam niet nodig om zelf iemand te
zijn. Ik bepaal eindelijk zelf hoe ik
wens te leven. En dat is een heerlijk
gevoel."

video vers

DOOR HANS TOONEN

In Video Vers' wordt aan-
dacht besteed aan speel-
films die sinds kort of onlangs
op video te huur of te koop
zijn.

'Deadly Innocents' is een mix
van de boze heks en Assepoes-
ter. Amanda Wyss (Mary Crosby)
is mooi gek. In haar verleidelijke
lijf wonen twee wezens, Cathy
en Beth. De laatste is moord-
zuchtig, vooral tegenover man-
nen. Op een dag ontsnapt ze uit
het gekkenhuis, ergens in Geor-
gia. En strijkt neer in het tank-
stationnetje van Andy ofwel
Angela, een mooi meisje aan wie
elke kleur in het leven is ontno-
men door haar godvrezende va-
der die tot aan zijn dood mokt
over de lellebellige reputatie van
zijn weggelopen vrouw.
Any/Angela ziet in de moordlus-
tige, schizofrene Amanda haar
'slechte' moeder. Haar vreugde
wordt echter in bloed gesmoord
als Amanda de ene man na de
andere vermoordt. Gelukkig
ruikt de sheriff lont. En kan er
weer rustig getankt worden bij
de opgefleurde Angela. 'Deadly

Innocents' mist de nodige span-
ning voor het grote doek en is
dan ook duidelijk gemaakt voor
het (Amerikaanse) tv-publiek.
(Warner)

'Breaking In' is vooral het huren
waard voor wie Burt Reynolds
weer eens in actie wil zien. Grijs
en hinkend komt hij als Ernie
's nachts aan de kost als kundige
kluiskraker. Op een avond ont-
moet hij tijdens een karwei de
kruimeldief Mike (Casey Sie-
manszko) in wie hij een prima
'kroonprins' ziet. Als maatjes-in-
het-kwaad trekken ze van brand-
kast naar kluis. Mike, die de bij-
naam 'The Firestone Kid' heeft,
kan de weelde echter niet dra-
gen. Neemt ontslag bij een ban-
denspecialist, gaat te luxe wo-
nen, wordt verliefd op een hoer-
tje en meent dat hij ook zonder
Ernie zijn slag kan slaan. Net
voordat hoogmoed ten val komt,
duikt de doorgewinterde Ernie
op. Samen knappen ze een grote
kraak op. Juist door zijn fouten,
gemaakt toen hij het meende al-
leen af te kunnen, wordt Mike
alsnog in de kraag gegrepen. Uit
vaderlijke zorg betaalt Ernie een
fortuin om er voor te zorgen dat
zijn gekooide 'kroonprins' in de

gevangenis niks overkomt. The
End. 'Breaking In' hoort thuis in
het genre buddy-films, maar
slaagt er toch niet helemaal in
dat maatjes-onder-mekaar-
gevoel over te brengen.(CNß).

'Hot Dynasty' heeft niks om het
lijf. En dat is ook de bedoeling
van deze erotische parodie op
'Dynasty', de vermaarde tv-serie
rond het kreng Alexis (Joan Col-

lins). Met de echte personages
uit 'Dynasty' wordt echter alleen
verbaal de draak gestoken. Non-
verbaal is deze video niet meer
dan platte porno. De combinatie
parodie-porno werd in Amerika
echter niet gepikt.Met als gevolg
dat deze film dan ook verboden
werd. Dit verbod onderstreept
de hypocrisie van menig Ameri-
kaan. Bloot is bah. Maar wee die-
gene die het recht op wapenbezit
op de korrel neemt. Terwijl 'Hot
Dynasty' niet meer is dan veel
gewip en weinig wol.(Men Only)

'Robin Hood, prince of thieves'
is de eigentijdse, vooral door de
Britten verafschuwde Holly-
wood-versie van een legende
rond een ridderlijke rover die de
rijken besteelt om de armen te
verrijken. Vooral dank zij mega-
ster Kevin Costner als Robin
Hood en de spetterende spekta-
kels werd deze film een kassuc-
ces. De legende van Robin Hood
is veel geweld aangedaan. Kevin
Costner gedraagt zich als een
middeleeuwse Indiana Jones.
Afgezien van de kritiek op bij-
voorbeeld het Amerikaans ac-
cent van Robin Hood staat deze
ridderfilm strak van de spectacu-
laire acties. (Warner)

# Burt Reynolds, nu op vi-
deo in 'Breaking In.

film

bioscopen

HEERLEN
RoyaJ: HotShots, vr t/m zo 19.30
en 21.30 uur, ma t/m do 19 en 21
uur, za zo ook 15 en 17 uur. Ri-
voli: Franky & Johnny, vr t/m zo
18.30 en 21 uur, ma t/m do 20.15
uur. De Reddertjes in Kangoe-
roeland, za zo wo 14 uur, za zo
ook 16 uur. Maxim: Harley Da-
vidson and the Marlboro man,
dag. 19 en 21 uur, ma t/m do
18.30 en 20.30 uur, za zo ook
14.30 en 16.30 uur. H5: Shatte-
red, dag. 14.30 19en 21.30 uur, za
zo ook 16.45 uur. The Addams
Family, dag. 14.15 18.45 en 21.15
uur, za zo ook 16.30 uur. Don't
teil Mom the babysitter 's dead,
dag. 18.30 en 21 uur, vr ma di do
ook 14 uur. Fievel in het Wilde
Westen, za zo 14 en 16 uur, wo 14
uur. Ricochet, dag. 18.30 en 21
uur, vr ma di do ook 14 uur. Bin-
go, za zo 14 en 16 uur, wo 14 uur.
VI Warshawski, dag. 21 uur. Cur-
ly Sue, dag. 18.30 en 21 uur, vr
ma di do ook 14 uur.

Toeschouwer lekker lang op verkeerde been

In ’Shattered’ ben
je van niets zeker
DOOR LEO BANKERSEN

Na een avondje stevig doordrinken
storten een projectontwikkelaar en
zijn vrouw met hun auto in het ra-
vijn. Judith heeft alleen een paar
schrammen, maar Dan Merrick lijkt
meer op een broodje tartaar. Er
komt een legertje plastisch chirur-
gen aan te pas om hem zodanig te
fatsoeneren dat Torn Berenger hem
weer zonder make up kan spelen.

’JFK’ en ’Bugsy’
springen eruit

Wie de 'Golden Globes', filmprij-
zen toegekend door de Buiten-
landse Persclub in Hollywood,
als voorteken beschouwt voor
wie straks geheid kans maakt op
een Oscar, kan alvast een kaartje
reserveren voor 'Bugsy' en voor
'JFK'.
Oliver Stone, die vorm gaf aan
'JFK' (moord op president Ken-
nedy) is uitgeroepen tot beste
regisseur. 'Bugsy', waarin War-
ren Beatty de gelijknamahjke
gangster en oprichter van Las

Vegas neerzet, is als beste speel-
film van 1991 bekroond.
JodieFoster kreeg de Globe van
beste actrice voor haar rol in de
bloedstollende thriller 'Silence
of the Lambs'. Nick Nolte kreeg
de 'wereldbol' voor de beste ac-
teur in 'Prince of Tides' van Bar-
bra Streisand en Jeroen Krabbé.

recensie

Ogenschijnlijk weer de oude,
kampt hy alleen nog met een ern-
stig geheugenverlies. Hij weet abso-
luut niet meer wie hy is. Zijn oude
vrienden zijn vreemden geworden
en hij wordt zelfs weer verliefd op
zijn eigen vrouw. Dat is tenminste
nog een voordeeltje. De thriller
'Shattered', gebaseerd op de roman
'The Plastic Nightmare' van Ri-
chard Neely, stevent snel op een
voortijdig happy end af. Er moet
dus wel een lelijke adder onder het
gras zitten.
De kritische kijker zal misschien
opmerken dat Dan's revalidatie wel
erg probleemloos verloopt, en
vraagt zich tevens af waarom het
dan nodig was zijnverminkingen zo
sniakelijk in beeld te brengen. Bei-
de kwesties worden in de loop van
de film echter bevredigend opge-
lost. Hoewel Dan's identiteitspro-
bleem stof genoeg op zou kunnen
leveren voor een stevig psychodra-
ma, is dat niet waar het hier om
draait. In 'Shattered' gaat het niet
om de personages maar om de plot.

Gewoon een spannend verhaal, met
mooie sterren, een gemene intrige
en een flinke portie huiver. Niets
meer maar ook niets minder.

" Torn Berenger (r) lijdt aan geheugenverlies. Bob Hoskins
helpt hem als privé-detective de gaten in het vergeten verleden
te dichten.

Moordenaar
Diep graaft het niet, maar in de be-
kwame handen van Wolfgang Pe-
tersen ('Das Boot', 'The Neveren-
ding Story') levert het een zeer

plezierige amusementsthriller op
die de kijker lekker lang op het ver-
keerde been houdt Daarom zal ik
ook niet verklappen waar dieplasti-
sche chirurgie goed voor was, maar
neemt u maar aan dat in 'Shattered'
niets is wat het lijkt. Dan Merrick
komt daar zelf ook snel achter. De
brave borst raakt danig in de war
als hijvan vrienden en collega's ver-
schillende versies van zijn verleden
krijgt opgedist. Hij voelt zich als de
man die in het land der leugenaars
de waarheid moet ontdekken, en
die waarheid zou wel eens kunnen
betekenen dat er een " moordenaar
rondloopt die het nog steeds op
hem gemunt heeft.

Knipoog
Torn Berenger is met zijn degelijke
uitstraling de perfecte acteur voor
dierol. Het heeft ,wel wat, als hij ze-
nuwachtig informeert bij zijn secre-
taresse of ze misschien vroeger eh...
iets eh... met elkaar hebben gehad.
Zijn tegenspeelster is Greta Scacchi
als Judith, altijd goed voor glamour
met stijl. Voor de humoristische
noot is Bob Hoskins aangetrokken
als de ongecompliceerde prive-
detective die wel van een knipoog
houdt. Petersen voegt daar beelden
aan toe die soms een horror-sfeer
oproepen. Suggestieve visioenen
van uit elkaar spattende spiegels en
duistere golven van wellust op een
Mexicaans strand. Zelfs wie achter-
af concludeert dat h^,t toch wel erg
op effect berekend is, zal moeten
erkennen dat de Duitse regisseur
Petersen (dit is zijn Amerikaanse
debuut) de taal van Hollywood
vloeiend spreekt.

Te zien in H5Heerlen

DOOR HUUB MEIJER

Tonijn-crèmepaté
Gebruik voor de bereiding van
deze crèmepaté bij voorkeur een
blikje tonijn op water. De smaak
hiervan is niet alleen het meest
neutraal maar het eindresultaat
is ook minder vet.

Benodigdheden: 1 blikje tonijn
(200 gram tonijn), 100 gram bo-
ter, 1 theelepel ansjovisboter, ci-
troensap, peper en zout.

Laat tonyn eerst uitlekken en
doe tonijn dan samen met boter,
ansjovisboter, enkele druppels
citroensap en peper en zout in
foodprocessor of keukenmachi-
ne. Meng alles dooreen tot een
gladde crème. Proef of nog extra
peper, zout of citroensap moet
worden toegevoegd en bewaar
de crèmepaté dan tot gebruik in
de koelkast. Ansjovisboter is in
tubes te koop. zijn verkrijg-
baar in de ruimer gesorteerde
supermarkten. Kunt u de boter
moeilijk verkrijgen of ziet u te
weinig toepassingenvoor de ans-
jovisboter(de boter is in de koel-
kast geruime tijd houdbaar),
breng de crèmepaté dan met een
beetje extra zout en een druppel-
tje tabasco of worcestershiresau-
ce op smaak.

Hollywood
welkom in

Mekka voor
’Malcolm X’

Een filmploeg van Warner Brot-
hers die een film maakt over een
tot de islam bekeerde zwarte
Amerikaanse radicale leider,
heeft toestemming gekregen op-
namen te maken van de moslim-
pelgrimstocht naar de heilige
stad Mekka. Dit heeft regisseur
Spike Lee in Cairo verklaard.
Lee zei dat de Saoedische autori-
teiten de unieke stap hebben
gedaan omdat de film over Mal-
colm X sympathiektegenover de
islam staat, in tegenstelling tot
de produkties die gewoonlijk uit
Hollywood komen. „Het is de
eerste maal dat Hollywood ooit
naar Mekka mag komen," zei de
Amerikaanse regisseur deze
week tot genodigden in het
Amerikaanse culturele centrum
in de Egyptische hoofdstad.
„Ik denk niet dat Hollywood de
islam op onze manier heeft bena-
derd," voegde de filmmaker er
aan toe. „Maar wij... hebben het
stempel van goedkeuring," aldus
Lee.
Hij noemde berichten in de
Egyptische pers dat sommige le-
den van de filmploeg speciaal
voor de reis naar Mekka tot de
islam zijn overgegaan volledig
onjuist. De zwarte regisseur zei
ook graag naar Zuid-Afrika te
gaan, waar volgens plan deze
week op lokatie opnames wor-
den gemaakt in het woonoord
Soweto. „Ik ken de situatie en
weet waar ik heen ga," verklaar-
de Lee, dieer aan toevoegde niet
te zijn gegaan indien zwarte poli-
tieke groeperingen daar bezwaar
tegen hadden geuit.
De zwarte-bewustzijnsbeweging
Azapo in Zuid-Afrika, die voor-
stander is van voortzetting van
de culturele boycot, zei vorige
week in te stemmen met het be-
zoek van Lee en met de regisseur
van gedachten te willen wisse-
len.
De nu 34-jarige Spike Lee werd
acht jaar geleden op slag bekend
met zijn eerste film 'She's gotta
have it', die hij maakte met een
budget van 175.000 dollar. In de
film over Malcolm X, 'Any
means necessary' (Met alle mid-
delen) getiteld, speelt Denzel
Washington de hoofdrol. De be-
groting bedraagt 33 miljoen dol-
lar en de rolprent wordt eind dit
jaar in de bioscoop verwacht.
Malcolm X, de radicale leider
van de zwarte Amerikaanse mos-
lim-beweging, bezocht Egypte
en sjeik al-Azhar van de islamiti-
sche universiteit in Cairo voor
hij in 1964 de islamitische pel-
grimstocht naar Mekka jfl
Saoedi-Arabië maakte. Een jaar
later werd hij in New Vork ver-
moord.
Fernando Sulichin, een assiS;
tent-regisseur van de film, ze'
onlangs dat de Saoedische auto-
riteiten beloofd hebben de ver-
blijfkosten van de filmploeg te
betalen. Onder de scènes die
worden opgenomen in Egypte, is
een bezoek van Malcolm X aan
de piramiden en de sfinx.

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. zangstem; 3. Turkse titel;
5. familielid; 11. fraaie kleding; 13. hoge
berg; 14. kunstmatige taal; 15. gewicht;
16. vertragingstoestel; 17. onhandig,
lomp; 20. takje, loot; 21. zilverpopulier;
24. buidel; 26. iemand v. adel; 29. mager;
31. kwetsuur; 32. register, dossier; 33.
koordans; 34. vergeldingsmaatregel; 37.
electr. geladen deeltje; 38. verdriet; 41.
Franse ontkenning; 42. kruisboog; 45. wil-
de haver; 47. hert; 48. muurholte; 49.
laagte tussen bergen; 50. voor (in sa-
menst); 51. onderwereld; 52. pel, schil;
53. behoeftig

Verticaal: 2. hooggebergte in M.-EufOP*
4. ontsloten; 6. kneedbare massa; 7. 9°.
sloten; 8. groot vertrek; 9. deel v.h. geö''
10. deel v.e. plant; 11. telwoord; 12. e**
nauw; 18. waarnemend, tijdelijk; 19. kaL
houder; 22. nijging, groet; 23. rampzawl
ervaring; 25. ongeluksgodin; 26. boo*':
27. vroeger; 28. sprookjesfiguur; 30*'
35. vervoermiddel; 36. advertentie;
sluitmiddel; 39. vervoermiddel; 40. q'&L
soort; 42. windrichting; 43. elk; 44. f
prent; 46. vr. munt.

Oplossing van gisteren

(CI Standaard Uitgeverij Antwerpen
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Nederland geeft 200 miljoen extra aan hulp

Amerikaanse luchtbrug
met voedsel naar GOS

WASHINGTON - De Verenigde Staten
zullen vanaf 10 februari voedsel en medi-
cijnen met een luchtbrug (de zogehetenOperatie Hoop Bieden) overbrengen naarde ex-Sovjetrepublieken. Dit heeft de
Amerikaanse minister van BuitenlandseZaken, James Baker, gisteren aangekon-
digd bij de afsluiting van de conferentie
over hulp aan het Gemenebest van Onaf-hankelijke Staten (GOS). Nederland heeft
besloten 200 miljoen gulden extra uit te
trekken voor humanitaire hulp aan het
Gemenebest.
>>We willen voedsel en medicijnen over-brengen naar elk van de twaalf nieuwe
onafhankelijke staten, mits vastgesteld
kan worden dat ze veilig kunnen worden
afgeleverd", aldus Baker.
Voor de leveranties zullen gedurende een

tweetal weken 54 vluchten worden ge-
maakt. De afgelopen maanden hebben de
Verenigde Staten al eerder voorraden
overgevlogen naar enkele republieken,
maar deze operatie lijkt veel grootschali-
ger te worden.
Om zeker te zijn dat de vrachten goed
worden beheerd, uitgedeeld en gecontro-
leerd zullen onmiddellijk teams worden

gestuurd van het ministerievan Defensie,
het Bureau voor Steun bij Buitenlandse
Rampen en het Agentschap voor Interna-
tionale Ontwikkeling.

Navo-secretaris-generaal Manfred Wörner
zei dat zijn organisatie de coördinatie van
de transporten van hulpgoederen wil ver-
zorgen en haar logistieke deskundigheid

ten dienste zal stellen. De Navo wil een
centrale rol spelen in de bevoorrading van
het GOS met medicamenten.

Het D66-Kamerlid Eisma wil van minister
Van den Broek van Buitenlandse Zaken
weten of de toezegging voor extra hulp
aan de voormalige Sovjetunie ter grootte
van 200 miljoen gulden besproken is in
het kabinet. Van den Broek deed afgelo-
pen nacht een dergelijke toezegging in
Washington tijdens de hulpconferentie.
Eisma heeft over de uitlatingen van Van
den Broek gisteren schriftelijke vragen
gesteld. Eisma wil van Van den Broek
weten of hij bij zijn toezegging het voor-
behoud heeft gemaakt dat hij voor de uit-
breiding van de hulp nog de toestemming
moet hebben van de minister van Finan-
ciën.

Personeel belastingdienst klaagt steen en been over te hoge werkdruk

Fiscus kan werk niet meer aan
Van onze parlementaire redactie

EN HAAG - Het personeel bij de belastingdienst kanjtetwerk niet meer aan. Vooral op de afdelingen waar de
belastingen van ondernemers worden behandeld, groeit
het werk de mensen boven het hoofd. De achterstanden
fn de onvrede onder het personeel nemen steeds meer
toe.

, l stellen 26 dienstcommissies
dp k

so°rt ondernemingsraden) vanbetrokken afdelingen in brieven
het ministerie van Financiën,

j/^iddels heeft de directeur-gene-
.a' Boersma van de belasting-er>st hulptroepen toegezegd: zoge-

task-forces.
m gaan vier task-forces, bestaande
]"
l tien man elk, de betrokken afde-den helpen bij het wegwerken

achterstanden. Zij zullen ook
als werknemers op de. trokken afdelingen scholing moe-

j*1 volgen. Voorts zal men helpenJ5 het oplossen van organisatori-Che problemen.

Chaos
jPersma heeft verder aangekon-
'Sd dater in 1993 extra mankrachtj^orde betrokken afdelingen komt.hun brieven stellen de dienst-

commissies dat zij niet alleen te
maken hebben met een reorganisa-
tie binnen de belastingdienst, maar
dat tegelijkertijd het totale perso-
neelsbestand steeds verder terug-
loopt.

Met het proces neemt de kwaliteit
van het werk steeds meer af, aldus
de dienstcommissies. Er wordt in
feite alleen nog gelet op het halen
van bepaalde cijfermatig vastgeleg-
de doelstellingen.

Bij de belastingdienst is sinds 1989
een grote herstructurering gaande.
Het totale personeelsbestand be-
loopt dit jaar 29.360. Dat aantal zal
over vier jaar 27.780 zijn. Er zijn al
eerder geruchten geweest over een
chaos bij de belastingdienst door
het samenlopen van beide ontwik-
kelingen. Financiën heeft dat altijd
ontkend.

Bushmaakt plannen volgende week bekend

VS overwegen verdere
beperking kernwapens

1 o
VORK - De Verenigde Staten

i. er\vegen een belangrijke beper-Llrig door te voeren in de hoeveel-
,e'd strategische kernwapens dieJn voorzien van meervoudige kop-
se/i of een aantal ervan zelfs af tepaffen. Dit heeft de New Vork Ti-«es (NYT) gisteren gemeld.

Oor een aantal verminderingen,
de op land gestatio-eerde meerkoppige kernraketten,

,°rden geen voorwaarden gesteld.
beperkingen zullen afhan-

M.
gen van de reactie van de vier vroe-
gere Sovjet-republieken waar lange-
afstandskernwapens staan opge-
steld, zo meldde het blad onder
aanhaling van niet nader genoemde
regeringsfunctionarissen.

Verscheidene hoge regeringsfunc-
tionarissen verklaarden tegenover
de NYT dat het plan nog wordt uit-
gewerkt, maar dat president George
Bush de voorstellen naar verwach-
ting tijdens zijn 'State ofthe Union'-
rede op 28 januari zal aankondigen.
Het Witte Huis had geen commen-
taar op het bericht.
Lange-afstandskernwapens die zijn
voorzien van meer kernladingen
vormen de kern van de Amerikaan-
se en Sovjet-strategische
kernwapenarsenalen. De invoering
ervan begin jarenzeventig werd ge-
zien als een belangrijk obstakel op
de weg naar wapenbeheersing.
De raketten, bekend als MIRV's,
kunnen elk tot 10 kernkoppen ver-
voeren.
De New Vork Times schreef dat de
voorstellen onder meer behelzen
het afschaffen van enkele of alle
lange-afstandsraketten met meer-
voudige kernkoppen, en de vervan-
ging door raketten met één kern-
kop.
De Amerikaanse regering over-
weegt tevens, voor de eerste maal,
vermindering van het aantal kern-
koppen van op kernonderzeeërs
gestationeerde raketten en inper-
king van het aantal moderne D-5
raketten van de marine.
Hoge functionarissen onder wie na-
tionaal veiligheidsadviseur Brent
Scowcroft en de ministers Dick
Cheney van Defensie en James Ba-
ker van Buitenlandse Zaken wer-
den het in het afgelopen weekeinde
eens over de brede lijnen van het
pakket voorstellen, schreef de Ti-
mes.

Couppoging in
Zaïre mislukt

- Bij een mislukte
in Zaïre zijn gisteroch-, fd twee doden gevallen toen mili-

die trouw bleven aan presi-
v

elt Mobutu Sese Seko het gebouw
gaf* de Staatsradio heroverden. HetJj6t>ouw was enkele uren eerder
b°°r muitende militairen bezet.en regeringsverklaring die via de
*dio werd uitgezonden sprak van

gedode putschist en een militair
I, e als gevolg van de gevechten om
rik 'even waren gekomen. Enkele
ijhellerende militairen zouden heb-
p®l* weten te ontkomen. De meeste
v°uPplegers zijn opgepakt en zullen
°0r een tribunaal verschijnen, al-
jUs de zender.

B
e rebellen eisten het aftreden van

resident Mobutu en premier Ngu-
?en de onmiddellijke hervatting
!*"* de onderhandelingen over de-
j °cratisering in de Nationale Con-
ventie. Nguza schortte zondag de

erkzaamheden van de conferentie
f
& omdat het overleg geweld in Zaï-
j6 Zou bevorderen. Het besluit van
t

e Premier stuitte zowel by de Zaï-ese oppositie als in het buitenland
& groot verzet.

Man perste ouders
verdwenen kind af

ÖEN BOSCH - Een arrestatie-
*am van de rijkspolitie in Den
°osch heeft, naar gisteren pas
"ekend is geworden, maandag-
avond een 41-jarige inwoner vanRosmalen gearresteerd op ver-
denking van afpersing.

{^e man werd aangehouden op
het station van Den Bosch. Daar
2ou hij enkele duizenden gul-
dens in ontvangst nemen in ruil
Voor informatie over de 15-jarigeJ^ien Rombouts uit Rosmalen.
üe jongenwordt vermist sinds 3
November vorig jaar. Dat heeftde rijkspolitie in Den Bosch be-kendgemaakt.

verdachte zou vorige week
contact hebben opge-

komen met de ouders van de

jongen. Daarbij bood hij infor-
matie aan in ruil voor geld. De
rijkspolitie besloot, na overleg
met Justitie, de transactie door
te laten gaan. De 41-jarige man
uit Rosmalen kon maandag wor-
den aangehouden in de stations-
hal en bleek in het bezit te zijn
van een gas-luchtdrukpistool.
Hij is gisterochtend voorgeleid
aan de officier van Justitie in
Den Bosch. Het staat nog niet
vast of de man werkelijk over in-
formatie over de verdwenen jon-
gen uit Rosmalen beschikt.
Kien Rombouts vertrok zondag
3 november 1991 om 11.00 's och-
tends vanuit zijn ouderlijk huis
naar een afspraak met kennis-
sen. De jongen is daar nooit aan-
gekomen. Sindsdien is niets
meer van hem vernomen.

MacSharry: ’Als hervorming Europese landbouw uitblijf’

EG-commissaris dreigt
met harde aanpak boeren
BRUSSEL - EG-commissaris voor
Landbouw, Ray MacSharry, komt
met voorstellen tot scherpe prijsda-
lingen en forse produktieverminde-
ringen vanaf medio dit jaar als er
binnen enkele weken geen zicht is
op een snel besluit om de EG-land-
bouw te hervormen. „Daar staan
dan geen compensaties voor de boe-
ren tegenover", aldus de commissa-
ris gisteren in Brussel tegenover de
landbouwcommissie van het Euro-
pese Parlement.
MacSharry wil eerst afwachten of
de meerderheid van de EG-minis-
ters van Landbouw de komende
weken bereid is serieus over zijn
pakket met hervormingsvoorstellen
te onderhandelen. Die voorstellen
houden in dat de boeren vanaf vol-
gend jaar recht krijgen op
inkomenstoeslagen ter compensatie
van zware prijsdalingen, onder de
voorwaarde dat zij hun produktie
verminderen. MacSharry zegt be-
reid te zijn de boeren dit jaar niet
met prijsdalingen te confronteren
als er schot zit in de hervormingen.

Aanstaande maandag en dinsdag
zijn de ministers van Landbouw
voor beraad in Brussel bijeen. Naar
verluidt wil de nieuwe voorzitter, de
Portugees Arlindo Cunha, aan zijn
EG-collega's een 'werkdocument'
voorleggen. De druk om vooruit-
gang te boeken, is bijzonder groot.
Niet alleen in Europa zelf verkeren
de boeren in onzekerheid over hun
toekomst. Ook elders in de wereld
wordt met spanning gekeken'I'of de
EG eindelijk bereid is haar handels-
verstorende landbouwsubsidies om
te buigen. Dan zou ook het wereld-
wijde handelsoverleg binnen het
Algemeen Akkoord over Handel en
Tarieven (GATT) weer vlot getrok-
ken kunnen worden.

Grondig
Ook als de wereldwijde onderhan-
delingen in GATT-kader misluk-
ken, is het voor de ler MacSharry
zonneklaar dat de EG-landbouw
grondig moet worden aangepast.
De EG-ministers verklaarden dit
zelf ook al meerdere malen, maar

hebben toch elk hun eigen manier
om de zaak aan te pakken. Van écht
onderhandelen is dan ook nog geen
sprake geweest. Sommige ministers
willen pas over hervorming in de
EG onderhandelen als zij eerst we-
ten wat de EG in de GATT daarover
afspreekt.

Rekenkamer
Dat juist de Algemene Re-
kenkamer, zoals het zich nu
laat aanzien, de kostenont-
wikkeling in de gezond-
heidszorg en pndere facto-
ren die van invloed zijn op
de particuliere ziektekosten
gaat onderzoeken is een
goede zaak. De Rekenka-
mer staat bekend als een
objectief instituut, dat als

een Cerberus waakt over de overheidsfinanciën. Vooral overschrij-
ding van de diverse budgetten wordt zonder enige terughoudend-
heid aan de kaak gesteld, waarbij niet wordtverzuimd de schuldi-
gen bij de naam te noemen.

Enkele maanden geleden nog veegde de Algemene Rekenkamer
de voormalige bewindslieden van Onderwijs, Deetman, Ginjaar-
Maas en Van Leijenhorst stevig de mantel uit in verband met hun
betrokkenheid - of liever het gebrek daaraan - bij de nieuwe fi-
nancieringsmethode van het basisonderwijs. Die bleek met ernsti-
ge kinderziekten te kampen en pakte veel duurder uit dan ver-
wacht. De Rekenkamer verweet de bewindslieden dat zij de
Tweede Kamer niet tijdig en volledig van deze rampzalige ontwik-
kelingen op de hoogte hadden gebracht.

lets dergelijks zou ook nu wel eens aan het licht kunnen komen bij
het onderzoek naar de effecten van het plan-Simons, hoewel de
eigenlijk opdracht wordt, dat de Rekenkamer binnen een redelijk
korte termijn het verlossende woord moet brengen in het geschil
tussen de ziektekostenverzekeraars en Simons over de hoogte van
de premies. Simons vindt dat de ziektekostenverzekeraars hun pre-
mies met minstens 15 procent kunnen verlagen. De verzekeraars
daarentegen stellen dat de kosten zo fors zijn gestegen dat een
verlaging er niet inzit en zelfs een verhoging per 1 april niet is uit
te sluiten.
Door al het gesteggel van de afgelopen weken tussen Simons en
de verzekeraars is het inmiddels hoogst twijfelachtig dat de Alge-
mene Rekenkamer een onderzoek vóór 1 april kan afronden. Dat
zou de verzekeraars goed uitkomen. De datum van 1 april kan dan
verstrijken zonder dat er iets is gebeurd. Zij kunnen op dat moment
doen wat in hun kraam te pas komt.
De onrust over de gang van zaken rond het plan-Simons neemt
de laatste dagen verder toe, nu duidelijk is geworden hoe negatief
de gevolgen voor de inkomens zijn. Fractievoorzitter Kaland van
de CDA-fractie in de Eerste Kamer eist hier van de staatssecretaris
opheldering over. Zijn fractie is eind vorig jaar slechts schoorvoe-
tend met het plan akkoord gegaan. Het is prachtig dat Kaland
deze stap zet, maar jezou iets dergelijks toch in eerste instantievan
een Tweede-Kamerjid verwachten. Maar de fulltime volksverte-
genwoordigers aldaar lijken allemaal nog een — flink betaalde —
winterslaap te houden, of hebben stommetje spelen tot hoogste
wijsheid verheven.

Eurabic: apparatuur niet op verboden lijst

Bedrijf in Hoofddorp
leverde aan Libië

DEN HAAG/HOOFDDORP - De
laser-apparatuur voor Li£>ië, die vo-
rige maand in Frankfurt werd on-
derschept door de Duitse douane, is
geleverd door het bedrijf Eurabic
Trading in Hoofddorp. Het'ging om
een bank waarmee optische metin-
gen kunnen worden verricht en die
is voorzien van laser-apparatuur.

Volgens de advocaat van het be-
drijf, mr L. Heukels, ging het niet
om spullen die voorkomen op de
lijst van strategische goederen.
Daarom had het bedrijf geen ex-
portvergunning nodig, aldus de
advocaat.
De spullen, die waren besteld in de
Verenigde Staten, werden na de
controle door de Nederlandse Eco-
nomische Controledienst (ECD)
vrijgegeven voor , export naar
Frankfurt. De Duitse douane had de
goederen inmiddels ook al vrijgege-
ven voor transport naar Libië, be-
weert Heukels, maar besloot na een
tip van de Amerikaanse inlichtin-
gendienst CIA de zending toch te-
gen te houden.
Het bedrijf overweegt gerechtelijke
stappen, zowel tegen de Nederland-
se als Duitse autoriteiten.

Eurabic Trading, mede geleid door
een Libiër, is een dochteronderne-
ming van Eurabic International
Holding die op haar beurt weer
wordt bestuurd door Ruma Hol-
ding, genoemd naar de Libische
directeur. Het bedrijf in Hoofddorp
zegt dat de goederen bestemd wa-
ren voor de Libische inkooporgani-
satie Central Repair Shop, een
bedrijf dat in handen is van deLibi-
sche overheid. Heukels zegt dat
Eurabic niet op de hoogte is ge-
bracht van het doel waarvoor de
apparatuur in Libië zou worden ge-
bruikt. „Deze apparatuur kan in
principe overal worden ingezet, bij-
voorbeeld in ziekenhuizen of bedrij-
ven." Volgens de Duitse regering
kan de apparatuur evenwel ook ge-
bruikt worden voor nucleaire doel-
einden.
Duitsland heeft gisteren besloten
de illegale wapenexport harder aan
te pakken. Het parlement nam een
wetsvoorstel aan, waarin de wet op
de buitenlandse handel wordt ver-
scherpt en de straffen drastisch
worden verhoogd. Op illegale wa-
penverkopen staat voortaan maxi-
maal 15 jaar cel en de Staat mag de
opbrengst van verkopen in beslag
nemen.

Ouderenbond wil
verhoging aow
alleenstaanden

DEN HAAG - Alleenstaande be-
jaardendie alleen aow ontvangen of
aow plus een pensioentje van maxi-
maal 100 gulden per maand, moeten
een toeslag krijgen. Per jaarzou het
om ruim 1.000 gulden moeten gaan.
Het plan kost 293 miljoen gulden
per jaar. Dat kan gefinancierd door
de aow-premie die iedereen betaalt,
met 1,1 procent op te trekken.
Dit plan heeft de ouderenbond AN-
BO gisterochtend in Den Haag ge-
presenteerd. Volgens de ANBO
komen de betrokkenen nu per
maand ongeveer 92 gulden te kort
om acceptabel te kunnen leven. Met
het voorstel moet die kwestie wor-
den opgelost.
Volgens de ouderenorganisatie
moet de toeslag uitgevoerd worden
door de Sociale Verzekeringsbank
(SVB).

Politie heldert 219 delicten op
DEN HAAG - Met de arrestatie van zestig ver-
dachten heeft de rijkspolitie in Zuid-Holland 219
misdrijven opgelost die werden gepleegd in de di-
recte omgeving van Delft. De aangehoudenen wor-
den verdacht van inbraken, het vernielen van
PTT-kabelverdeelkasten en heling. In totaal gaat
het om een bedrag van anderhalf tot twee miljoen
gulden.

Het regionaal rechercheteam Holland-Midden kon
na een langdurig onderzoek, dat vorig jaar april
begon, deze zaak afsluiten. Het onderzoek spitste
zich toe op inbraken in woningen, winkels en be-

drijven, het vernielen van PTT-kabelverdeelkas-
ten, waardoor alarminstallaties van bedrijven on-
klaar werden gemaakt, en heling van een groot
aantal door inbraken verkregen goederen. In een
aantal gevallen werden kluizen opengebroken. De
buit bestond veelal uit audio- en video-apparatuur,
sieraden, geld, kleding en cd's.

De officier van Justitie in Den Haag heeft inmid-
dels tegen vijf verdachten gevangenisstraffen ge-
ëist van drie tot vijfjaar. Zes verdachten zitten nog
in voorlopige hechtenis. Tegen de rest zullen af-
zonderlijke procedures worden ingesteld.

’Luchtig’ protest

" Een SAAB J35 straaljager van de Deense luchtmacht scheert over het opleidingsschip
Denemarken. Op de onderkant van het gevechtsvliegtuig heeft het personeel van de mili-
taire luchtmachtbasis in Karup het embleem van het betreffende squadron, een vervaar-
lijk uitziende draak, geschilderduit protest tegen deaangekondigde sluiting van de basis.
De opheffing betekent een gevoeligeklap voor de werkgelegenheidin Karup. Foto: AP
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Marshall-plan
Dit is geen conferentie waar om
geld gevraagd wordt. Een Marshall-
plan aan het GOS staat niet op de
ajgenda. Volgens minister Van den
Broek is tot dusver gebleken dat
het niet de acute financiële nood is
waar men om zit te springen. Het
gaat er meer om dat de hulp goed
terecht komt. Maar wel staat vol-
gens de minister vast dat er op lan-
gere termijn veel meer geld nodig
zal zijn. Hij voorspelt dat de om-
vang van deze hulp het Marshall-

plan, dat na de Tweede Wereldoor-
log West-Europa weer op de been
hielp, verre zal overtreffen.

Het is met noodhulp als bij een mi-
litaire operatie: mobiliteit, snel
transport en improvisatievermogen
zijn essentieel. Daarom zegt minis-
ter Van den Broek een voorstander
te zijn van een rol voor de NAVO bij
deze humanitaire hulpverleningsac-
tie. Hij zegt enthousiast dat het toch
geweldig is dat een militaire organi-

satie de voormalige vijand humani-
taire hulp biedt. „Er is geen andere
organisatie in de wereld met een ge-
lijkwaardige organisatie en snel re-
actievermogen, en die bovendien
op korte termijn een groot aantal
transportvliegtuigen ter beschik-
king kan stellen om hulpgoederen
snel naar de plaats van bestemming
te brengen", zegt de minister. „De
NAVO heeft bovendien zeer veel in-
formatie over devoormalige Sovjet-
republieken en die de organisatie in

staat stellen de EG, Amerika en Ja-
pan snel en slagvaardig te helpen
bij het bieden van hulp op grote
schaal."

■ ■■^—^l^W I li^i^i^i^i^l^M^W^i^M

" De vertegenwoordigersvan de rijke industrielanden luisteren in Washington naar president Bush. Foto: EPA.

Legeroptredentegen terreur al 20 jaar zonder succes

Alleen nog met praten
kan IRA getemd worden

DOOR CEES VAN ZWEEDEN

LONDEN - Zou Noord-lerland vandaag een vergeten provin-
cie zijn als soldaten van een Brits parachutistenregiment het
op 20 januari 1972 niet de actualiteit hadden ingeschoten? Het
is een vraag waar het antwoord nooit op gegeven kan worden,
maar die niettemin 20 jaar na dato intrigerender is dan ooit.
Bloody Sunday, de dag dat 14 onge-
wapende katholieke betogers wer-
den doodgeschoten, schokte de
wereld. In Londonderry waren
25.000 katholieken, merendeels
paupers uit de sloppen van de Bog-
side, de straat op gegaan voor een
betoging. Weinigen buiten de Britse
eilanden twijfelden aan hun gelijk.
Wie als katholiek geboren was, leid-
de in die dagen een kommervol
bestaan. Banen waren er vooral
voor de protestanten en in de katho-
lieke ghetto's plachten ratten 's
nachts hun tanden te scherpen aan
slapendekinderen. Wat de betogers
eisten, waren gelijke rechten. Wat
zij kregen, waren kogels.
De wereld reageerde vol afschuw,
Noord-lerland met kogels en bom-
men. In 1971, het jaarvoor de slach-
ting, vielen er in Ulster 174 doden
door politiek geweld. In 1972 waren
dat er 467, bijna driemaal zo veel.
En hoewel de dodentallen daarna
gestaag daalden, had het terrorisme
in Ulster definitief wortel gescho-
ten. Noord-lerland zou de actuali-
teit niet meer verlaten.

Internering
De Britse regering heeft de afgelo-
pen decennia zo ongeveer alles ge-
probeerd om de terreur te smoren,
maar ziet zich tegenwoordig gecon-
fronteerd met een IRA die sterker is
dan ooit. Het Noordierse parlement
werd ontbonden en de provincie
werd onder curatele van Londen
gesteld. De beruchte B-Specials
werden vervangen door de meer
neutrale Britse troepen. Internering
werd ingevoerd, zodat de politie
verdachten zonder vorm van proces
kon opsluiten.
De regering in Dublin kreeg een
stem in het Noordierse kapittel. Te-
levisiemaatschappijen werd verbo-
den nog langer vraaggesprekken uit
te zenden met leiders van de Sinn
Fein, de politieke arm van de IRA.
Be vier voornaamste politieke par-

tijen in de provincie werden bijeen
gebracht voor een 'historisch ge-
sprek. _
Maar vorige week moest Peter
Brooke, minister voor Noord-ler-
land, toegeven dat het allemaal niet
had geholpen. Het 'historische ge-
sprek' was definitief mislukt en de
IRA was ondanks 1000 man extra
troepen het nieuwe jaar weer met
een hoop vuurwerk begonnen. Bij
een enkele aanslag vielen acht do-
den.
De vraag dringt zich op wat de Brit-
se regering nog kan doen om het
terrorisme de kop in te drukken.
Sommige haviken in Belfast willen
nog meer soldaten op straat zien,
maar een kwart van de infanterie
van het Britse leger doet al dienst in
de provincie. Anderen roepen om
de herinvoering van de interne-
ringsmaatregelen.
Na de bomaanslag die acht protes-
tantse Noordierse bouwvakkers
doodde, sprak premier Major: „We
zullen de daders najagen, najagen,
najagen. Geen huis in dit land zal
veilig voor hen zijn".
Het waren holle kreten van een pre-
mier die beter weet. Als de twintig
bloedige jaren die volgden op die
bloedige zondag één ding bewezen
hebben, dan is het dat de IRA niet
verslagen kan worden. Sterker, de
IRA is aan de winnende hand.

Terroristen
Niet dat de IRA op het punt staat
het Britse leger van het lerse eiland
te verdrijven. De IRA bestaat uit
niet meer dan 300 ervaren terroris-
ten die in toenemende mate de zo-
genaamde zachte doelwitten kie-
zen: ongewapende burgers van het
verkeerde geloof of de foute natio-
naliteit. Een paar honderd terroris-
ten kunnen geen leger verslaan.
Maar de IRA is aan de winnende
hand zoals het FLN in Algerije won
en de MPLA in Mozambique - door
niet te verliezen.

Er komt een moment dat de kosten
van de oorlog tegen de IRA te hoog
worden. Het handjevol IRA-leden
weet 12.000Britse soldaten aan zich
te binden, 7.000 Noordierse solda-
ten, 8.500 politiemannen en een
onbekend aantal eenheden van het
elitekorps SAS en de spionagedien-
sten MIS en MI6. En met zijn allen
kunnen deze troepen niet verhinde-
ren dat de IRA met een enkel bom-
alarm de hele stad Londen lam legt.
Dus hoe kan de IRA nog van een
overwinning worden afgehouden?
Er is nog slechts een weg niet be-
wandeld - de weg van de onderhan-
deling.
Vooralsnog staat de gedachte aan
onderhandelingen met de IRA ge-
lijk aan vloeken in de kerk. Met
moordenaars praat je niet, luidt het
adagium in Londen. Maar waarom
werd er wel met de Hezbollah van
God onderhandeld over de vrijla-
ting van gijzelaars in Libanon?
Waarom zijn in Joegoslavië de Ser-
vische rebellen gewaardeerde ge-
sprekspartners? Zijn zij beter dan
de IRA?
Voor het zover is, moet er nog heel
wat water door de Thames stromen.
De IRA wordt in Londen gezien als
een bende gewone misdadigers, die
vervolgd en opgesloten moet wor-
den. Maar hoewel vele van haar
aanslagen misdadig zijn, is de IRA-
leden geen gewone maffia. IRA-ter-
roristen laten zich niet leiden door
winstbejag, maar door politieke mo-
tieven.

Compromis
Twee jaar geleden reeds liet Gerry
Adams, voorzitter van Sinn Fein,
doorschemeren dat de IRA bereid
was te praten. Over wat? Ook
Adams weet dat Ulster nooit het
32ste graafschap van de lerse Repu-
bliek zal worden. Maar wellicht is er
een compromis denkbaar, dat ook
aanvaardbaar is voor een meerder-
heid van de Noordierse bevolking.
Ook de protestantse gemeenschap
zal bereid zijn een veer te laten voor
een terugkeer van de vrede.
Maar de opmerkingen van Adams,
die op de Britse televisie niet mag
worden geïnterviewd,werden gene-
geerd. Voor het eerst sinds lange
tijd steeg vorig jaar ook weer het
dodental in de provincie.

" Het bloedig optreden van het Britse leger op 'bloody sunday' was de aanleiding voor een in-
middels al 20 jaar durende oorlog tussen leger en IRA, die aan duizenden mensen het leven
kostte. Zoals de IRA-aanslag op 9 november 1987 in het Noordierse Enniskillen (foto) waarbij
11 mensen omkwamen. Archieffoto: epa.

Strubbelingen
Er zijn binnen het bondgenoot-
schap wat strubbelingen geweest
over een mogelijke rol voor de NA-
VO. Met name Frankrijk heeft ge-

mopperd dat de NAVO geen hulp-
biedende organisatie is. Maar die
problemen zijn nu opgelost. De NA-
VO is beschikbaar voor hulp en zal
bekend maken wat voor soort ope-
raties hij kan uitvoeren. Het is dan
aan de lidstaten om per geval de
hulp van de NAVO in te roepen.
Minister Van den Broek noemde de
eerste dag van de conferentie een
groot politiek succes, vooral omdat
zoveel landen in de wereld bij hulp
aan het GOS betrokken worden.

binnen/buitenland

GOS-conferentie stelt nauwelijks voorwaarden

Ontwikkelingsland met
kernwapens krijgt hulp

DOOR JAAPVAN WESEL

WASHINGTON - De Sovjet-
unie is ooit, door ex-kanselier
Helmut Schmidt, een ontwik-
kelingsland met kernwapens
genoemd. Dat klonk in de da-
gen van de koude oorlog wat
oneerbiedig tegenover een su-
permogendheid. Maar in Was-
hington is dat dezer dagen een
realiteit: de conferentie voor
noodhulp aan het GOS, het
Gemenebest van Onafhanke-
lijke Staten, heeft veel weg
van het verlenen van ontwik-
kelingshulp aan een Derde
Wereld-land.

En volgens minister Van denBroek
van buitenlandse zaken is er een
aantal republieken in het GOS die
w]el aan de definitie van een ontwik-
kelingsland voldoet.
Bjj het verlenen van ontwikkelings-
hulp is het de gewoonte geworden
om aan de hulp politieke en econo-
mische voorwaarden te koppelen
die moeten bevorderen dat het geld
goed terecht komt en dat het be-
trokken land zich politiek fatsoen-
lijk gedraagt. Die normen kunnen
iè Washington volgens minister
Van den Broek niet gehanteerd
worden omdat het om noodhulp
gaat: jekunt als de mensen honger
lijden en van de kou bevriezen niet
gaan zeuren over allerlei politieke
voorwaarden waaraan voldaan
moet worden. Maar voor de hulp op
langere termijn geldt dat criterium
natuurlijk voor het GOS net zo goed
als voor ontwikkelingslanden.

Nederlandse
astronaut

DEN HAAG - De Amsterdamse
arts André Kuipers (33) is de eni-
ge Nederlander die nog in de
race is voor een opleiding tot
(wetenschaps)astronaut van de
Europese ruimtevaart organisa-
tie ESA. Vier andere Nederlan-
ders, onder wie een vrouw, zijn
afgevallen. De Nederlandse ver-
tegenwoordiging binnen ESA
heeft dit gisteren bekendge-
maakt.
De ESA nodigde in 1989 de der-
tien lidstaten uit ieder drie tot
vijf kandidaten te leveren voor
ruimtevluchten vanaf 1996. Dat
leverde zestig kandidaten op.
Dat aantal is nu door selectie te-

ruggebracht tot 25. Uiteindelijk
blijven er waarschijnlijk zes kan-
didaten over. Die beginnen over
twee maanden aan hun feitelijke
opleiding.
De zestig oorspronkelijke kandi-
datenzijn de afgelopen maanden
uitgebreid getest. Zij hebben 120
uren interviews achter derug en
werden ook medisch onder-
zocht. De kandidaten werden

ook getest op werken onder
spanning.
Onduidelijk is waarom Kuipers
wel door de selectie tot nu toe
kwam en' waarom de andere vier
Nederlandse kandidaten afvie-
len. Behoort Kuipers straks tot
de laatste zes kandidaat-astro-
nauten, dan treedt hij mogelijk is
de voetsporen van Nederlandse
eerste en tot nu toe enige astro-
naut Wubbo Ockels.
Kuipers dient dan wel geduld te
hebben want de ESA-astronau-
ten die nu opgeleid worden,
gaan mogelijk pas in 1996 de
ruimte in aan boord van het
ruimtelaboratorium spacelab.

Formele
erkenning
Slovenië

DEN HAAG - Nederland zal
vandaag Slovenië formeel als on-
afhankelijke staat erkennen. Het
politieke besluit om tot erken-
ning over te gaan is al vorige
week genomen, maar vandaag
valt het formele besluit in de
Rijksministerraad - het kabinet
plus de vertegenwoordigers van
de Antillen en Aruba.

Een Sloveense regeringsdelega-
tie die gisteren en vandaag Ne-
derland bezoekt, zal vanochtend
kort na negen door staatssecreta-
ris Dankert (Buitenlandse Za-
ken) van het besluit in kennis
worden gesteld. De delegatie be-
staat uit de vice-president, te-

yens minister van Economische
Zaken Andro Ocvirk, de minis-
ter van Voorlichting Jelco Kacin
en de plaatsvervangend minister
van Buitenlandse Zaken Vojka
Ravbar. Zij zal ook door staatsse-
cretaris Van Rooy (Economische
Zaken) worden ontvangen. De
World Trade Centres van Lju-
bljana en Amsterdam zullen een

samenwerkingsakkoord onder-
tekenen.
De EG-landen hebben vorige
week besloten tot erkenning van
Slovenië en Kroatië, die zich in
juni onafhankelijk hebben ver-
klaard. De Nederlandse erken-
ning van Kroatië is in die zin
voorwaardelijk dat het er van
uitgaat dat wetten die de Servi-
sche minderheid discrimineren
zullen worden gewijzigd. Ook
het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk hebben laten weten
dat zij pas tot de uitwisselingvan
ambassadeurs met Kroatië zul-
len overgaan wanneer een einde
is gemaakt aan de wettelijke dis-
criminatie.

achtergrond
Bij eerste bezoek aan polikliniek

Bijdrage van 25
gulden ’normaal’

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - In de gezond-
heidszorg hoeft men zich de
laatste tijd over niets meer te
verbazen. Nu is er weer ge-
krakeel ontstaan over een
bedrag van 25 gulden, dat de
particulier verzekerde aan de
ziekenhuizen moet betalen.
Tenminste, als men voor het
eerst op het spreekuur van
een medisch specialist komt.
En de kosten worden ver-
haald op de verzekeraar. Is
het dan een wonder dat de
premie niet wordt verlaagd?

De specialisten zelf voelen maar
weinig voor die nieuwe 'eigen bij-
drage', die zonder meer op de re-
kening mag staan. Dat wil zeggen:
het ziekenhuis moet dat dan doen,
want dat mag dit bedrag innen.
Het geld is bestemd voor de kos-
ten van de polikliniek, niet voor
het salaris van de dokter. Voor de
patiënt maakt het verder niet uit,
zo blijkt, voor het ziekenhuis als
totaal ook niet.
Is dat nu ingewikkeld? Dat lijkt
zo, zegt men aan ziekenhuiskant,
maar is het niet. Ziekenhuizen en
verzekeraars hebben afgesproken
te beginnen met het beter doen
aansluiten van tarieven op kosten.
Dat wil zeggen: zoveel mogelijk
worden bepaalde 'activiteiten'
apart in rekening gebracht. Tot
dusver werd bijna alles wat het

ziekenhuis deed via de verpleeg'
prijs in rekening gebracht.

Het kwam er altijd op neer dat
verzekeraars en ziekenhuizen een
verpleegtarief per ziekenhuis ai'
spreken, dat varieert van f 500 tot
f 1100 per dag. Wie verpleeg 1
wordt, betaalt dus ook (in feite
dus ook weer de verzekeraar indi-
rect) alle overige kosten, behalve
de salarissen van de (meeste) me-
dische specialisten, die immers
zelfstandige ondernemers zijn.
Nu de gezondheidszorg zo langza-
merhand ook een 'markt' (zij. het
niet ongeremd) gaat worden, moe-
ten de kostenpatronen doorzichti-
ger worden. Wat kost een patiënt
economisch gezien, die een poll'
kliniek bezoekt? Dat kan variëren,
zo wordt aangenomen, van een
paar tientjes tot enkele duizenden
guldens. Immers, wie maar één
bezoek brengt, veroorzaakt min'
der kosten dan wie steeds moet
komen, allerlei onderzoek krijgt
enzovoorts...
We moeten ergens beginnen, heb-
ben verzekeraars en ziekenhuizen
toen gezegd. Dus is men gekomen
tot 25 gulden per nieuw ingeschre-
ven particulier verzekerde; ccl
soort administratieve heffing die
verband houdt met polikliniek-
kosten als salaris personeel, on-
derhoud, afschrijving, rente. D"
bedrag wordt afzonderlijk op de
rekening vermeld en heeft du^niets te maken met het tarief da'
de specialist voor zijn consult mal>
rekenen.
Ook is afgesproken dat deze kos-
ten uit de verpleegprijs zullen ver-
dwijnen. Later moet worden beke-
ken wat die kosten zijn, want da'
is niet precies bekend. Na een jaaf
zal men kunnen zien hoeveel nieu-
we patiënten de poliklinieken
hebben bezocht. Tegelijkertijd is
dit een controle voor de verzeke-
raars, die straks duidelijker kun-
nen zien wat er in de poliklinieken
gebeurt.
Daarom ook zijn de medische spe-
cialisten niet happig op dit aparte
tarief. Ze zijn bang dat de verzeke-
raars steeds meer willen weten er>
over hun schouder meekijken
naar de handelingen die ze uitvoe-
ren. Feitelijk moeten de artsen
bevestigen dat deze patiënten
voor het eerst komen. In de prak-
tijk worden de rekeningen echte1"
door het ziekenhuispersoneel sa-
mengesteld.
Nu gaat het er om dat de zieken-
huizen duidelijk aangeven dat een
apart bedrag wordt gerekend en
waarvoor; dan zal daarover geen
ruzie ontstaan. Het inkomen van
de specialisten is er niet mee ge-
moeid en ze ze hoeven niet meer
werk te doen. Onder die voorwaar-
den is de specialistenorganisatie
LSV akkoord gegaan met het hei'
fen van de f 25. De dissidente spe'
cialistenclub NSF is weigerachtig'
Vast staat dat de ziekenhuizen
hierdoor niet meer geld krijgen-
wel iets meer werk. Anders ge-
zegd: de totale kosten stijgen niet'
lets dergelijks staat ook nog t*
wachten voor het maken van röflt'
genfoto's, die nu 'gratis' zijn (nie*
in alle gevallen) en dus ook uit de
bruto-verpleegprijs worden be-
taald.
De inkomsten van ziekenhuizen
komen nu nog voor ongeveer 8"
procent uit de verpleegtarieven*
die met verzekeraars worden afge"
sproken. Mede daardoor ontstaat
een wat ondoorzichtig budget
(maximaal per jaar uit te geven
bedrag), waarop nadien zeer vee'
correcties (lees: meerdere kosten'
worden toegepast. De gemaakte
kosten moeten immers worden
vergoed. Veel ziekenhuizen zitten
in de schulden...
Eerder werd bekend dat verzeke-
raars en ziekenhuizen dit jaar zo-
veel mogelijk schoon schip willen
maken. Dat feit zit ook achter hel
niet verlagen van de premies voOr
particulieren per 1 januari j.l. AIS
straks in de gezondheidszorg de
markt gaat werken, moet er ge"
concurreerd worden. Verzeke-
raars zullen dan scherpe prijzen
willen afspreken en niet zonder
meer alles blijven vergoeden.

Dit gaat allemaal wat over de
hoofden van de 'klanten' heen. Ze-
ker is alleen dat zij het uiteindelijk
moeten betalen in de premies. Da 1
die lager worden, is voor weinige.ll
weggelegd. Veel invloed op die
kosten hebben de gebruikers ooK
al niet. Ook al worden de kosten
nog zo economisch verantwoord
toegerekend en uitgesplitst, goed-
koper wordt de gezondheidszorg
zeker niet.
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Vergrijzing
d* bonden hebben toegegeven aan
j. eis van Akzo de vut op termijn■ te schaffen. Het chemieconcern

Ue de onderhandelingen hier driel^ken geleden hard op in. Akzo wilermee de 'participatie-graad ver-leen. Met een toenemende ver-* teing in het verschiet, is het vol-Jis de onderneming ook 'niet
ylvol om het grote kermispoten-

van oudere werknemers voor-Jaig weg te iaten vloeien. Akzo isiet enige grote concern in Neder-JJnd dat zelf de vut betaalt. Deerknemers hebben daar bij vroe-„.re cao-gesprekken loonsverho-
1g voor moeten inleveren.

Voortijdig
j.® bonden vroegen om een verla-ag van de vut-leeftijd van 62 naar
..Jaar. In de gistermorgen gesloten

'loipe-overeenkomst is echterUldelijk vermeld dat werknemers

na 2007, wanneer de vut helemaal is
afgebouwd, wel voortijdig kunnen
afvloeien. Dat moet gebeuren op
grond van individuele afspraken.

Werknemers van 50 jaar en jonger
moeten daarvoor een eigen spaar-
pot aanleggen. Akzo draagt daaraan
bij door tweederde van het geld dat
vrijkomt door de geleidelijke verho-
ging van de vut, tot aan 2007 voor
het personeel ter beschikking te
stellen. De overige gelden die daar-
bij vrijkomen, worden besteed aan
algemeen ouderenbeleid binnen het
concern.

Bestuurder B. Roodhuizen van de
Industriebond FNV ontkent daar-
mee een belangrijke slag van Akzo
te hebben verloren. „Werknemers
blijven vrij in hun keuze. Hoewel
wij liever een vut op 60-jarige leef-
tijd hadden gehad, kunnen wij hier
mee leven. Zeker met het oog op de
toekomst." Bonden en concern zul-
len de principe-afspraak over de vut
de komende maanden in detail uit-
werken.

Stichting
Concern en bonden hebben verder
afgesproken een stichting op te
richten die zich zal richten op het
scheppen van meer arbeidsplaat-
sen, met name voor allochten en
gehandicapten. Naast Akzo kunnen
ook andere werkgevers een beroep
doen op deze stichting. Bedoeling is
om bij werkgevers te kijken aan
welk soort personeel behoefte is.

Akzo-onderhandelaar A. van Es
spreekt van een 'goed akkoord over
een uiterst weerbarstige en lastige
materie. Als de plannen helemaal
zijn uitgewerkt, kunnen we de men-
sen echter voldoende duidelijk
maken wat hen in de toekomst te
wachten staat. De bonden zullen
hun leden het akkoord de komende
weken voorleggen. De Akzo-cao
geldt voor 21.500 personeelsleden in
Nederland.

Duitse regering verwacht hogere
prijzen en meer werklozen

DUSSELDORF - De Duitse rege-
ring verwacht dit jaar, ondanks een
gemiddelde economische groei van
twee procent, in Oost- en West-
Duitsland meer werklozen en hoge-
re prijzen. Dit blijkt uit een artikel
in de in Düsseldorf verschijnende
krant Handelsblatt, die zich beroept
op een voorpublicatie van het jaar-
lijke economische rapport van de

Duitse overheid.
Minister van Financiën Theo Waigel
zei gisteren dat de groei in de nieu-
we deelstaten meer dan 10 procent
zal bedragen. Op basis van de goede
resultaten in het Oosten zal ook de
jaarlijkse rapportage, die aan het
eind van de maand officieel uit-
komt, gebaseerd zijn, aldus de
CSU-minister.

In het ontwerp-rapport wordt gere-
kend op een stijging van het aantal
werklozen van 6,7 naar acht pro-
cent. In West-Duitsland zal een stij-
ging van 5,7 naar zes procent optre-
den en in het Oosten zal het percen-
tage van de beroepsbevolking
zonder werk stijgen van 11,1 naar
ongeveer 17 procent.

De consumentenprijzen zullen vol-
gens de opstellers van het rapport
met vijfprocent stijgen, in het Wes-
ten met 3,5 en in het Oosten met 12
tot 14 procent.

beurs

Aarzeling
- De Amsterdamse'ectenbeurs was ook donderdag

yPnieuw vooral een obligatiebeurs.*ft de totale omzet f3,9 miljard die
f het Damrak werd geboekt had f
s'*s miljard betrrekking op de va-lentende sector. Toch ging er ingrielen het nog het alleszins res-■?etabele bedrag van f 710 miljoenJJJ- De obligatiekoersen moesten
k' als in Duitsland nu echter welJJ^g, in tegenstelling tot de afgelo-
d *> dagen, en wel met rond de tweeu°beltjes.

V P de aandelenmarkt eindigden
,j e' van de grote waarden dicht in
r buurt, maar wel aan de onder-
,j nt van de slotkoersen van woens-J*§- Toch begon het op het Damrak
b cd.ed. De stemmingsindex steeg 0,4

naar 121,7, maar rond het mid-v"-ëuur trad een aarzeling op, ge-
gd door een daling, waarbij

na de stijging van
s,e laatste tijd een rol speelden. De
8 ethmingsindex sloot 0,4 punt la-. rop 120,9 en de koersindex moest

van 202,5 naar 202,2.

Ian de hoofdfondsen schoten al-s^n Nedlloyd en Ahold uit hun°i. Nedlloyd, waar een scheurtje is
f 'staan in de oppositionele groep

«d de Noor Hagen, ging f 2,30mlaag naar f 57,60.

'<£ verder bleef het op de aande-f^markt betrekkelijk rustig.
Kr°lsch moest een rijksdaalder
f ljsgeven op f 185 en Cindu f 9 op
t^oO. In het strafbankje gaf de ziel-togende Medicopharma stijgingen
f n2len. De aandelen gingen van
u u.BO naar f 1,10 en de converteer-
g re obligaties werden nu tever-«efs gevraagd op f 19 tegen f 17

onI *J de optiebeurs kochten veel be-rgers bij de gedaalde aandelen-
ïanrsen voor lagere premies alsnog

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABN Amro 45,80 45,801
ABNAmroA.inF 80,10 80,20
AEGON 127,30 126,70
Ahuld 82,60 81,40
Akzo 137,50 137.00
Alrenta 191,10 191,20
Amev eert. 56,30 56,40
Bolseert. 46,40 46,90
Borsumij Weert. 61,00 61,00
Bührm.TeU. 45,10 44,60 f
DAF 23,70 e 23,60
Dordtsche Petr. 139,40 138,90
DSM 103,00 103,70
Elseviercert. 100,50 100,00
Fokker eert. 30,90 30,20
Gist-Broc. eert. 35,20 34,90
HCSTechnology 1,25f 1,20
Heineken 168,20 168,50
Hoogovens nrc 51,00 50,60
Hunter Douglas 71,00 71,70
IntMüller 60.00 60,00
Int.Ned.Gr. e. 49,10 49,00
KLM 40,80 40,70
Kon.Ned.Papier 47,30 47,20
Kon. ülie 150,40 149,90
Nedlloyd 59,90 57,60
Océ-v.d.Gr. 67,40 67,40
Pakhoed eert. 46,00 45,90
Philips 32,40 32,20
Polygram 40,50 41,00
Robeco 98,90 99,20
Rodameo 55,20 55.10
Rolinco 99,00 99,20
Rorento 71,60 71,60
Stork VMF 45,00 45,40
Unilevercert. 180,90 181,30
Ver.BezitVNU 81,00 81,10
Volmac Softw. 25,30 25,40
VOC nrc 43,40 43.30
Wessanen eert. 84,90 85,00
Wolters-Kluwer 64,30 64,70

Avondkoersen Amsterdam
KLM 40,70 (40,701
Kon.Oüe 149,30-150,20 (149,90) Philips32,20-32,40(32,20)
Unilever 180,50-181,30(181,30)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 49,20 49,30
ABNAmroHld.prf. 6,12 6,11
ABNAmroHld.div. 44,00 43,80
ACF-Holdingc. 31,70 31,00
Ahrend Groep e. 129,00 128,00
Asd Options Tr. 10,90 10,90Asd. Rubber 3,60 3,60
Ant. Verll'. 420,00
AtagHold. eert 116,00 116,00
AthlonGroep 46,00 46,50
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam " 85,00 b 87,50 bBAM Groep 82,50 83,50
Batenburg 120,50 121.00
Beers 119,00 119,00
Begemann 126.80 126,00
Belindo 346.00 346,00
Berkei's Patent 1,24 1,20

Blydenst,-Will. 33,90 34 00
Boer De, Kon. 228,00 229,00
BoerDeWinkelb. 75,00 755)
Boskalis Westm. . 23,70 23J0Boskalis pref. 26,00 26^00
Braat Beheer 35,30 3470Breevast 11,30 1140
Burgman-Heybroek 2500,00 250000
Calvé-Delft pref 800,00 800.00
Calvé-Delft eert 1147,00 1148,00
Cindu Intern. 169,00 16ü!oOa
Claimindo 338,00 33s](H)
Content Beheer 24,30 23 00
CreditLBN 31,90 34^001
Crown v.G. eert. 134,00 13500
CSM 89,70 89*00
CSMdiv.9l/92
CSMnrc 90,00 89 00
CSMnrcdiv.9l/92 85,50
DAF eert. 18,80 18,60
Delft Instrum. 25,80 25,60
Desseaux 40,70 40,50e
Dorp-Groep 39,00 38J0
Draka Holding 22.10- 22,10
Econosto 28,20 2750
EMBA 214,00
Eriks Holding 79,40 76,50
Flexovitlnt. 61,00 61,00
Frans Maas eert. 76,00 76^30Gamma Holding 98,00 101,00
Gammapref. 5,65 5,65
Getronics 29.90 30*00
Geveke 39,70 40*50
Gevekediv'92 36,50 37jo
Giessen-deN. 100,00 10LO0Goudsmit 38,00 38*00
Grasso's Kon. 102,50
Grolsch 187,50 18500
GTI-Holding 211,00 212,00
Hagemeyer 138,30 138*30
idemdiv'9l 134,00 13330
HAL Trust B 14,70 1470
HALTrust Unit 14,70 1480
HBG 199,00 202,00 b
Heineken Hold. 150,00. 14950
Hoeks Mach. 263,00 263 00Holl.SeaS. 0,47 051
Holl Kloos 420,00 b 450,00b
Hoop Eff.bank 7,10 7,10
Hunter D.pref. 2,80 2 90
IHCCaland 61.80 61,80
Kas-Associatie 36,80 37,70Kempen & Co 9.20 9,10
Kiene's Suikerw 798,00 798,00
KondorWessels 29.20 2920
KBB 72,30 72/00Kon.Sphmx 52,00 51,50
Koppelpoort 395,50 395,50
Krasnapolsky 196,00 195,00
Landré & Gl. 50,40 50,40
Macintosh 41,50 43,00
Maxwell Pelr. 118,00 117,50
Moeara Enim 1205,00 1210*00
M.Enim 08-cert. 16000.00 1580o!oOMoolen Holding 36,00 36,70
MulderBoskoop 55,00 a
Multihouse 5,10 5,20
Mynbouwk. Werk. 360,00 360 00
Naeff 475,00

NAGRON 51,00 51,50
NIB 600,00 600,00
NBM-Amstelland 8,90 8,70
NEDAP 343,00 343,00
NKFHolding 191,50 191,50
Ned.Part.Mij 52,10 52,00
Ned.Springst. 7050.00 7000,00
Nont 23,00 23,30
NutriciaGß 150,70 152,30
NutnciaVß 160,00 161,50
Nrjv.-TenCate 96,80 96.70
Océ vd Gr.div92 66.00 66,00
OmniumEurope 8,50 a 8,50a
Orco Bank eert. 70,30 70,10
OTRA 329,00 332,00
Palthe 73,00 72,50
Philips div'92 31,80 31,50
PirelliTyre 19,50 19,50
Polynorm 128,50 128,40
Porcel. Fles 144,00 144,00
Randstad 40,00 40,00
Ravast 28,70 28,40
Reesink 70,20 70,40
Samas Groep 40,80 41,40
Sarakreek 14,50 15,20
Schuitema 1600.00 1600,00
Schuttersveld 51,30 51,00
Smit Intern. 42,60 42,80
St.Bankiersc. 16,00 16,00
StadRotterdam c 41,10 41,80
TelegraafDe 89,00 90,50
Textielgr.Twente 90,50 92,00
Tulip Computers 23,40 22,60
Tw.Kabel Holding 119,80 119.50
Übbink 73,20 74,00
Union 64,50 64,50
Un.DutchGroup 3,10 3,10
Vereenigde Glas 521.00 521,00-
Vertocert. 34,00 34,00
VolkerStevin 58,00 59,50
Vredestein 14,80e 14,90
VRG-Groep 44,50 44,40
Wegener 58,50 58,30
West InvestF. 18,00f 17,00
Westlnv.F. wb 114,00f 114,00a
WoltersKluwer 249,00 251,00
Wyers 31,00 31,20

Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 78,50 78,00d
ABNAmroAmer.F. 68,50 69,00
ABNAmroEur.F. 72,20 72,50
ABNAmroFarEF. 55,20 55,10
ABN Amro Liq.Gf 161,30 161,30
ABNAmroNeth.F. 83.20 83,30
AENAmroObl.Gf. 174,40 174,50
Aegon Aandelenf. 34,00 34,00
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABN Beleg.fonds 60,50 60,60
ALBEFO 51.60 51,60
AldollarßFs 26,70 26,70
Alg.Fondsenbez. 230,00 232,00
AllianceFund 10,50 10,50
Amba 11.20 11,20
Amro NorthAm.F. 67.00 67,70
Amvabel 81,10 81,30
AsianTïgersF. 62,00 62,80
Asian Select.F. 54.80 55,80

AustroHung.F. 4.00 4,00
Bemeo RentSel. 55,20 55,20
Bever Belegg. 3,20 3,20
CLN Obl Div. F. 109,00 109,00
CLNObl.Waardef. 112,60 112,60
Delta Lloyd Inv. 29,00 29.00DPAmencaGr.F. 36,20 3630Dp Energy.Res. 39,00
EGF Investm. 129,00 130,00
EMFRentefonds 67,00 67,40
Eng-Holl Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 51,20 52,00
Esmeralda part. 35,20 35.30
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS GrowthFund 103,90 104,10
EMS IncomeFund 104,90 104,50
EMS Offsh. Fund 102,60 103,10
EOEDutchStlF 312,00 311,00
Eur.Growth Fund 48,70 49,10
Euro Spain Fund 7,40
FarEastSelF. 56,00 56,50
Gim Global 52,70 52,70
Groeigarant 1,54 1,55
Holland Fund 71,50 70,80
Huil. Eur.Fund 47,50 47,50
Holl. OblFonds 122,00 122,00
Holl. Pac.Fund 100,50 99.30
Holl.Sel.Fonds 82,50 82,00
Innovest 80,00 80,40
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 31,10 31.20
Intereffekt wt 102,00 102,00
Investa part. 71,00 71,40
IS Himal.Fund $ 7,60
JadeFonds 151,90 152,30
JapanFund 17,70 18,10
Jap.lnd.AlphaF. 8100.00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.Capital F.s 6,50 7,00
MeesObl.Div.F. 116,90 116,90
Mexico IncomeF. 21,50
MX Int.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 75.70 75,70
Nat.Res.Fund' 1200,00 1200,00
NedufoA 119,80 119.80
Nedufoß 112,00 116,00 b
NMBDutch Fund 44,00 44,00
NMBGeldmarkt F. 53,96 53,96
NMBGlobal Fund 45.80 45,60
NMB Obhg.Fonds 36.00 36,00
NMB Spaard.F. 101,28 101,30
NMB Rentegr, F. 117,00 117,00
NMB Vast Goed F. 37,90 37,70
NewAsiaFund 6,00
Nomura Warr. F. 0,85 0,80
Obam, Belegg. 247,00 247,00
OAMF Rentefonds 11,55 11,45
Orange Fund 20,50 20,50
Pac.Dimensions 86,40 86,80
'Pac.Prop.Sec.F. 30,90 31,30
Pierson Rente 112,40 112,50
Postb.Belegg.f. 56,80 56,80
Postb.Verm.gr.f. 53,60 53,60
ProsplntHlPS 3,90
ReMalent Bel. 149,00 149.00
Rentotaal NV 35,40 35,40
RGDivirentF. 49,10 49,10

RGFlorente 113,30 113.30
RG SP Groen 54,40 54,30
RG SP Blauw 51,50 51,40
RG SP Geel 48,60 48,60
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolincocum.p 75,00 74.90
Schrod.lnt.Pr.F 29,30 29,30
ScLTeehs 14.50 14,50
Technology Fund 19,20 19,20
Tokyo Pac Hold. 210,00 215,00
Trans Eur.Fund 80,10 79,60
Transpac.F.Yen 314,00 308,00
Uni-lnvest 15,00 16,20
Unico Inv.Fund 77,00 77,00
Unifonds DM 30,80 30,80
Vaste Waard.Ned 64,80 64,80
VastNed 110.00 110,50
VIB NV 59,40 59,50
VSB MixFund 52,10 52.30
VSB Rente Fonds 108,80 108,80
WBO Intern. 68,30 68.80
WweldhaveNV 119,50 119,00
Yen Value Fund 83,60 84,20
ZOMFIondaF.S 45,30 45,30
Parallelmarkt
Alanhen 29,70 29,70
ABF 110.10 110,00
Berghuizer Papier 46,30 46,10
Besóuw Van eert. 46,50 46,50
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.Fl 96,90 97,70
Comm.Obl.F.2 96,80 97,80
Comm.Obl.F.3 96,90 97,90
De Drie Electr. 12,20 12,00
Delta Ll.Dollarf. 63,70 63.60
Delta Lloyd ECU 62.40 62.30
Delta Lloyd Mix 60,40 60,50
Delta Lloyd Rent 58,40 58,40
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 88,00 88,00
DOCdata 5,80 5,90
DutchTakeOv.T. 45.40 45,40
Ehco-KLMKleding 40,50 39.50
E&LBelegg.l 67,90 67,80
E&LBelegg.2 73,50 73.60
E&LBelegg.3 105,60 105,70
E&LBelegg.4 77,00 77,00
E&LKap.RenteF. 104,50 104,60
FreeRecord Shop 28.20 28,50
Gaia Hedge I 106.20
Geld.Papier c. 72,50 72,80
German CityEst. 47,00 47.10
GoudaVuurvast 78,00 78,00
Groenendijk 47,00 47,00
Grontmij 52,00 52,20
HCA Holding 45,50 45,70
Heivoet Holding 37,70 37,70
Hes Beheer 41,10 41,10
Homburg eert. 1,30 e 1,30
Inter/View Eur. 3,00 3,00
Kühne+Heitz 43,40 43*50
LCI Comput.Gr. 4,80 5,20
Melle,van nrc 35,30 35,50
Nedcon Groep 42,30 42,60
Nedschroef 83,00 82,00
Neways Elec. 6,40 6,10
New Eur.Htls DM 20.00 2o!(K)
Newtron Hold. 1,80 1,80

Pan Pac. Winkel 10,50 10.50
PieMedical 5,10 4,90
SimacTechniek 12,00 12*20
ShgroBeheer 53,00 56*00
SuezGr.Fund 53,10 5310
VHS Onr Goed 1,30e 1,30
Vilenzo Int. 40,50 40,70
Welna 239.00 240,00
Wereldhave 4,30
Weweler 34,80 34,40
Wall Street

2201 23/01
alüed signal 46% 46
amer.brands 45 45
amer.tel.tel 40% 395s
amococorp 47% 47:'«
asarcomc. 23/2 23%
bethl. steel 15% 15%
boeingco 51% 52%
can.pacific 173a
chevron 68 Va 66%
chiquita 37% 38
chrysler 13V« 12 »
citicorp 141/2 14' j
cons.edison 27% 27%
digit.equipm. 534 52 Vs
dupontnemours 49U 48'a
eastmankodak 49'/< 49Ve
exxoncorp 592 59
ford motor 31% 31%
gen. electric 79V2 79
gen. motors 33% 32%
goodyear 57 ■ 58
hewlett-pack 60 60%
int. bus.mach. 95% 93/2
int.tel.tel. 58 58%
kim airlines 22% 22%
mcdonnell 75% 74%
merck co. 154% 154' 2
mobil oil 68% 66%
penncentral 25'/« 25%
phihps 184 18
pnmerica 42'« 42 '4
royaldutch 83% 824
searsroebuck 40 40%
sfe-south.pac. 12% 13
texaco mc. 62 60%
unitedtechn. 534 50%
westinghouse 18% 18%
whitman corp 14% 14%
woolworth 29% 29%

Advieskoersen
amerikdollar 1,730 1,850
austr.dollar 1,28 1,40
belg.franküOO) 5.31 5,61
eanad.dollar 1.480 1,600
deensekroon (100) 27,50 30.00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3.09 3,34
finse mark (100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,40 34,15
gneksedr.(lOO) 0.85 1,05
lersepond 2.85 3,10
ital.lirellO.000) 13.80 15,50
jap.yen (10.000) 141.00 147,00
joeg.din.t'm 100

noorsekroondOOl 27,10 29,60
oost.schilUlOO) 15,75 16*25
port.escudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,69 1.85
turksepond (100) 0.0265 0,0425
zweedsekr, (1001 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 124.25 128.75
Wisselmarkt
amerik.dollar 1.79125-1,79375
antiU.gulden 0.9865-1,0165
austr.dollar 1.3327-1,3427
belg.frankdOOl 5,4655-5.4705
canad.dollar 1,55125 1.55375
deehsekroon (1001 29,010-29.060
duitsemark(100) 112,5850-112.6350
engelse pond 3.2260-3.2310franse frank (100) 32,995-33,045
gneksedr.(lOO) 0.9250-1.0250
hongk.dollardOO) 22,8750-23,1250
ïerse pond 2,9950-3,0050
iul.lire(10.000) 14.935-14.985
jap.yeni 10.000) 145,150-145.250
nwzeeldollar 96,985-96.995
noorsekroondOOl 28,650-28,700
oostenr.sch.lloo) 15,9970-16.0070
port. escudos (100) 1,2860-1,3260
spaanse pes. tl00) 1,7780-1.7880
sunn.gulden 0,9845-1,0245
zweedsekr.( 100) 30.945-30.995
zwits.frankdOOl 126,970-127.020
e.e.u. 2,2950-2.3000

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 202.50 202,20
id excl.kon.olie 193,90 193.90
internationals 206,90
lokaleondernem 198,80 198.90
idfinancieel 143,70 143,80
idniet-financ. 252,20 252.30

CBS-herbeleggingsindex (1983= 100
algemeen 288,30 288,00
id excl.kon.olie 260.80 260.70
internationals 307,80 307,10
lokaleondernem. 266,90 266.90
idunanciee! 211.90 211.90
id niet-financ. 320.20 320.30

CBS-stemmingsindex (1990= 100 l
algemeen 121,30 120,90
internation 134.10 133,60
lokaal U8.90 118.60
fin.instell 127,00 126.90
niet-financ 117,40 117.00
industrie 125,70 125.70
transpopsl 137,30 135.80

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20.140-20740. vorige
20.180-20,780.bewerkt 22.340laten, vurige
22.380 laten.

Zilver onbewerkt 210-280. vorige 205-275.
bewerk! 320 laten, vurige 32(1 laten

Dow Jones

Industrie 3226.74
-29,07

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abnamrocjul 47.50 137 1,00 0,90
abn amro c j93 40,00 156 6,80 6,70
abn amro c j95 45.00 169 5.40 b 5.20
ah c apr 85.00 299 2.40 2.20
akzo c feb 135,00 215 4.90 4.20
dsm c apr 105,00 176 3,20 3,30
dsm c apr 110,00 164 1.40 1,40
dsm papr 95.00 157 1.50 1.50
coc c feb 290,00 296 B,lob 7,20
coc c feb 295,00 468 5.10 4,00 b
coc c feb 300,00 213 2,70 2,16 ■coc c mrt 295,00 137 7,70 6.70 .
coc pfeb 285,00 407 1,00 1,20
coc pfeb 290,00 716 1,90 2,30
coc pfeb 295,00 465 3,70 4,30
coc pfeb 300.00 241 6.50 a 7,10
coc pmrt 290,00 207 3,20 3,50
coc pnov 285,00 533 6,90 7,00
coc pn94 290,00 423 14,00 14.70
gist c apr 35.00 165 1.80 1.60
hoog c apr 50.00 189 3,80a 3,50
hoog papr 47.50 205 1.30 1,50
hoog papr 50,00 170 2,30 2,50
mg c apr 50,00 397 1,40 1.30
ing cj94 47,80 249 6,30 6.30 'mg pj94 47,80 206 3,10 3,10 'kim c apr 45,00 150 1.10 1,00
kim cjul 42,50 315 3.20 3.00
kim papr 37,50 185 I,ooa 0,90
kim papr 40,00 204 1,60 1.70
knp c apr 47,50 142 2.10 2.00
nedl c apr 60,00 224 3.80 2,80 '*
nedl papr 60,00 154 3.00 4.00
nle c mei 100,00 200 2.50a .
nlf c mei 104.00 150 0.90 a 0.75 ' "
phil c apr 30,00 406 3.80 3.60 ' .
phil c apr 32,50 1852 2,10 1,90
prul c apr 35,00 1402 1,00 0.90
phil c 093 30,00 500 7,50a 7.60
phil papr 27.50 445 0,30 0,30 ■phil p apr 30,00 362 0,70 0,70 . 1
phil papr 32.50 1141 1,50 1.60
phil papr 35,00 145 3,00 3.00
phil pjul 30,00 203 1,10
phil pjul 32.50 144 2.10 2,10
olie c feb 155,00 444 1,30 1.00 i
olie papr 150.00 183 3,30 3,30
slo c feb 45.00 180 1,00 1.30
tops p feb 560,00 486 4,40 4,80
voc c apr 45,00 138 1,30 1.30 b

I
a laten g bieden iei de»
b bieden h laten " ei-di»
c ei claim k gedaan " h
d ei dmdenó I gedaan " g
e gedaan " bieden vk slotkoeis vorige da)
t gedaan" laten sk slotkoers gisteren

Lonen in nieuwe cao chemieconcern 5,2 procent omhoog

Akzo schaft vut langzaam af
Van onze redactie economie

- De vut-regeling gaat bij Akzo op termijn,erdwijnen. Het chemieconcern en de vakbonden heb-
Pen overeenstemming bereikt over de geleidelijke af-

van de vut tot het jaar 2007. Daarna moet de vutervangen worden door een flexibele ouderenregeling.
pt is het kernpunt van de nieuwe cao voor Akzo Neder-arid, die daarmee de toon zet voor andere cao-onderhan-aelingen.

f een moeizame, derde vergader-
van 23 uur kwamen Akzo enIden gistermorgen vroeg een cao

liereen voor vijftien maanden. Be-'Ve de vut waren het inleveren|5> verlofdagen bij ziekte en del^leisen belangrijke struikelpun-vn- Akzo heeft toegezegd af te zien
dl.11 het schrappen van verlofdagenJ ziekte. Wel moeten zieke werk-ers vakantiedagen inleveren.

De i,ionen stijgen in de cao-periode
v l' 5,2 procent. Vier procent wordt
fjgende maand al toegekend, het«sterende deel volgt januari vol-
v "d jaar. De bonden eisten aan-
(jlkelijk gemiddeld 4,5 procent.
stefndeweg de onderhandelingen
Mden zij aanvullende looneisen.

wilde de 4,5 procent verdeelder drie perioden toekennen. Na„"laatste schorsing kwam Akzo„? dit punt de vakorganisaties tege-

economie

Over voorstel aandelenoverdracht

Kosto vreest opnieuw
verzet Eerste Kamer

DEN HAAG - Staatssecretaris
Kosto (Justitie) vreest dat zijn
Wetsvoorstel met regels voor de
overdracht van aandelen zal
sneuvelen in de Eerste Kamer.De Tweede Kamer houdt on-
danks Kosto's waarschuwing
vast aan het opnemen van een
verplichte registratie van de
overdracht in een notariële akte.
De Senaat heeft al eens een voor-
stel van die strekking gedwars-
boomd.
CDA en PvdA in de Tweede Ka-
mer denken dat het notarieel
vastleggen van de overdracht
van op naam gestelde aandelen

in NV's en BV's de fraude van
koppelbazen met deze onderne-
mingen vermindert. De over-dracht kan nu nog onderhands
plaatsvinden. Kosto gaat in zijn
wetsvoorstel uit van registratie
van de aandelentransactie bij de
belastingdienst. De Tweede Ka-

Mer vindt dat niet voldoende.
Kosto meent op zijn beurt dateen notariële akte bij aandelen-
overdracht niet veel bijdraagt
aan de fraudebestrijding. Van de
notaris mag niet worden ver-
wacht dat hij eigenaren van

BV'tjes met een dubieus verle
den er uitpikt.

De staatssecretaris deed gisteren
bij de behandelingvan zijn wets-
voorstel in de Tweede Kamer
een 'klemmende' oproep aan het
parlement om constructief mee
te werken aan een goede rege-
ling, waarop het nu al jaren
wachten is. „Anders wordt de
geloofwaardigheid van de wetge-
vers geschaad." Kosto ontraadde
het amendement van de rege-
ringspartijen met een verwijzing
naar het te verwachten verzet
vanuit de Senaat. Maar CDA en
PvdA handhaven hun voorstel.

Mysterie-Maxwell ontrafelt zich langzaam

Bedenkelijke rol
effectenkantoor VS

LONDEN - Steeds duidelijker
wordt hoe de eind vorig jaar ver-
dronken Britse mediamagnaat Ro-
bert Maxwell heimelijk via zijn
investeringsmaatschappijen, onder
meer Robert Maxwell Group (RMG)
en Bishopsgate Investments Ma-

nagement (BIM), op grote schaal
aandelen van zijn beursgenoteerde
Maxwell Communication Corpora-
tion (MCC) aankocht. Steeds beden-
kelijker wordt daarbij de rol van het
grote Amerikaanse effectenkantoor
Goldman Sachs. De boven tafel ge-
haalde transacties hebben een om-
vang van rond de 200 miljoen pond
(f 660 miljoen).

Het Britse bureau Arthur Andersen
heeft nu achterhaald dat vorig jaar
circa twintig schijnbaar onafhanke
lijke buitenlandse bedrijfjes, d
meeste in Zwitserland en Lichten-
stein gevestigd, aandelen MCC heb-
ben gekocht in opdracht van parti-
culiere ondernemingen van Max-
well. Dat heeft het bureau laten
weten. De transacties werden uitge-
voerd door Goldman Sachs. Het
ging om circa 100 miljoen aandelen
MCC, gelijk aan zon 15 procent van
het totale aandelenkapitaal.

Het merkwaardige is dat het geld
voor de transacties niet is geleverd
door die buitenlandse bedrijfjes,
maar door RMG en BIM. Goldman
Sachs heeft zowel mondelinge en
schriftelijke verklaringen van de
bedrijfjes in Zwitserland en Lich-
tenstein ontvangen datzij geen con-
necties hadden met Maxwell.
Inmiddels is ook al gebleken dat de
Britse particuliere ondernemingen
van Maxwell het meeste van hun
kapitaal weer hebben geput uit de
pensioenfondsen van MCC en de
Mirror Group Newspapers. BIM en
RMG op hun beurt hebben de door
de bedrijfjes in Zwitserland en
Lichtenstein aangekochte aandelen
te leen gekregen om die weer te ge-
bruiken als onderpand bij krediete-
naanvragen. Dat geld is opnieuw
gebruikt voor de aankoop van aan-
delen MCC.

RAI
Het RAI Tentoonstellings- en
Congrescentrum in Amster-
dam heeft in het verslagjaar
van juli 1990 tot en met juni
1991 een recordomzet van 141
miljoen gulden geboekt. Het
aantal bezoekers steeg in ver-
gelijking met het voorgaande
jaar tot ruim 2,3 miljoen. Dit
blijkt uit het jaarverslag 1990/
1991 van de RAI. De omzet be-
tekent een stijging van 8 mil-
joen gulden ten opzichte van
het verslagjaar 1989/1990. De
RAI boekte een nettowinst van
8,3 miljoen gulden. Het groot-
ste aantal bezoekers werd ge-
trokken door de Auto RAI
(bijna 400.000) en de Firato
(bijna 200.000). Beide tentoon-
stellingen trokken evenwel
minder bezoekers dan voor-
heen.

SHV boekt
recordwinst

UTRECHT - SHV Holdings, distri-
butie van consumptiegoederen en
handel in energie en grondstoffen,
heeft in 1991 een recordwinst voor
eigen aandeelhouders bereikt van
wellicht f3OO miljoen. Dit voorlopi-
ge cijfer heeft SHV gisteren be-
kendgemaakt.

De winst voor eigen aandeelhou-
ders van SHV in 1990 bedroeg f232
miljoen. In september 1991 werd
nog de verwachting uitgesproken
dat de winst tenminste die van 1989
van f245miljoen zou evenaren. Vol-
gens een woordvoerder van het
concern hebben de bedrijven in de
distributie- en energiesector goede
resultaten behaald. Bovendien heb-
ben vooral de Makro-groothandels
in het vierde kwartaal erg goed ge-
draaid.
SHV komt later in het jaar bij het
uitkomen van het jaarverslag met
meer gegevens over omzet en be-
drijfsresultaat. SHV gebruikt de
term winst voor eigen aandeelhou-
ders omdat van de totale winst een
groot deel wordt uitgekeerd aan
partners waarmee SHV over de ge-
hele wereld samenwerkt.
De eigen aandeelhouders zijn de na-
zaten van de acht oprichters en le-
den van de directie en deraad van
commissarissen. In totaal zijn er on-
geveer 700 aandeelhouders.

munt uit
Suiker Unie

De ongeveer 4300 werknemers
van Suiker Unie willen dit jaar
een loonsverhoging van 6 pro-
cent. Volgens cao-onderhande-
laar Janssen van de Industrie-
bond FNV zijn de suikerwer-
kers in Puttershoek, Dinte-
loord, Groningen en Roosen-
daal nijdig over de tegenvallen-
de loonstrookjes van deze
maand. Een tweede eis van het
personeel van Suiker Unie,
daartoe opgeroepen door de
330 mensen in Puttershoek, is
een 3 a 4 procent hogere ploe-
gentoeslag.

Vliegtickets
De Nederlandse reisbureaus
hebben vorig jaar voor 2,3 mil-
jard gulden aan vliegtickets
voor lijndiensten verkocht. Dat
is 7 procent meer dan in U990.
In de periode na de Golfoorlog
bedroeg de stijgingzelfs 10 pro-
cent. Van het totaal bedrag
werd 1,1 miljard gulden uitge-
geven door zakenreizigers en
1,2 miljard door toeristen.
Vooral het toeristisch vervoer
naar de Verenigde Staten is, zo
blijkt uit het overzicht, explo-
sief gegroeid: 13 procent meer
over het hele jaar gemeten en
20 procent meer in de maanden
na de Golfoorlog. Opvallend
was de toename van het afreke-
nen van de tickets per credit-
card. In het afgelopen jaar
werd 10 procent van alle vlieg-
tuigkaartjes met 'plastic' be-
taald.

" Het Damrak in het Amsterdamse centrum lag er gisteren verlaten bij. Na een bommel-
ding werden beursgebouw en omgeving ontruimd. De politie vond later een jerrycan met
benzine naast het gebouw. Foto: ANP

Bommelding in Beursgebouw

Vrijdag 24 januari 1992 "5

AUTOTELEFOON
nu tijdelijk

v.a. I vvvi1

(excl.BTW)
AUTOSERVICE

fep HALECO B.V.
Daelderweg 27, Nuth

mÉr tel. 045-242192 (t.o. Makro)
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/# ] *IzJ m Opel-dealer

Mm BettC CM TBRBLiJT

Opel Ascona I.BS, Travaller, 4-drs '88
Opel Manta 2.0 GT/E '83
Opel Manta I.BS GT, 3-drs '85
Opel Monza 2.5E '83
Opel Senator 3.0 E, LPG '83
Opel Omega I.BS, LPG '87
Opel Kadett, sedan '86,87
Opel Kadett, 3-drs '84,85,86,87,88
Opel Kadett, 1.61 + 1.3i, 3-drs '89
Opel Kadett, 1.31, 3-drs., (13.000 km) '89
Opel Veetra 16iGL, Ipg '90
Opel Veetra 20i GT, 5-drs '89
Opel Kadett GT/E coupé
geel/zwart, ATS-velgen, sparco stoelen etc.
Opel Kadett, 1.3N, stationcar '89
Opel Corsa, 1.3N, 4-drs '87
Opel Kadett, Irmscher '88
BMW 316,4-drs '86
BMW 316, 2-drs '83
Honda Jazz, rood '85
Volvo 340, spec, 5-drs '86
Toyota Celica 16V, 1600 '86
Austin Mini, rood '86
Mitsubishi Galant Turbo, diesel '85
Mitsubishi Galant, LPG '86
VW Jetta, 1600,4-drs '88
Ford Sierra 20iCLX stationcar '91
Rijksweg 61, Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700. Ow..

-

klïtÊ^Êm it^f^i. Bos Heerlen B.V. i#f^V^i^^ V® \"% r- h „ ~ «T 0 jaar?»" Kn nu» Grasbroekerweg 9 K . '~ wiABOS 8.V..g? 6412 BA Heerlen * SUZUkI *Mj m Tel. 045-724545 "^J^jT

U Suzuki Swift 1.3 GL autom. . bwj.'B9
Suzuki Swift 1.3 GS bwj. '89
Suzuki Swift GLX 5-drs bwj.'B9
Suzuki Swift bwj.'B4
Suzuki Samurai cabrio bwj.'BB

Z Suzuki Alto automaat bwj.'BB
Suzuki Alto, 5-drs bwj.'BB
Ford Escort bwj.'B9
Ford Escort bwj.'B2
Opel Corsa bwj. '85

UOpelCorsa 1.3 bwj.'BB
Opel Kadett hatchback bwj.'B7
Opel Kadett bwj.'Bs
Opel Kadett bwj.'Bl
Mazda 323 1500 bwj. '85
Citroen AX 11 RE bwj.'B9

K Citroen BK TR11.6 bwj.'B6
Fiat Uno 45 bwj.'B7
Fiat Uno 75 FXI bwj. '90
Peugeot 205GL bwj.'B6
Hyundai rtony Sedan bwj. '87

■ Alfa Romeo Guilletta bwj.'Bs
Renault 19 TF, uitgebouwd . bwj.'B9
D3724

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewMS^BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
y*Z>*^ tel. 04754-82453

50 tot 70 stuks voorradig
GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

Uit een exploit van mij,
deurwaarder, d.d. 22 janua-
ri 1992, ten verzoeke van de
rechtspersoonlijkheid be-
zittende stichting Huisves-
ting alleenstaanden geves-
tigd te Heerlen te dezer
zake domicilie kiezende te
Heerlen aan het Temps-
plein 21-22 ten kantore van
mr. I.C.P.Th.M. Bakers, die
te dezer zake als procureur
zal optreden, betekend aan
de personen die verblijven
in het onroerend goed, ge-
legen te Kerkrade aan de
Sint Pieterstraat 5 k en/of
m en/ofn en/of in een ander
niet verhuurd gedeelte van
het St. Pieterstraat no. 5
complex blijkt, dat ge-
noemde personen gedag-
vaard zijn om op 27 januari
1992 des middags te 13.00
uur, in persoon of bij pro-
cureur ter openbare civiele
terechtzitting van de E.A.
Heer President van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht te verschijnen,
alsdan en aldaarrechtdoen-
de in kort geding in het
Paleis van Justitie aan de
Minderbroedersberg 4, ten
einde te worden veroor-
deeld om binnenvijf dagen
na de betekening van het te
wijzen vonnis het pand,
staande en gelegente Kerk-
rade aan de Sint Pieter-
straat no. 5 k en/of m en/of
n of een ander niet ver-
huurd gedeelte van het St.
Pieterstraat complex, te
ontruimen en te verlaten
met al de hunnen en het
hunne en ter beschikking
van eiser te stellen, met
machtiging van eiser om
die ontruiming op kosten
van gedaagdenzelfte laten
uitvoeren indien gedaag-
den met voormelde ontrui-
ming in gebreke mochten
blijven, zonodig met be-
hulp van de sterke arm van
politie en justitie, en met de
bepaling, dat het in dezen
te wijzen ontruimingsvon-
nis binnen de in art. 555 Rv.
genoemdetermijn van één
jaar ook zal kunnen wor-
den ten uitvoer gelegd te-
gen een ieder, die ten tijde
van de tenuitvoerlegging
zich daar bevindt of daar
binnen treedt en telkens
wanneer dit zich voordoet,
voorts met veroordeling
van gedaagden in de kos-
ten van het geding.
Afschrift van dit exploit
kan worden verkregen ten
kantore van mij, gerechts-
deurwaarder;

Steph. M.J. Quaedvlieg
Gerechtsdeurwaarder
Grupellostraat Ba,
Kerkrade

—»— I

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave
|

Bij akte op 30-12-1991 voor
mr. P.M.J.A. Muijters, nota-
ris te Heerlen, verleden,
werden tussen de echtelie-
den Machiel Johannes van
Donselaar en Juliana Au-
gusta Elisabeth van Don-
selaar-van Veenendaal,
samenwonende te Sittard,
Ridgewaystraat 16, onder
goedkeuring van het ont-
werp der akte door de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht bij haar be-
schikking van 26-9-1991,
huwelijksvoorwaarden ge-
maakt, welke werden inge-
schreven in het huwelijks-
goederenregister ter Griffie
van de Arrondissements-
rechtbank te Arnhem, on-
cjer nummer 13177.

I AUTOBEDRIJF KERRES I
Dom. Mijnstraat 25 /w^S, Beersdalweg 97
Kerkrade SsjL W Heerlen
Tel. 045-452424 Tel. 045-724200

RENAULTTOP OCCASION
Met 12 maanden garantie.

Renault 5 '87,88,89 Renault 5 '86,87,88,89
9 '86,87/88 9 '86,87788
11 '85,88 11 '85,86.87,88
19 '89 19 '89/90,91
19Chamade '89 21 '86/87/88/89/91
21 '86/87/88 21 hatchback '89
21 Nevada 88 21 Nevada '88
25 87 25 '86/87/88/89

Citroen AX Image '91
Citroen BXI6RE. '89 Citroen BK 16 TRI Break '89
FordOrion 1.6 CL '87 Citroen Visa 11RE '87
Ford Sierra 2.0 CL sedan '88 Fiat Panda 34 ..'B6
Nissan Sunny 1 4 SLX '89 ' Fiat Uno 75 SX ie '89
Opel Kadett 1.6S '87 Ford"Escort I.4iCL '89
Peugeot 205 GTi '86 Mazda 323 1.5 GLX Envoy 88
Peugeot 309 GL '89 Peugeot 309 aut '88 *Seat Malaga 1.5 GLX '88 Subaru Mini Jumbo SDX '89
Volvo 340 DL 5-drs '86 VW Golf 1.6 Manhattan '89

AUTO VAM DE WEEK: AUTO VAM DE WEEK: I
Renault Clio 1.4RN Renault SGT turbo
wit, jan. '91, 20.000 km roodmet. '90, 43.000 km

1e eigenaar ’ 22.750,' 1eeigenaar ’ 28.250," I
' ll!lllll!lllllllll»IHI!lllll!llllll!!ll|l|l!lll!llllllll!IIIIIIIIIIIIIHIIII!llllll|l|!l!lllllllllllllllll ' 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

CONGRATULKTIONS TOUR
BZN 25 JAAR

JUBILEUMCONCERT RODAHAL-KERKRADE

Een sfeervol concert voor jongen oud, dat geheel in het teken van
vijfentwintig jaai samen muziek maken staat. Voor de CD/MC
Congratulations' heeftBZNreeds een goudenén een platinaplaat
ontvangen.

VRIENDENKORTING ’ 3,50
Entreeprijs ’ 27,50(geen rangen), Vrienden van hetLimburgs Dagblad
betalen ’ 24,00.
Op vertoon van uwvriendenpas en bij inlevering van onderstaande
ingevulde bon kunt ukaarten metvriendenkortingkopen bij alle
Limburgs Dagblad-kantoren, bij de VW Simpelveld en de VW Vaals.

BON CONCERT BZN

Naam:

Vriendenpasnr.:

Aantal pers.: max. 4 pers.

Vrienden van heU-j
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

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[llllllllllll
Auto Veneken b.v. |

"Occasioncentrum" "Occasionkelder"
Prins Mauntslaan 171 \ */%l Leyenbroekerweg 27

6191 EE beek H^Urt 6132 CN Sittard
tel 046-372882 yr.TmJMJ tel. 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
ÏÜÜ! Ïn2£\l\Ë!l i2" Audi 80,1600 cc, bordeuxrood met. 1990 =
ÏÏS iïlinl II Qn nï^r.* QQn Audi B°. «00 CC, 90 pk,Golf Madison 1.81 90 pk, zwart 1990 ",ar.m(,. iqqn =:
Golf Pasadena 1.8 i9O pk, wit 1991 "°"_f\ ü^'n^^i iqr«
Audi 80 1.8 S9O pk, zilver 1988 A"* "Jj, 1;8 *"ffffifh,—":"" ""' =Golf Pasadena 60 pk, diesel. Sw rn^M^ n„ iSnh i ' =ch„ hi......m.i ,„„, VW Golf Madison, 1800 i,5-drs., blauwmet 1991 ,wartrne, lggn =Jetta 1600, 4-drs., blauwmet 1987 (S^u^^"^'^""* ioon ==Audi 80 2.0 E, automaat, veel "Go Madison, 16001cc zwart .... 1990 s
extra's, beigeme. 1989 JJuSI ' ' 1986 1Audi 80 1.9 diesel, groenmef 1990 uwrniiiKnnrr'uiit iom ==VW Polo Jeton 1300 coupé, wit 1990 ""t 600 cc, w 984
r„nnnn mit 1007 VW Golf 1300 CC, Wit 1985 s»SST io«, 'iKnn *k*Hrc * «„„Hiö.VnnH "!? VW Golf diesel, blauw 1987 =VW Jetta «00. 4-dn., sportief, rood 987 vw Jetta 1600 w|t 1987 =I-'m b'a«L ? ' 22? VW Jetta 1300 cc rood 1987 =Ra Uno 45, wit 987 vw Go|f GT| zj|vermet 1982 sFiat Uno 45 IE, grijsmet 1990 vw Polo 3-drs wit 1988 =Go!!C?t^bme^m,,
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Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641[^

r ZUID-LIMBURGERS
WETEN GOEDESERVICE

STEEDSBETER TE VINDEN
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Steeds meer Zuid-Limburgers vinden de weg onze cliënten zo plezierig mogelijk te maken,
naar onze bedrijven. Door razendsnelle service, puur vakmanschap en

En niet alleen omdat ze steeds vaker kiezen goedeadviezenbijvoorbeeld. Ofhet nu gaat om een
voor de zeldzame combinatie van comfort en nieuwe Renault ofom een occasion van welk merk
betrouwbaarheid die Renault biedt. Want de dan ook.
Jonghe,Kerres enBexbieden daarbij een service, die Onze klanten zijn koning. En wanneer ook u
je nog maar zelden tegenkomt. de weg naar ons gevonden heeft, zult u merken dat

We zetten alles op alles om autorijden voor de rode loper voor u uitligt.

ftINAUIT AUTO MTOBIDKIff
DiJONGHE BEXB.V. KERRESBM

MAASTRICHT VALKENBURG SITTARD KERKRADE HEERLEN
Molensingel 3 Wilhelminalaan 19-21 Tunnelstraat 2a Dom. Mijnstraat 25 Beersdalweg 97

Telefoon 043-616288 Telefoon 04406-12514 Telefoon 046-519664 Telefoon 045-452424 Telefoon 045-724200
(Autoparck Randwijck, wijk 29)1 STERKEDEALERS VANEENSTERKMERK
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Nieuwe versies van 460 en 480

Volvo's worden
beter betaalbaar

/*■ een poging een eind te maken
JM de gestaag dalende verkoop-
sters gaat Volvo zijn auto's uit
( j°rn minder duur maken. Van
.J* 460- en 480-modellen komenJJ'ee nieuwe basisversies op deMirkt. Ze hebben hebben behal-
j*jeen aantrekkelijker prijs eents minder omvangrijke, maar
w°g altijd complete uitrusting.

e serje 460 GL wordt uitge-

breid met een DL-uitvoering. In
de 480-serie wordt de ES-versievervangen door 'S.
De vorig najaar gepresenteerde
nieuweBIBU-motor met geregel-
de drieweg katalysator met
Lambdasonde is de krachtbron
van de Volvo 460 DL. De motor
met een cilinderinhoud van 1794
cm3levert een vermogen van 66
kW (90 pk) bij een toerental van

6.000 per minuut. Belangrijkste
kenmerk van deze motor is het
soepele acceleratievermogen dat
de DL in 11,5 seconde van 0 op
100 km/uur brengt. De topsnel-
heid bedraagt 175 km/uur.
De Volvo 460 DL is standaard
uitgerust met verchroomde grill.
13-spaaks wielsierdeksels, cen-
trale deurvergrendeling, verstel-
bare lendesteunen voor de voor-
stoelen en een in twee ongelijke
delen neerklapbare achterbank.
Deze DL-versie kost fl 34.950,-,
en is 2.500 gulden goedkoper
dan de iets luxueuzere GL.
De Volvo 480Swordt het nieuwe
basismodel in de 480-serie én
komt in de plaats van de ES, die
uit het programma verdwijnt. In
technisch en motorisch opzicht
is de 480 S gelijk aan de ES-ver-
sie. De BIBFP-motor (75 kW/102
pk) zorgt voor een topsnelheid
van 185 km/u. en een pittige ac-
celeratie van 10,5 seconden voor
de sprint van 0 tot 100 km/u.
Standaard is de 'S' onder meer
voorzien van stuurbekrachti-
ging, centrale deurvergrende-
ling, getint glas, elektrisch te
bedienen ramen en dito (ver-
warmde) buitenspiegels, alarm-
installatie, elektronisch informa-
tiepaneel, in hoogte verstelbare
bestuurdersstoel en stuurkolom.
Uiterlijk verschilt de S-versie
weinig van de 480 Turbo omdat
de 'S' ook is voorzien van in de
kleur van de carrosserie gespo-
ten bumpers.
De 480 S is 5.700 gulden goedko-
per dan de vroegere ES-versie,
maar kost nog altijd fl 48.850,-.

* Volvo heeft de 460 GL-serie uitgebreid met een DL-ver-

Motorversies
Gelukkig zijn er nog liefst drie
andere motoren voorradig. De 2
ltr Twin Spark van 143 pk die
ongeveer 50 mille gaat kosten, de
2.5 ltr V6motor met 166 pk komt
inclusief ABS op 60 mille, en de
heel speciale Q4 met een 2 ltr*
zestienkleps motor die onder
turbodruk staat. Deze laatste
met 225 km/u tevens snelste bur-
gerversie van de Alfa 155 stuwt
190 pk naar het vierwielaange-
dreven onderstel en is leverbaar
voor 75 mille.
Het verblijf in de auto is bijzon-
der plezierig, goede stoelen, aar-
dig dashboard, aantrekkelijke
bekleding en vooral boven-
modaal ruim over de hele linie.
Tal van herkenningspunten van
genoemde modellen in de Fiat-
stal in en om de '155' maken er

niet een 100% gelikt model van.
Maar als geheel komt de auto be-
paald verdienstelijk over.

Fanatieke 75-aanhangers staan
overigens nog niet in de kou. Als
Alfa Romeo 75 Epoca blijft die
voorlopig nog leverbaar. De
naam Alfa 155 is overigens bij
toeval ontstaan, eigenlijk zou hij
167 gaan heten. Dat kwam echter
in conflict met de 11 cm langere
Alfa 164.
De 15 cm kortere wielbasis vande nieuweling leidt in vergelij-
king met de grote broer eigenlijk
nauwelijks tot het inleveren van
comfort. Dus 'de reflectie van
een eigen stijl' waarmee de '164'
wordt geadverteerd straalt in ho-
ge mate af op de Alfa 155.
In juni start de levering van de
modellen 2.0 Twin Spark, V6en
Q4. Medio oktober volgt de 1.8
Twin Spark van 43 mille, meer
luxe brengt de prijs op 46 mille.
Tegen het najaar is ook de 2.5
Turbodiesel van VM beschik-
baar voor de '155. De racerij
zoekt Alfa Romeo op met een
zeer krachtige 155 Q4, waarmee
in het Italiaanse Toerwagenkam-
pioenschap wordt gestreden.

auto

Japanners verstevigen greep op markt motorfietsen
Recordaantal auto's

verkocht in W.-Europa
Ir> het afgelopen jaar zijn er in West-Europa 13,53 miljoen
nieuwe personenwagens verkocht, een recordaantal. Deverkoop was daarmee 0,4 procent groter dan in 1990, zo
'fieldt de Financial Times in een overzicht, gebaseerd op
Voorlopige opgaven van de Westeuropese auto-industrie.Maandag werd uit Rai-gegevens bekend dat in Nederlandjtetoeneming van de autoverkoop reëel één a twee procent
fteeft bedragen.

verkoopgroei in West-Europaait vrijwel geheel toe te schrij-
er> aan de Duitse automarkt,

".aar als gevolg van de eenwor-
**j lng 28 procent meer auto's wer-'en afgezet. Vooral in de eerste"elft van vorig jaar groeide deijutoverkoop in Duitsland sterk.
"ordt de Duitse markt buiten

gelaten dan was er
Prake van een vermindering»an de Westeuropese autover-

Koop met 8,4 procent tot 9,3 mu-loen stuks.
~e Duitse autofabrikant Volks-sagen, die in eigen land verre-
jeB de meeste auto's verkocht,'s ook in West-Europa met af-stand de marktleider. Het markt-aandeel van VW (inclusief Seat,udi en Skoda) nam toe van 15,8
Procent tot 16,5 procent. De ver-kop van VW groeide met vijf

tot 2,23 miljoen auto's,
f^et Italiaanse autoconcern Fiat~ag zijn verkoop verminderen
Met 8,7 procent tot 1,73 miljoen
auto's en zijn marktaandeel slmKen van 14,1 tot 12,8 procent. Het
foneem is nog wel steeds de op
ü
en na grootste autoverkoper in

"est-Europa.
Renais Fiat moest.de Franse
autoproducent PSA (Peugeot en'V'troën) een flinke stap terug
■joen. De afzet van PSA vermin-
*rerde met zes procent tot 1,62
Miljoen personenwagens. HetMarktaandeel van de Franseautofabrikant verminderde vani~.B tot twaalf procent.
«M verkocht in West-Europa
'64 miljoen wagens, één procentMeer dan in 1990. Ford verkochter bijna 1,62 miljoen, 3,6 procentMeer. Bij dit aantal zijn inbegre-pen de wagens uit de Ameri-kaanse Ford-fabrieken plus deauto's die Jaguar verkocht. Ja-

*>uar, onderdeel van Ford, zag
*ijn verkoop sterk verminderen
Met 34 procent tot 12.000 auto's,
"i 1990 ging de verkoop met 17,8
Procent achteruit. Renault
oracht 1,36 miljoen auto's aan deMan, 2,5 procent meer dan in
l»90. Mercedes-Benz wist er
'"55.000 te verkopen, zes procent
Meer.

sterkste vermindering van de
autoverkoop zich vorig jaar voor
in Finland. De afzet ging daar
met 33,6 procent achteruit. Van
de grote automarkten in West-
Europa kwam die van Groot-
Brittannië er het slechtstvan af.
De autoverkoop daar verminder-
de schrikbarend met 20,7 pro-
cent. De automarkt van Frank-
rijk werd twaalf procent kleiner
en die van Spanje 9,8 procent. In
Italië werd 0,3 procent minder
aan auto's verkocht. Procentueel
de sterkste groei deed zich voor
in Griekenland. Daar nam de
autoverkoop toe met 33,6 pro-
cent.
De Japanners hebben in 1991
hun greep op de Nederlandse
markt voor motorfietsen verder
weten te verstevigen. Van de
4.390 meer verkochte motorfiet-
sen dat jaar namen de vier lei-
dende Japanse merken Honda,
Kawasaki, Suzuki en Yamaha er
4.187 voor hun rekening. Het eni-
ge merk dat de Japanners enigs-
zins benaderde maar toch op
ruime achterstand blijft, is BMW
die zijn verkoop echter met 91
stuks zag afnemen. Dit blijkt uit
de
verkoopcijfers die de RAI dins
dag jl. heeft bekendgemaakt.
In totaal werden vorig jaar 28
procent meer nieuwe motorfiet-
sen verkocht tot een totaal van
19.906. Voor ongeveer 24.000 ge-
bruikte motoren werd ook een
nieuw kentekenbewijs afgege-
ven waardoor het motorfietsen-
park groeide tot in totaal 191.000
stuks. Dat is 20 procent meer
dan de 162.000 van het jaar daar-
voor.
Honda wist vorig jaar met 5.030
stuks 850 (20 procent) meer mo-
torfietsen af te zetten. Yamaha
volgde met 4.472 stuks wat een
groei van 1.387 stuks (45 procent)
betekende. Kawasaki is met
3.498 stuks een nette derde met
een winst van 992 motoren (40
procent) terwijl Suzuki met 3.364
verkochte motoren de hekkeslui-
ter der Japanners vormt. Dit
merk wist 958 meer motoren (40
procent) te slijten.

Ue Japanse autofabrikanten za-*en kans hun marktaandeel teVergroten van 11,7 tot 12,3 pro-
cent. Deze toeneming is vooral
~Jet gevolg van de verkoopgroei
an Nissan. Deze autoproducent

zijn afzet met 11,9
Procent tot 436.000 auto's. Nis-san heeft de eerste Japanse auto-
abriek in Europa. Die staat in

in Groot-Brittannië.
/*or>da verkocht 4,5 procentMeer, Mitsubishi 5,8 procent
Meer enj^azda 2,5 procent meer. Toyota
Moest genoegen nemen met eenachteruitgang in zijn verkoopyan 0,7 procent.
jolvo bracht vorig jaar 197.000

aan de man, 15,8 procent
Minder dan in 1990. Ook Rover?eed het minder met een ver-kop van 348.000 stuks. Dat wasi°.4 procent minder dan in 1990.
öMW zette 413.000 auto's af, 13,5
Procent meer.
rocentueel gezien deed de

Tussen Suzuki en BMW gaapt
een enorm gat. Dan pas komt dit
merk te voorschijn met 1.281
verkochte motoren wat een ver-
lies van 6,6 procent betekent.
Het Amerikaanse merk Harley
Davidson volgt daarna met een
winst van 116 stuks (25 procent)
op een totale verkoop van 658
stuks. Ook het Italiaanse merk
Moto Guzzi valt met een winst
van 102 stuks (46 procent) op 323
verkochte motoren nog in de
prijzen.
Grootste verliezers vorig jaar wa-
ren Reliant die zijn verkoop van
13 stuks in 1990 zag terugvallen
tot zegge en schrijve één ver-
kocht exemplaar, evenals Laver-
da die in 1990 nog 12 stuks aan
Nederlandse motorliefhebbers
wist te leveren.
De RAI verwacht dat in 1992 de
groei in de belangstelling voor
motorfietsen zal doorzetten en
dat ongeveer 25.000 nieuwe-mo-
toren zich op de Nederlandse
wegen zullen begeven.

Goed ogend broertje van en gelijkwaardig aan ’164’

Nieuwe Alfa 155 met
voorwielaandrijving

DOOR SIEM LEEUWENKAMP
Alfa Romeo 155 is de naam van
het model met voorwielaandrij-
ving dat het kwartet van het
Fiat-concern completeert. Na de
Fiat Tipo, Lancia Dedra en Fiat
Tempra komt in juni de opvolger
van de achterwielaangedreven
Alfa 75 bij ons op de markt. Een
grote stap voor de ware Alfisti
die zweren bij duwkracht die
van onder de kofferbak vandaan
komt.
Voor deze groep liefhebbers ei-
genlijk een miskenning van het
ware automobiele genot. Maar
na een beetje gewenning zal het
gros toch ingenomen zijn met dit
goed ogende broertje van de Alfa
164. De auto komt ontegenzegge-
lijk uit de verf als gelijkwaardig
aan die '164', weliswaar iets min-
der ruim, maar kan zich zelfver-
zekerd in de bovenste regionen
van de middenklasse plaatsen.
'Zet hem bijvoorbeeld naast een
Audi 80, BMW 318i, Honda Ac-
cord of Opel Veetra en je gaat
twijfelen over de aankoopbeslis-
sing. Deze volbloed Italiaan
straalt immers heel wat meer
autoplezier uit dan voornoemde
degelijke 'klassiekers. Idea De-
sign die voor de Fiat-groep het
Tipo-project heeft uitgedacht is
in de opdracht geslaagd om een
sterk merkgebonden model voor
Alfa Romeo te maken.
Onze kennismaking met de nieu-
we 1.8 Twin Spark motor van 129
pk kent een paar tegenstrijdighe-
den. De trekkracht van deze ver-
der goed draaiende stille motor

laat het op cruciale inhaalmo-
menten afweten. Er kan natuur-
lijk ronkend in 'drie', tegen de
6.000 tr/min wel wat uit de kast
gehaald worden. Maar in het be-
langrijke gebied van 80 naar 120
km/u is normaliter de fut er al
uit.

# Voor de ware
'alfista'zal het even
wennen zijn: deAlfa
Romeo 155 heeft
voorwielaandrijving.
Vooral met dewat
zwaardere motor is het
een zeer plezierige
auto.

Namen
Met de naam Safrane vervolgt
Renault zijn politiek om van
modelaanduidingen met cijfers
over te gaan op naamsaandui-
ding. De Renaults Clio en Espa-

Ce zijn de voorgangers in deze
nieuwe generatie.
Het Nederlandse gamma van de
Safrane bestaat uit de typen RN,
RT en RXE die in Nederland ge-
combineerd kunnen worden met
vijf verschillende motoren. Drie
benzinemotoren; 2,2 ltr/110 pk,
12 kleps 2,21tr/140 pk met iets
meer vermogen en een 3 ltr V6/
170 pk gekregen.

Bij de twee dieselversies gaat de
2,1 ltr TD 70 naar 90 pk. De 2,5 ltr
TD heeft met 115 pk maar liefst
30 pk méér in huis. Op stapel
staat nog een supersnelle versie
van 260 pk en komt er nog een

Safrane Quadra op basis van de 3
ltr V6motor.

Door
burgeroorlog
in
Joegoslavië

Importeur Yugo
zonder auto's
DOOR TON VAN LIEROP

Het bedrijfsterrein rondom het
gebouw van Yugo Nederland in
Doesburg, importeur van voor-
heen Joegoslavische auto's, ligt
er leeg en verlaten bij.
In het kantoor op de eerste ver-
dieping lijdt directeur-bedrijf-
sleider K. van Nunen aan on-
draaglijke leegheid van het
bestaan. „Ik ben uitverkocht,"
zegt Van Nunen vanachter een
akelig opgeruimd bureau.

Hij en zijn twee personeelsleden
(beiden afwezig wegens vakantie
resp. ziekte) kunnen niet aan de
vraag naar Joegoslavische auto
voldoen.
Om voor de hand liggendereden
van burgeroorlog en verval op de
Balkan.

Van Nunen zit er duidelijk mee.
„En dat net op het moment dat
we goed bezig waren het merk
op te bouwen. Zeker nu we met
de 65A en de Sana uitstekende
en complete auto's brachten
voor een mooie prijs." Vorig jaar
wist Van Nunen er naar eigen
zeggen zon 150 van af te zetten.
Het lange wachten blijft echter
op een volgende lading vanuit
Joegoslavië.

Van Nunen weigert te spreken
van een bedrijf dat het slecht
doet. „Integendeel. We zijn er
toch ook voor de onderdelen.
Daar heb je het als importeur
ook druk mee."
Zijn zakenleven lijkt voorlopig

echter te bestaan uit het lange
wachten.

Dat er problemen zouden kun-
nen ontstaan met de leverantie,
kreeg Van Nunen april vorig jaar
in de gaten. De echte stagnatie
trad op rond oktober. De auto's
komen normaal aan per trein in
Bom, waar het grote verdeel-
punt is gevestigd. Door de oor-
log moeten auto's en niet-voorra-
dige onderdelen nu een omweg
maken via Hongarije.

Onderdelen
Bovendien kwam echter ook de
produktie in het Kragujevac
(Servië) met tussenpozen stil te
liggen. Oorzaak: sommige onder-
delen, zoals bijvoorbeeld de
dashboards, zijn afkomstig uit
Kroatië. Daar woedde de oorlog
en daar zal ook de arbeider niet
echt vrolijk zijn geworden van
de produktie van halffabrikaten
voor een fabriek in nota bene
Servië.

De normale produktie in de ou-
de Zastava-fabriek, 150 kilome-
ter ten zuiden van Belgrado,
bedraagt volgens de importeur
225.000 per jaar.

'Toch blijft Van Nunen hopen.
„Er is me beloofd dat er een la-
ding auto's aankomt. Eind deze
of begin volgende maand. Daar
kijken we voorlopig naar uit. We
zaten in een opbouwfase. Die op-
bouw moet nu van nul af aan
weer beginnen. Maar ik heb er
vertrouwen in."

" Een akelig leeg terrein bij Yugo-importeur Van Nunen
in Doesburg. Maar hij blijft hopen op betere tijden.

Safrane nieuwe telg van Renault
DOOR HUUB MEIJER

De 'Direction du Design Indu-
strie!' van Renault heeft een
nieuw model ontworpen, afge-
leid van het prototype Megane.
Onder de typenaam 'Safrane'
wordt de wagen tijdens de auto-
tentoonstelling van Genève, be-
gin maart, voor het eerst aan het
publiek voorgesteld. Vanaf mei
zal de Safrane, die de concurren-
tie moet aangaan met modellen
als Peugeot 605, Citroen KM,
Ford Scorpio, Volvo 940, Toyota
Camry en Opel Omega, in Neder-
land verkrijgbaar zijn. Afhanke-

lijk van het type variëren de prij
zen tussen de 50 en 80 mille.

Met zijn ronde vormen en har-
monieuze kleuren is de wagen
de opvolger van de R25. Daar-
mee past de Safrane in de alge-
mene trend af te stappen van
spitse, hoekige en strakke auto-
modellen.

" De Renault Safrane is de 'trendy' opvolger van de R25.

Hergebruik
De opvolgervan de R 25 is een
stuk veiliger en 'schoner. Bij de
ontwikkeling van de auto is re-
kening gehouden met verander-
de standpunten ten aanzien van
milieu, produktie en hergebruik.
Jammer is dat de dieselversie
nog niet is voorzien van een roet-
filter of katalysator.

De RXE-versie met 170 pk ver-
mogen heeft als enige een elek-
tronisch gestuurd veersysteem
met variabele schokdemping en
een speciale achterwielophan-
ging met snelheid- en bochtaf-
hankelijkemeesturende wielen.
Het duurste V6-model heeft een
aantal nieuwe snufjes. Drie elek-
tronische geheugens regelen de
standen van voorstoelen, stuur-
wiel en elektrisch verwarmde
buitenspiegels. Bij een druk op
de knop wordt het geheel in één
van de drie geprogrammeerde
standen geplaatst.

De modellen RT en RXE zijn
standaard uitgerust met ABS.
Op korte termijn wordt een air-
bag leverbaar in combinatie met
voorgespannen veiligheidsgor-
dels waardoor depassagiers zon-
der gewond te raken een aanrij-
ding bij een snelheid van 50
km/uur schuin van voren (hoek
van 30°)kunnen doorstaan.

Verder is de Safrane - afhanke-
lijk van het type - standaard
voorzien van óf uit te rusten met
een aantal comfortverhogende
zaken, zoals airconditioning en
satellietbediening aan het stuur
voor de nieuwe 4 x 20 Watt ste-
reoinstallatie met compactdisc-
speler.
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De nieuwe 100Avant van Audi. © A p N p ePü 9 s

De Zuidlimburgse Audi-dealers:
Bunde 043-641644 * Beek 046-372882 * Heerlen 045-412641 * Hoensbroek 045-220995 *
Maastricht 043-434500 * Meerssen 043-644888 * Sittard 046-515777 * Valkenburg 04406-15041.
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U bent uitgenodigd vooreen veelzeggende proefrit. I Hm mmü

Al C HFT I Fr.FR VAN PFRII

IC CDA ADT WDII^* ICJt JJ*#%/%KI, iVKIjVj fC
VAN RFRFI LFN DF KfICFI

In Peru ben je vóór het leger. Of jekrijgt de kogel. Ben je vóór het leger, dan ben je tegen
de rebellen. Ook dan krijg je de kogel. Voor wie ben je? GIRO 454Q00

AMNESTY INTERNATIONAL

SEATIBIZA GOLORS seat ibizacolors metextra
! BREDE BANDEN,EEAI 1/1 Tl IDIO SPECIALE WIELDOPPEN EN EEN

rriy ImLCUIIIU stootlustrondom.
"Fc" l^fclß^rlll^* FINANCIERING TEGEN 0%RENTE.

B^kl liIIL^bI IUI IUI I Hou je je portemonnee goed in de gaten en

" H mmW ■■■■■■ ■ *^^BH wy je toch een knappe auto rijden? Dan is
-~--~~nmme&'*'^ZS&£ffllïïËmm^mmmm^mmmmmWßmmmm*

JÊr .. ~%mmw^mWmmMrJSk\ <■■■ ■ vHHNHfiJI^H f^

/^§ I spoiler ■ wis/was installatie achter ■ De

EiLd&a^^s^il i^*^^ fÊmm Seat-dealer maakt graag een kleurig reken-
Ij W# \H WSmm^UlmWm% wf- ♦ H W^mf sommetje met je.

'■ ft «w f KHn " m HF*-»- "~~~—" I 1 w
BB li 91 I

/m I:
ü Bk\ * ♦ /JB B'm wk\\ f JB B
m W m B H mm±?***KJmW m B\-^ |j| |» Ktl> ÜF - L '' l: f ■■■ '■^ ■■■■

HHH| Volkswagen Groep

11[IJn hJUhKC Gedreven Door Ambitie
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243. BRUNSSUM, AutobedrijfChiaradia, Trichterweg122,045-212843.HEERLEN,Autosport Brouns B.V, Schelsberg 175,045-725507.KERKRADE,
Aarts, Hamstraat 211,045-412545.LANDGRAAF,Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, Heerderdwarsstraat25,043-635454. SITTA^
Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364.— ■ . _ , _____ .i
Prijzen inclusiefBTW, exclusiefafleveringskosten en anti-roestbehandeling.Wijzigingen voorbehouden.Actie-aanbod zolangde voorraad strekt Hetfinancieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomstvan 12maanden in samenwerkingmetonze financieringsmaatschappij opdegebruik*voorwaarden, voor hetbij inruil bij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%. De aanbieding geldt alleen bij de aanschafvan een nieuweSeat Ibiza ofMarbella personenwagen vóór 31 maart 1992en registratie vóór 15april 1992. Importeur Pon Car B.V, Leusden, tel.: 033-ysll
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Zanger
carrière begon Van Hemert*7S zanger bij het operettegezel-

van Fritz Hirsch in 1933.
had hij rechten gestu-

urd. „Tot mijn kandidaats, ge-
°?f ik. Maar eigenlijk Had ik
"J'Ssionaris moeten worden. Ik
pt op een katholieke kostschool
j"Amersfoort, wij woonden toen/* Bosch en Duin, dat geleid
J:erd door paters. Pater Van Es, egon een missiehuis in Soester-erg. Geïnspireerd door die pa-S* wou ik ook priester worden.
,* heb toen een jaar in Soester-
a»rS gezeten en om de opleiding
ÏJ te maken moest ik naar Uden.
I aar ben ik na een tijdje wegge-
'°Pen."

Van Hemert heeft zijn hele leven
al geschreven. Aanvankelijk
voor anderen. Tot hij in 1943 met
zijn eerste eigen show Première
kwam. Andere shows volgden.
Simon Carmiggelt recenseerde
in 1947 een van Van Hernerts
shows: 'Talenten heeft hij stellig,
maar niet genoeg om een hele
avond vol te schrijven. Als zijn

vulpen ernstig wordt en morali-
seert, filosofeert of politiseert,
krijg ik lust om een eindje om te
gaan, maar gelukkig zoekt hij
het meestal in de vrolijkheid, die
hem vaak goed afgaat.

In de oorlog richtte Van Hemert
het Regenboog Cabaret op. Aan
dat cabaret werkten onder ande-

ren Fien de la Mar, Hetty Blok,
Kitty Knappert, Guus Hermus,
Dick Swidde en Wim de Soet
mee. Van Hemert bleef ook voor
anderen schrijven, zoals voor
Wim Sonneveld. Na de oorlog
maakte hij behalve theater ook
radio-uitzendingen over cabaret
voor de Vara. Befaamd in die tijd
was het programma P.S.-Kantte-

keningen in de marge van het
dagelijkse leven.
Tussendoor schreefVan Hemert
ook nogtwee winnende songfes-
tivalliedjes voor Corry Brokken
en Teddy Scholten. Hij regis-
seerde musicals en liedjespro-
gramma's met Caroline Kaart,
met wie hij jarenlang lief en leed
deelde. En bracht zon honderd-
vijftig losse televisiestukken in
beeld. Televisietoneel, zoals Van
Hemert het zelf betitelt.

In 1967 meldde David Koning,
hoofd drama van de NCRV, zich
bij Van Hemert met het verzoek
een serie te maken. De Glazen
Stad. Een familieverhaal over
een tuinder in het Westland die
niet met zijn tijd wil meegaan.
Het zou de eerste worden van
een lange reeks tv-series. De Gla-
zen Stad was nog in zwart/wit.

De Kleine Waarheid, in kleur, de
volgende. Als Van Hemert nu
mocht kiezen welke van zijn se-
ries opnieuw zou worden uitge-
zonden koos hy voor De Kleine
Waarheid. „Om de eerlijkheid
van Willeke. Zij was een meisje
dat liedjes kon zingen. Willeke
als Marleen Spaargaren is mijn
creatie."

" Willy van Hemert: officieel heeft hij nog geen punt achter zijn carrière gezet

Toontje
" Dat toontje, heeft u dat altijd
gehad?
„Ja, ik denk het wel. Ik ben de
laatste tijd een beetje aan het be-
schouwen en ik vermoed: die
manier van doen van me, soms,
't is een beetje uitsloverij... of uit-
sloverij ... ik doe er een beroep
op als ik me geen houding weet
te geven. Net zoals vorige week.
Ik was in het programma van
Bart 8.0.0.5. om m'n carnavals-
lied te laten horen. Vraagt Bart:
'En wat is de titel van uw plaat?'
Kan ik me daar toch met geen
mogelijkheid op de titel komen.
Kun je 't jevoorstellen: Koekoek
en ik weet het niet. Ik denk: hoe
red ik me hier nu weer uit. En ja,
op zon moment roep ik: 'Maar
Beste Bart, waarom moet jij mij
dat vraaagen.Dat is toch naar De
Bekende Weg vragen...' Enfin,
toen startten ze de band en toen
wist ik het wel weer. 't Was trou-
wens nog playback 00k..."

" U bent toch ooit een serieuze
zanger geweest?

„Dat ben ik nog. Kijk, je wordtbekend, omdat je een typetje

doet dat aanslaat. Ik ben daar
blij mee, dat wil ik nooit ontken-
nen. Maar vanaf het begin heb ik
een echte zanger willen worden.
Toen ik herenkapper was al. Dan
stond ik te knippen en dan dacht
ik: 'Als ik toch zo zou kunnen
zingen als Willy Derby. Die was
mijn voorbeeld. Ik ben toen zelf
ook gaan zingen. Ik heb in de
Bouwmeester Revue gezongen.
Daar heb ik mijn vrouw ont-
moet. Die zat in het corps de bal-
let. Ik heb operette gezongen. Ik
had mijn eigen programma. Ik
ben reisleider geweest. Overdag
was ik gids en 's avonds zong ik
m'n liedjes. Dat deed ik ook op
de Holland Amerika Lijn. Ik heb
alle schepen meegemaakt: de
Statendam, de Rijndam. Ik zong
operette-melodieën en Neder-
landse liedjes. Zestig jaar gele-
den zong ik al bij de Vara. Ik heb
glasplaten gemaakt. Vlak na de
oorlog heb ik, ook bij de Vara,
bij het accordeonorkest van Jan
Vogel gezongen. 'Eens zal de Be-
tuwe in bloei weer staan. Ken je
dat nog: Eeeens zal De Betu-
we..."

„In de begintijd van de televisie
stond ik bij de KRO in Jos van
der Valks Zaterdagavondak-
koorden. Maar opeens was het
over. Ja, ik heb ups en downs
meegemaakt. Ik heb zelfs op een
bepaald moment m'n oude vak
weer opgenomen. Ik had een ge-
zin om voor te zorgen. Ben ik
weer kapper geworden. In een
ziekenhuis hier in Den Haag.
Moest ik de mannen knippen en
scheren, 's morgens om vier uur.

Soms had ik een plaatopname.
Stond ik in die studio te zingen:
'Ga nooit weg zonder te groeten.
En dan dacht ik: niemand weet
dat ik vanochtend al veertig
mannen heb geknipt en gescho-
ren."

VPRO
" En toen kwam de VPRO?
„Ja, en dat bracht de grote be-
kendheid. Samen met Barend
Servet en Fred Haché. Die ge-
bruikten trouwens al de uitdruk-
kingen 'Reeds' en 'Ik word niet
goed. Maar om de een of andere
reden schrijven mensen die aan
mij toe."

" 'Pollens' niet.
„Nee, 'Pollens' was van Uf. Daar
ben ik nooit aangekomen. Hij
kon er ook het enig juistegezicht
bij trekken. En ik heb altijd ge-
weigerd om te vloeken. Wim
Schippers wou dat wel, maar ik
heb er een draaiaangegeven. Dat
zei ik dus niet godverdomme,
maar dan maakte ik er zoiets van
als 'Pooootver, pootver...' Som-
mige dingen doe je niet. Net
zoals in die strip Van Oekel: dat
je in een weiland een plastic op-
blaaspop betast. Dat doe je niet...
ja, hier op de bank. Nou ja, bij
wijze van spreken, maar niet in
het openbaar."

" Sinds die VPRO-tijd bent u be-
kend gebleven.
„Zal ik je eens iets zeggen: er is
zo veel vraag naar de elpee 'Voor
en Na' dat hij nu op cd is uitge-

komen. De liedjes uit die pro-
gramma's doen het nog steeds:
'Ik ben Gerrit' van Gerrit Dek-
zeil en 'Vette jus."

" Ik vind ze om te gillen, maar 't
is toch een heel ander genre dan
'De Betuwe'.
„lk denk nog steeds, elke dag,
wat zou ik toch graag als Zanger
bekend zijn geworden. Hier, ik
heb op een bandje een lied van

ver voor de oorlog. Heb ik gekre-
gen van Herman Emmink. Ik
maak daar nu zelf een tekst op:
'Liefste, zullen wij ooit nog sa-
men door het leven gaan?' Ik
heb m'n hele leven teksten ge-
schreven, liedjes gemaakt. Ik
heb er ooit eens een aan Bob
Scholte aangeboden. Die man
was populair... Hij heeft het nog
gezongen ook: 'Schaam je toch
nooit voor je moeder.
En People. Dat heb ik in het Ne-

derlands gezongen. Mensen die
voor andere mensen iets over
hebben... Dat zijn toch aardige
mensen. Maar, laat je niks wijs-
maken: voor anderen iets bete-
kenen: dat kun je niet leren. Dat
heb jeofdat heb je niet. Enfin, ik
hoop dat ik zon mooi lied nog
eens op de plaat kan zetten. Ik
heb al tegen de platenmaat-
schappij gezegd', wat kan jullie
het nou schelen. Laat het dan
m'n laatste zijn."

" Dolf Brouwers: ,£)ie manier van doen van me, soms, 't is een beetje uitsloverij
I

DolfBrouwers (79) doet met ’Koekoek’ opnieuw aanval op hitparade

’Een plaat op mijn leeftijd
vind ik een hele prestatie’

DOOR ELS SMIT
ÖEN HAAG - Als begroe-
ting had Dolf Brouwers/Sjef

Oekel het volgende ge-dacht: „Zullen we dan maar
plijk zoenen. Wij doen het
t°ch dadelijk bij het weg-gaan ook." Waarop volgt:
»Je hebt je toch wel warm
Senoeg gekleed, kind. Laatlk jemaar gelijk als een van
'ïüjn dochters behandelen."

7 Die zijn zeker ook al op leef-tl3d?
"Ja. Eh, dat ga je nu ook krij-
Sen."
*^e 79-jarige heeft pas ten carna-valsplaat gemaakt: 'Koekoek.

" Moest dat nou weer, een carna-

"Ach ja. Het is toch zo dat ik om
de paar maanden een plaat

Het was weer tijd en toendachten we dat we deze dan
"^aar meteen voor het carnaval
Roesten bestemmen. Ik vind het
eigenlijk een hele prestatie op
"ïtijn leeftijd."

*" Dat is het zeker. En dan altijdn°g zo leuk doen.
"Ik heb daar nooit zon erg in ge-
j^ad.Ben altijdmaar doorgegaan,

heb nooit gedacht: nu moet ik'"laar eens volwassen zijn. Daar
schuilt een gevaar in. Dat reali-seer ik me de laatste tijd. Want

nu dringt de realiteit van het le-
ven zich aan je op. Mijn vrouw is
ziek, ze is 82. De dokter zegt: ze
is nog jong voor haar leeftijd,
maar de ouderdom doet zich
toch gelden. Ik moet haarverzor-
gen, ik was, ik kook. Net heb ik
de tafel nog gezeemd. Maar kom,
Daarvoor is u niet hier gekomen,
is het wel?"

show
Van zanger tot succesvol televisieregisseur

Willy van Hemert wordt tachtig
DOOR COR SCHELTIS

JECHTEL/WEERT - Sinds<te serie De Appelgaard, die
"U in 1985 voor de KRORaakte, is het stil geworden
J"ond regisseur, producent,
Programmamaker, liedjes-schrijver, cabaretier en ra-
mmaker Willy van Hemert.van Hemert woont sinds een
Paar jaar in het Belgisch-

Hechtel, zon
kilometer ten westenvan Weert. De gedreventele-ysiemaker van weleerwordt

j*1 maart tachtig jaar enKampt met de naweeën van
herseninfarct dat hem

jaar geleden trof.
Jre aandoening belemmerte Programmamaker in zijn
Praak en zijn bewegingen.

, '% van Hemert regisseerde in
.51 de eerste Nederlandse tv-ptzending. Hoofdschotel in die

""zending was het stuk De To-erspiegel. Albert van Dalsurn
i*? Louis Bouwmeester jr, een
Jeinzoon van de befaamde
°uwmeester, speelden er in

,*[} zijn boek 'Bekijk het maar' uit'M'6schrijft Van Hemert: 'Van
? dramatische inhoud weet ik

"'ets meer. Ik denk niet, dat 't
J§ mooi was, iets van een ouwe'Jze tovenaar, dieeen klein jon-
°etJe 'Het Medium' in handen
j eft, een soort Alladins wonder-

waarmee hij de mensen
lJzer, gelukkiger en vredelie-
erider kan maken, want datachten we toen nog.'

e periode die volgde werd eenüccesvol en produktief deelvan
*j)n leven, waarin Van Hemert*"-Jn omvangrijke theaterervarin-
!?er> al experimenterend ver-
lakte in het nieuwe medium.

van Hemert: „De kracht
televisiedrama is dat je op

k'e plaatsen in de zaal kunt zit-ï?11- Ik kan als regisseur close-
l °ts maken en alles door elkaareen laten lopen, zonder dat het
eeld onrustig wordt."

Nieuwe
presentatrice
bij Telekids

Von onze rtv-redoctie

AALSMEER - Vanaf maandag
zal het kinderprogramma Tele-
kids van RTL 4op werkdagen
gepresenteerd worden door An-
niko van Santen. Irene Moors
blijft op zaterdag en zondag het
vertrouwde Telekids-gezicht. In
verband met de vakantie van Ire-
ne is Anniko echter al voor het
eerst zondag in Telekids te zien.

Anniko van Santen (20), geboren
in Zwolle, werkte tijdens haar
studietijd als freelance-mede-
werker voor een lokale omroep.
Al eerder (in 1989) was ze om-
roepster en één van de presenta-

trices van het middagmagazine
RTL Matinee. Later werkte An-
niko ook mee aan het jongeren-
programma Villalux. Momenteel
studeert ze psychologie in Am-
sterdam.
Aniko: „Ik denk erover om me
in een later stadium van m'n stu-
die te specialiseren in kinderpsy
chologie en dat maakt het extrt
leuk om Telekids te presenteren
Het is gewoon ontzettend span
nend om samen met Irene dt
zorg te delen voor haar 'geestes
kind. Natuurlijk zal het voor d«
kinderen in het begin even wen
nen zijn, maar ik heb er alle ver
trouwen in dat het wel zal luk
ken."

" Behalve Irene Moors presenteert ook Anniko van Santen
vanaf volgende week het kinderprogramma Telekids.

’Herdershond’
In 1978 werd de tv-serie Dag-
boek van een Herdershond, ge-
maakt voor de KRO, eveneens
een groot succes. Evenals De
Weg. Een serie over wegenbou-
wers. Van Hemert kreeg voor
beide series, die Voor het meren-
deel in Limburg werden opgeno-
men, een Televizierring. De
Appelgaard deed het minder, en
daarna werd het stil. Eén voor
een hadden de omroepen hun
drama-afdelingen opgeheven.
De grote shows en spelletjes wa-
ren hevig in zwang, drama was te
duur. De gedreven televisiema-
ker Van Hemert werd gedwon-
gen niets te doen. De Van He-
rnerts verhuisden naar België.
Om weg te zijn van de herinne-
ringen aan het oude huis, waar
Van Hemert leefde met zijn vori-
ge, overleden vrouw.

Cootje van Hemert, die nu vier
jaar getrouwd is met Willy, heeft
zich zon beetje opgeworpen als
de archivaris van zijn leven. „Al-
le spullenvan Willy, die door zijn
verschillende huwelijken door
elkaar zijn geraakt, heb ik weer
bij elkaar gezocht en op volgorde
gebracht."

Officieel heeft Van Hemert nog
geen punt achter zijn carrière ge-
zet. Cootje van Hemert be-
schouwt de film van Cees van
Ede en Ruud van Gessel als het
afscheid. „Het kaarsje is gewoon
langzaam uitgegaan. Daarom is
het mooi dat die film er nu is."
Plotseling zegt Van Hemert op
vragende toon tegen zijn vrouw:
„Ik geloof niet dat ik ooit nog
moet herbeginnen, hè?"
„Ach," reageert ze, „bij jou weet
je het nooit."

Eén op vijf
Duitsers keek
naar Linda

Van onze rtv-redactie

KEULEN - Linda de Mol heeft
een op de vijf Duitse tv-kijkers
aan zich gebonden met het
showprogramma Traumhoch-
zeit. De Duitse versie van 'Love
Letters' haalde een marktaan-
deel van rond de twintig pro-

cent. Volgens een woordvoerdei
van concurrent ZDF is dat 'zeei
hoog' voor deze zender.
Zondagavond was de eerste afle
vering van Traumhochzeit bi,
RTL Plus te zien. Aan het begir
van het programma haalde Lm
da nog een kijkdichtheid van U
procent. De kijkers knipten hei
programma niet weg, want aar
het eind van de anderhalf uui
durende show haalde het pro
gramma 15 procent (zon 5,6 mil
joen tv-kijkers). Dat laatste dcc
scoorde een marktaandeel var
22,4 procent. Op dat momen'
keek dus bijna één op de viei
Duitse tv-kijkers naar het pro
gramma.
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met één woord in

' hoofdletters. Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
■ millimeter hoogte: ’ 1,30.. Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en

Vermist Gevonden ’1,15 per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

; Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en

" illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogteper

' kolom: ’ 1,80.

" Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven
045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daagsvoor plaatsing.

' Persoonlijk opgeven, Via de balievan onze kantoren maandagt/m vrijdag
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag

i geldt donderdag 17.00uur.

" Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig ofonjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meerdan 250.000personen van 15 jaar enouder.
(Bron CeoucoSummoScanner} 079

! Vermist/Gevonden
\\ Hoge
beloning

voor aanwijzingen die leiden
tot terugverkrijging van on-
derstaand voertuig en tot

oplossing van het
gepleegde feit.

Mercedes 300 D
NP-50- VJ
kleur: grijs metallic

gestolen op 10 januari 1992
te Heerlen

Telef. reactie(s) richten aan:
'Euro Preventie & Expertise

B.V. Tel. 080-237859

Kamers
KAMER te huur te Valken-
burg voor oudere heer of
dame. Tel. 04406-12875.
Te huur goed gemeub. zit/
slpk. te KERKRADE, Pan-
nesheiderstr. 1.
Te huur gemeub. KAMERS
te Heerlen voor nette dame
of heer. Tel. 045-727581.

Personeel aanbod
HULP in de huishouding kan
nog werk aannemen, alleen
bij oudere echtparen of al-
leenstaande dames, geen
heren. Tel. 045-320185.
Vrouw 35 jaarzoekt werk alsKINDEROPPAS Kerkradeen omgeving. 045-458304.

Personeel gevraagd

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.

DELMACH Machine- en staalbouw Nederland
vraagt voor diverse projecten:
-Electromonteurs

-Bankwerkers
-Instrumentatiefitters

-Fitters
MET ERVARING

Sollicitaties na tel. afspraak met Dhr. J. Vries.
Horselstraat 1, 6361 HC Nuth. Tel. 045-242285.

Buffethulp gevraagd
leeftijd plm.lB jaarvoor 30 uur per week.

Soll. na tel, afspraak 045-711186, dhr. Smeets.
Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij 2 vriendelijke,

enthousiaste
verkoopsters

"Leeft. 20-35 jaar. Ervaring met homeopathie en vitamines
is wel een vereiste. Interesse? Stuur een brief met recente

pasfoto naar: Marjoleins Natuurcentrum BV, t.a.v. Mevr.
j v.Hooren, Geleenstr. 59, 6411 HR Heerlen.

City-Tax 424242
vraagt voor direct, wegens uitbreiding activiteitenfull-time en part-time Taxi-chauffeurs
tevens groepsvervoer chauffeurs evt. WAO-ers.

Sollicitaties na telefonische afspraak tijdens kantooruren.
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.
Met spoed leuke MEISJES/
dames gevr. voor privé club
en/of escort-serv., inwoning
en verv. mog. 045-326191
(weekends 045-463616)
Gevr. part-time TOPVER-
KOOPSTER met nivo, goed
Duits sprekend, kantoorerv.
een pré, voor grote antiek-
zaak. Br.o.nr. B-0220 L.D.
Postbus 2610, 6401 PC Hrl.
KONTAKTBURO vr. inschr.
v. dames en paren, tevens
meisje gevr. v. privé en
escort. Tel. 045-225333.
STUCADOORS gevr. Stru-
cadoorsbedrijf Mullenders.
Tel. 04406-42068.
Ervaren WINKELSLAGER
gevraagd met hoog loon.
Vleeshandel Kusters, Rijks-
weg 73, Margraten. Tel.
04458-1364.

Gevr. per direct RU-IN-
STRUCTEUR voor district
Geleen. Tel. 046-580848.
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. t

Gevr. CHAUFFEUR voor
trekker-oplegger Benelux
vervoer met gemiddeld 3
overnachtingen per week.
Bel voor afspr. 04492-3405.
Transportbedr. Cor Becker.
ZANGERES gevraagd voor
all-round band. Br.o.nr.
B-0247 L.D. Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
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.
Gez. vrouwelijke FRITURE-
HULP plm. 4 dagen p/ wk.
Tel. 045-220040.
Gevr. zelfst. werkende KOK,
of leerl. kok. Tel. 04454-
-5874 na 16.30 uur.

Gamma Bouwmarkt Sittard
vraagt, een CHAUFFEUR
voor een bestelauto. Tel.
contact opnemen met dhr. J.
Schreurs. 046-590380.
Nette FRITURE-HULP gevr.
voor enkele avonden per
week. Tel. 045-352013, na
14.00 uur.
Gevr. 2 ervaren METSE-
LAARS voor nieuwbouw in
Limburg. Melden tel. 045-
-443173, na 18.00 uur.
Gevr. aank. BOEKHOUDER
m/v voor telefoon en typwerk
Br.o.nr. B-0255, L.D. Post-
bus 2610, 6401 PP Heerlen.
Gevraagd internat.
VRACHTWAGENCHAUF-
FEURS voor vrachtwagen
met aanhanger. Frans Bei-
ten Transport BV, Galjoen-
weg 68, Maastricht. Tel.
043-631888.
CHAUFFEUR part-time (uit-
groei naar full-time mog.)
gevr. voor Pizzeria Max te
Kerkrade. Lft. 20 jr. Bellen
na 17 u. 045-454700.
Nette vaste zelfst. werkende
huishoudelijke HULP gevr.
voor 2 x 3 uur per week, lft.
30-45 jr. Tel. 045-272753
tussen 17.00-19.00 uur.
Priveclub zoekt met spoed
leuke MEISJES, leuke sfeer,
hoge verdiensten, intern
mogelijk. Vervoer aanw.
045-228481.
Exclusieve Club vraagt 1 a 2
DAMES, intern mog., ver-
voer aanw. Tel. 045-420772

Brood en Banketbakkerij
Franssen, Kloosterstraat 40,
Simpelveld. Vraagt per 1 fe-
bruari of direkt: enthousiaste
BROODBAKKER m/v met
een gezonde dosis ervaring
om een klein gezellig team
aan te vullen; 2e en 3e Ban-
ketbakkers bediendes m/v
liefst met ervaring in een
luxe banket, welke in een
jong team creatief aan de
slag wil; Opleidingsplaats
voor leerling m/v. Werktijden
voornamelijk overdag, met
een prima salaris. Geïnte-
resseerd? Tel. reakties tus-
sen 18 en 19 U./045-441470
Cafetaria/Snackbar zoekt
parttime MEDEWERKSTER
18 tot 25jr. voor maandag
en/of woensdag plus 1 of 2
afwisselende dagen. Tel.
045-213451.

00 te huur
Ruime halrvrijst. woning m.
gar. en tuin, veel bergr., L-
vorm. woonk., bijkeuken, 3
slpkms., vaste trap n. zolder
te BORN, kale huur ’ 890,-,
04498-51977.

Te huur gevraagd
Jonge man zkt. APP. tot

’ 550,- in Landgraaf of omg.
Tel. 045-315109.
Te h. gevr. APPARTE-
MENT/Flat omg. Valken-
burg-Schin op Geul-Gulpen
of Wittem voor 2 werkende
pers. Tel. 04406-42313.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

De Makelaar in tevredenheid
Voor een plezierige en correcte behandeling bij:

aankoop - verkoop - verhuur - hypotheek en taxatie.
Nedu Makelaardij

Emmaplein 12, Heerlen. Tel. 045-711500.

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

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

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

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
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
Kantoor of WINKELPAND in
centrum van Heerlen te
koop, winkel 60 m2, 13 ka-
mers, ,kelder en grote tuin.
Br.o.nr. B-0253 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
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.
Te k. vrijst. woonhuis met 3
slpks. Gelegen te Klein Ter-
maaien, BELGIË, 4 km vaa.
centrum M'tricht. Pr.

’ 90.000,-. Tel. 043-434807

bouwmat./machmes
Div. wand- en vloertegels

Kortingen tot 50%
Aléén bij

Gamma
Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Aanbieding vloer- en
WANDTEGELS ’29,50 p/m2, 1e keus, div. kleuren,
lijm en voegsel gratis. De
Hut 7, Gulpen. 04450-1970.
Te k. aangeb. gebr. VELD-
BRAND- en METSELSTE-
NEN, dakpannen, balken,
kepers, vloerplanken en
kunststof ramen. Handels-
ond. Wolter, de Koumen 49-
-51 Hoensbroek 045-229999
Te k. WEIDEPALEN zonder
punt, 2 a 3 mtr. lang; tev.
grote partij brandhout. Tel.
043-632433.
Te k. aangeb. VORKHEF-
TRUCK, merk Vale, hefverm
2-ton, motor Chrysler 6-cyl.
vr.pr. ’ 8.000,-, compl. ge-
rev. Tel. 04492-3582.

WOONHUIZEN te koop ge-
vraagd. Mogelijk blijven wo-
nen tot u andere woonruimte
heeft. Wijman & Partners,
Heerlen. 045-728671.
Vooroorlogs . WOONHUIS
met spoed te koop gevr.,
opknappen geen bezwaar.
040-520558.
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 goede
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.
Te k. mooi vrijstaand
WOONHUIS in centrum van
Epen. Tel. 04455-1541.
HEERLEN, Pasteurstr. 12,
goed onderhouden eenge-
zinsw. met o.a. tuin, badk.
met ligbad, achterom be-
reikb. ’ 109.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.

Bedrijfsruimte
GEMEUBILEERDE kanto-
ren tijdelijk of permanent
mcl. receptiefaciliteiten,
postadres, telefoonbeant-
woording, tekstverwerking,
vertalingen. Maastricht, Am-
sterdam, Utrecht. Bel Euro-
Busmess-Center 043-
-821500.
BILZEN - Genk, Taunusweg
4: industriegebouw te koop
op terrein van 50m x 70m. B.
Frs. 6.700.000,-. Tel. 09-
-3211211187.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten,
045-325819 gespee. Miele.
ELECTRICIËN nodig?
Wasm. en koelk. rep. De
goedkoopste. 045-725595.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
AARDAPPELS en voerder-
bieten te koop. Tel. 046-
-371980.
BLONDE d'Aquitaine pinken
en kalveren. Veendrick, in-
gang kasteel Amstenrade.
1

Transacties
Met spoed gevraagd AAN-
NEMERSPAPIEREN. Br.o.
nr., B-0268, L.D. Postbus
2610,6401 PP Heerlen.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Auto's

Te koop gevraagd:
Ford Transit diesel en benzine, nw. types

Mitsubishi L3OO benzine, ook pick-up
Toyota Hiace-Lite Ace, ook pick-up

P.M. Interauto
Napoleonsweg 105, Haelen, tel. 04759-1028, fax 2762.

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

Uw vakman voor Landgraaf e.o. Tel. 045-317777.

Te koop schade-auto's
Audi 100 Quattro 1986; BMW 728i 1982; Ford Siërra 2 ltr
DOHC 1990; Ford Siërra 2ltr 1985; Ford Siërra 2ltr 1983;
Ford Escort RS Turbo 1987; Ford Escort 1400 1987; Mitsu-
bishi Colt turbo 1983; Opel Corsa 3-drs 1987; Opel Ascona
motor stuk 1985; Renault 18 combi 1984; Renault 5 TR
1990; Volvo 440 GLT 1988; Volvo 240 DL 1985.

' Autohandel G.H. v. Kessel, Windraak 28 C, Sittard.
Tel. 046-515280

Occasions zoals
het hoort

Volvo 340 GL automaat rood 1984
Citroen BK 19 TRD rood 1984
Renault 5 TL wit 1985
Citroen Visa 11 RE rood 1986
Citroen BK 14Leader 2x 1986
Nissan Micra automaat nov 1986 "Citroen BK 16 TRi grijsmet 1987
Opel Kadett 18S Sedan blauw nov 1987
Citroen BK 14RE 4x 1987
Citroen BK 1400 met spoiler blauwmet 1988
Citroen BK 19 TRi break metstuurbekr. wit 1988
Mitsubishi 1.5 GLXLancer grijsmet 1988
Citroen BK 19 GTi wit 1988
Ford Fiësta 1.1 Finesse blauw 1989
Ford Fiësta 1.4irood nieuw model 1989
Ford Escort 1.4Bravo rood 1989
Citroen Ibiza 1.2XLwit 1989
Citroen BK 19TRS met schuifdak 1989
Alfa Romeo 33 1.3 S grijsmetal 1989 -Citroen AX 1.1 iTGE 1990'Citroen AX 1.4 iGT grijsmet 1990\Citroen BK 16TZiwit 1990!

Demonstratieauto's t
Citroen ZX 1.4 Reflex ';
Citroen ZX 1.6 Aura e

Citroen ZX 1.9 Volcane [
Classic car ;

VW Kever 1302 absolute nieuwstaat 1972.
mm^^m _■___———■

m^mr f 11^7J_w mm __I I ;W^mm^% KIPPPIPt WfiÊ I 'Tel. 045-223300 j
De actiefste Citroen-dealer in Zuid-Limburg ,
Peugeot 205 GTI bwj. '90 j

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. i

Bovag Leijenaar's Autocentrale \
biedt kwaliteitsinruilauto's aan met bovaggarantiebewijs ien VVN gekeurd: Suzuki Swift 1.3iGS zwart, 10 mnd. oud; i
Nissan 100 NX 1.6 3D SLX T-bar plus 5500 km, 8 mnd. 'oud; Mitsubishi Lancer wagon 1500 GLi met LPG onder- 'bouw '89; Ford Siërra 2.0 special Kombi '89; Opel Kadett 'Hatchback GSi 130 PK wit, '88; Opel Veetra 1.6iGL '89; i
Volvo 740 GL '88 en 240 DL LPG '89; Siërra 2.0 ghia se- ;
dan '88; Ford Escort 1.4 CL rood met sportv., en spoiler \
55.000 km, '86; Ford Siëra 1.6 Van LPG '85; Ford Escort i
1.4 Europa '89; Ford Escort 1.6 Bravo '85 en 1.4 CL 2 stuks |
'86; Opel Corsa 1.4iGL '90; Kadett Hatchback 1.3 i'89; Ka- (
dett 1.8 LS '87; '89; Kadett HB 1.3 Club Euro '88 en '87; ;
Kadett sedan 1.2LS en 1.3LS '87; Kadett HB 1.2 LS 5-drs. (
en 1.2 S 3-drs. '85 en autom. '85; Kadett Caravan 1.7 die- 'sel '89 en 1.6 diesel '88; Opel Omega 1.8 S '89; Opel Re- ;
kord 2.0 S sedan '84; Ascona HB 1.6 '87 en 1.6 sedan
Luxus '85; VW Polo coupé 1.3 CL '87; VW Golf 1.31 CL '90; 'Golf 1.6 CL '85; Honda Civic 3D 1.5 GL '85; Honda Civic■■3D 1.3 GL 16.000 km '90; Zastava GTL 55 '87; Mercedes 'Benz 230 E autom. '83. Inruil en financiering mogelijk. Rid- ;
der Hoenstraat 151, Hoensbroek. Infolijn 045-212091. Ook
uw adres voor een APK keuring. 'Volvo 440 GL inj

Automaat met div. extra's:
elec. schuifd. elec. ramen,
alarm, stuurbekr. elec. ver-

stelb. en verw. spiegels,. metallic-kl. bwj. 10-'9O,
km.st. 14.000, nw.pr.

’ 43.900,-nu ’ 10.000,-
-onder nw.pr.

Volvo-dealer Jac. Klijn,
Strijthagenwg 123Kerkrade

Tel. 045-458000.

Volvo 440 GLT
KI. rood, 53.000 km. 11-89.
Off. Volvo Dealer Jac. Klijn,

Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.

Van Leeuwen
Citroen

vreemde merken
Opel Kadett

1.8 zilver 1988
Peugeot

205 donkergrijs 1990
1.4iXS

Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500wit 1988
Alfa Romeo 1.3 Junior 1988

zilver
VWGolf

1.3 rood 1987
Nissan Sunny

1.7DHB rood 1987
Toyota Corolla
1.3 aut. wit 1984
Mazda 323 HB
zilvermet. 1983
Citroen

BK 14 TE Palais
LPG blauwmet 1990

BK 14 Chamonix
grijsmet. 1989
BK 16 Leader.

spec. uitv.
grijsmet. 1986

BK 19 TRS LPG
wit 1988

BK Break turbo D
wit 1990

CX Prestige aut.
zwart 1988 nieuwstaat

AX demo 1991
blauw en rood

Inruil, garantie en financie-
ringmogelijkheden!!!!
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129

Kerkrade
Tel. 045-453355

Wij geven het meeste
voor uw auto!
U belt, wij komen! 045-
-422610, ook 's avonds.

OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
BMW 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.

Autobedrijf
Jasper B.V. off.
Peugeot Dealer ,
biedt aan met Leeuwekeur

garantie
Peugeot 205 1.4Accent '89

Audi 80 2.0 E '90 'Peugeot 205 1.1 Junior '87- ,
'89

Citroen BK 1.4E'88 i
Peugeot 2.5 1.4 XS '88-'B9 iFiat Uno 45 '86-'BB j

Peugeot 205 1.1 GL'B9
Fiat Tipo 1.6 ie '88

Peugeot 205 diesel '86
Ford Escort 1.6 Bravo '84

Peugeot 309 1.4 XL Profile
'89-'9O

Ford Siërra 1.6Laser '87 ,
Peugeot 309 1.3 GL Profile

'86-'B7
Mitsubishi Galant 1.6 GL '88
Peugeot 309 1.9 GL D '87
Nissan Bluebird 2.0 HB '88 ■Peugeot 405 1.6 GL '88-'B9

Mazda 323 1.3 GLX '88
Peugeot 405 1.6 GRI'9O I

Opel Kadett 1.8 E '88
Peugeot 405 1.9 GRI aut.'B9 <Opel Corsa 1.3 '84-'BB
Peugeot 405 1.9 GRI Break :

'89-'9O
Opel Ascona I.BE '88

Peugeot 405 1.9 SRI '89 !
Opel Omega Combi aut. '89 'Peugeot 505 GR '83-'B5-'B7 I

Renault 5 L '87 i
Talbot Samba GL '83 ;
Renault 21 GT D '88

Talbot Horizon 1.3LS '84
Rover 213 S'B9

Talbot Solara 1.5GLX'B4 'Saab 90 '85 'Talbot Samba Cabriolet '83 i
Seat Ibiza 1.5 GLX '88 I
Volvo 340 1.7 GL '87

VW Golf 1.8 C '87 |
VW Golf 1.6 CL '85-'B9 ,

Dit alles alleen bij
Autobedrijf

Jasper B.V. Off. I
Peugeot Dealer 'Windraak 29 i

6153 AC j
Munstergeleen -g 046-521944. \

OK Cars !
Golf Sprint 1.6 bwj. '82; Golf lD 1.6 nw. type, 5-drs., bwj.- i'84 Opel Kadett 1.2 '83, 5- :
drs.; Kadett 1.3 S HB bwj. .'86 LPG; Kadett Stationcar,
5-drs. bwj.'B3; Corsa 1.2

HB bwj. '86; Volvo 342 aut.
bwj.'Bl; 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- |
cho Matra bwj. '83. Inruil en ,
financ. mogelijk. Verlengde (
Lindelaan 23, Oirsbeek. Tel.

04492-5782.
Wij betalen ’5OO,- tot I
’20.000,- voor uw AUTO i
('S). Gratis afh. 045-422217 :
INKOOP alle merken auto's. ,
Wij betalen de hoogste prijs! I
045-416239 tot 21.00 uur.

Mazda 323 5 d.
LXdo.met. 1986

Nu ’ 9.900,-
-met Bovaggarantie

Fiat Creusen
Heerlen

Tel. 045-742121

Mazda 323 1.5
GLXCosmo 1988

Nu ’ 14.700,-
-met Bovaggarantie

Fiat Creusen
Heerlen

Tel. 045-742121

Mercedes 190D
2.5 zwartmet. schuifd. 5 ver-

snell., armleuning, zonw.
glas etc. nieuwstaat

Nu ’ 37.900,-
Bovaggarantie

Fiat Creusen
Heerlen

Tel. 045-742121.
AutoGarant ster-occasion-
show: Audi 80 diesel '88;
BMW 520iautom. '86; BMW
732 i'84; Fiat Tipo '88; Fiat
Uno 45 S en Panda Luxe
'86; Ford Escort 1.4 CL '89
en 1.6i'87; Honda Civic 1.3
nw. mod. '84; Lada 1200 '88

’ 2.750,-; Mercedes Jeep
280 GL '84; Nissan Sunny
1.4 SLX '91 en 1.6i SLX
coupé '89; Opel Omega 2.0i
aut. '89 - Kadett 1.6 i '89 -
Kadett 1.3 LS '87 - Corsa
1.2 '87 en '84 - Ascona 1.6
S '85 - Manta 2.0 SJ '84;
Peugeot 405 GL 1.4 '88 en
505 stationwagen '85; Re-
nault 19 GTS '89 - Renault 5
SL '88 en '84 - Renault 11
GTL '84; Seat Malaga 1.5i
'89 en Ibiza 1.5 GL '86; Su-
baru busje 4 WD '90-1.8
GL 4 WD stationwagen '87
en 1.6 DL '89; Suzuki Swift
1.3 GLX '88; Skoda 105 L
'85 ’ 1.850,-; Toyota Carina
2.0 DX diesel '87; VW Golf
1.3 Luxe '88 en Passat die-
sel '87; Volvo 340 autom.
'88 - 740 GL airco., leer etc.
'87 en 360 GLS '85. Tevens
ruime keuze voor de kleine-
re beurs o.a. BMW 728iau-
tom. '81, Citroen Visa GT
'83, Ford Fiësta en Taunus
'81; Opel Kadett en Ascona
'81 - Manta '80 en '79; Peu-
geot 305 '82; Renault 5 TL
'81; Toyota Carina '81; Vol-
vo 360 GLS '83 - 244 GL en
66 autom. '78. AUTOGA-
RANT, de grootste Subaru-
dealer van de mijnstreek.
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-725588.
Suzuki ALTO SL, nieuw mo-
del, rood, i.nw.st. bwj. '87,

’ 6.850,-. 046-747737.
VOLVO 360 GLT, kleur wit,
84.000 km, bwj. '87. Off.
Volvo Dealer Jac. Klijn,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Te k. lelijke EEND 2 CV 6,
bwj. '82, APK gek. okt. '92,
’5.000,-. Te1.'046-517424.
Te k. Fiat RITMO, bj. '80, kl.
rood, APK, goede zuin. auto
vr.pr. ’ 950,-. 045-420994.
Mooie BMW 525-i, bwj. '88,
antracietkl., verlaagd, brede
banden, dure sportv., electr.
ramen, sch./k.dak, 4 kopst.,
etc. Onderhoudsboekjes
aanw. Vr.pr. ’ 42.500,-.
Rijksweg Zuid 105, Geleen,
046-756335 na 12.00 uur.
VOLVO 740 GL Diesel Es-
tate, 146.000 km, bwj. maart
'88, met div. extra's, zo als
airco, bagagerek, rolhoes,
radio. Off. Volvo Dealer Jac.
Klijn, Strijthagenweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
Te koop VW GOLF model
'83, i.z.g.st., APK-06-'92,

’ 3.650,-. Tel. 045-253075.
Mazda 323 GLX Stationcar,
rood, '88, ’ 15.850,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Te k. Opel ASCONA 1.6,
bwj. '78, APK, ’500,-. Inl.
04754-81724.
Citroen BK TRD, bl.met., get
glas, schuifd., steurbek. enz.
6-89 ’ 20.600,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Citroen CX 2.2 TRS, 2-88,
i.perf.st. ’15.950,-. Auto
LIMBURG 046-338474.
Te k. Opel KADETT, bwj. '87
met LPG, vr.pr. ’ 13.750,-,
auto als nieuw. Tel. 045-
-419260.
Te k. NISSAN Bleu Bird 1.6
LX, bwj. '89, ’16.900,-. Tel.
045-273478.
UNIEK mooie Honda Civic,
autom. , bwj. '81, ’2.450,-.
045-726175.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel ANJELIER, An-
jelierstr. 123 A, Heerlen. Tel.
045-223722.
KADETT '80 ’1.950,-; Ka-
dett '79 ’1.250,-; Golf die-
sel '80 ’2.450,-; Escort '82
GL. Alles APK. 04499-3398.
Te k. Ford FIËSTA 1.3, bwj.
'79, APK, div. ace. pr.
’1.350,-. 04406-15099.
Te k. MAZDA 323 HB, bwj.
'86, 1e eig.,. schadevrij. We-
gens vertrek naar België, pr.

’ 7.500,-. Tel. 045-454774.
Te k. BMW 316 1800 4-drs.
11-'B5, Shadow-line, Del
phine grijs, m. alle denkbare
orig. acces. 045-752802 b.
g.g. 415417.
Te k. prachtige BMW 325i,
bwj. '86, top 250 km/ uur, ve-
le extra's, onderh. boekjes,
mr. mog. 04492-5473.
Te koop BMW 316 1800 cc,
APK 20-11-92, bwj. '82, wit,
LPG, Im-velgen, i.z.g.st.pr.

’ 4.500,-. Tel. 045-752854.

Peugeot
Janssen
Kerkrade

Nu 2 jaargarantie op auto's
jonger dan 5 jaar

Audi 80 I.BS div. extra's '89
Escort 1.4 CL sch.dak '89
Ford Siëra 1.6 Laser '85

Ford Siërra 2.0 CLK6'88
Honda Civic I.4GL'BB

Mitsubishi Colt 1.5 GLX '87
Opel Corsa 1.2STR '87
Kadett 1.3 Exclusief '86

Peugeot 106KR 1.1 10-'9l
Peugeot 205 GR diesel '87
Peugeot XE Accent 1.1 '89
Peugeot 205 XL 1.1 '85/"89

Peugeot 205KR 1.489
Peugeot 309 GR 1.6 '88

Peugeot 405 GL 1.6 '88/'B9
Peugeot 405 1.5 sch.dak '90
Peugeot GR 1.9 sch.dak '88

Peugeot 405 SR 1.6 '88
Renault 9 GTL Louisiane '86

Renault 21 RX 2.0i'87
Seat Malaga 1.5 GL '89

Toyota Corolla 1.3 SXL '87;
VW Golf 1.6 GTilm-vlg. '82
VW Golf 1.6 Manhattan '89

Peugeot Janssen
Eygelshovergracht 64

6464 GB Kerkrade
045-460500.

Speciale aanbiedingen au-
tobedrijf Loek SCHAEP-
KENS. Opel Kadett E combi
diesel 5-drs. t'B7 ’ 12.500,-;
Opel Kadett E '87 ’ 10.900,-
Opel Combo diesel '90 gr.
kent. ’14.900,-; Opel Ka-
dett 13i '90 ’ 19.900,-; Opel
Corsa 30.000 km. '89 nw.st.
’14.500,-; Opel Corsa die-
sel '88 ’12.250,-; Opel Ka-
dett D '81 t/m '84 va.
’3.250,-; BMW 320 vele
extra's 6 cil. ’1.950,-; Ford
Siërra autom. 5-drs. zr.mooi
'84 ’7.250,-; Siërra 2.0 GL
5-drs. '83 ’4.750,-; Ford
Escort '81 t/m '84 va.
’3.950,-; Escort diesel '86
blauw mett. ’ 11.900,-; To-
yota Celica zr. mooi '84

’ 6.950,-; Toyota Corolla
diesel '85 ’6.500,-; Volvo
343 '82 t/m '85 va. ’ 3.250,-;
VW-Golf zr.mooi '87 LPG
’12.250,-; Mitsubishi Ga-
lant GLX '83 ’ 2.750,-; Maz-
da 626 '83 vele extra's
’2.750,-; BMW 518 1e ei-
gen, zr. mooi ’ 1.950,-; VW-
Golf '79 ’1.950,-; VW-Polo
'81 ’2.750,-; Honda Civic
'86 ’ 8.250,-; Renault 9 GTL
'82 ’3.250,-. Div. goedkopemr. met APK, Bovaggarantie
APK keur.station, goede
service en vlotte financ.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men, tel. 04405-2896.
Ford SIERRA 2.0 sedan, 9-
'BB, cv., spoiler, nieuwst.,
met of zonder LPG, inruil kl.
auto mog. Tel. 045-351204.
Te k. Opel KADETT 1300
LS, bwj. '88, APK,

’ 12.900,-. Tel. 04451-1439
VW GOLF D, 4-drs., M 85,
rood, in optimale staat.
Kerkrade 045-455432.
Te k. AUDI 100 CC, 100kw.,
5-cil., inj., autom., bwj. '84,
pr. ’8.750,-, mr. mog. 046-
-526965 na 15.00 u. 371507
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.
Te k. CAMPER Opel Blitz
bwj. '68, opknapper, vr.pr.
’1.500,-, tel. 045-244187.
Te k. SRV-WINKELWAGEN
merk Spijkstaal, 6 mtr. bwj.
'72, geheel compleet. Tel.
045-720200.
VW-LT-35, open laadbak,
bwj. '81, met laadlift, i.g.st.
pr. ’3.750,- mcl. BTW. Tel.
04498-52714.
Te k. AUDI 100 CS 2.3, bwj.
'83, 5 cil., airco., i.z.g.st., vr.
pr. ’ 7.250,-. 045-227894.
BMW 316, bwj. '85, blauw-
met. veel extra's. Tel. 04748
1290. Rijksweg 20, Heel.
Te k. BMW 323i, bwj. '82,
uitgeb. verl. sportv. elec.
spiegels, auto moet gezien
worden, pr. ’7.250,-. Tel.
046-749170.
Citroen AXEL, 8-'B6, APK
8-92, 3-drs., wit, i.z.g.st.,
’3.950,-, mr. mog. Tel.
04455-2763.
Citroen CX 25 RD BREAK,
6-'B6, blauwmet. Tel.
04499-2745.
CITROEN AX 11 RE, vr.pr.
’8.500,-, bwj. mei '88, moet
weg! Tel. 045-314533.
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; Ford Escort 1300
GL '79; Ibiza 1200 GL '85;
Ford Granada '81; FSO Pri-
ma SLX '90; VW Polo 3-drs
rood '86. Autosport, Schels-
berg 175, Hrl. 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 k. Fiat PANDA 750 CL,
bwj. '87, als nw., 45.000 km.
vr.pr. ’6.750,-. Tel. 045-
-716056.
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ESCORT 1.3 GL, als nw. div
extra's 76.000 km. ’4.950,-
Kerkraderweg 166, Heerlen.
Te koop Ford SIERRA met
LPG, 3-drs, bwj. '86. Auto
verkeert in perf. staat. Vr.pr.

’ 8.250,-. Tel. 046-740785.
Ford Siërra Laser 3-drs. '86;
Ford Siërra 5-drs. combi 2.0
i LPG '90. AUTOSPORT,

Schelsberg 175, Heerlen.
045-725507.
Te koop Ford SIËRRA 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
Te k. Ford FIËSTA 1.1, bwj.
'80, ’1.150,-. Tel. 045-
-727849.
Te k. Ford TAUNUS Ghia
2.6 L autom. bwj. '79 t.e.a.b.
045-210189.
Te k. Ford SIËRRA 2.0 CL,
bwj. '88, kl. bruin-met. Tel.
045-457961.
Mazda RX bwj. '82, kl.
blauwmet., pr.n.o.Lk. Tel.
045-453039, na 18.00 uur.
MAZDA 626 GLX 2.0, bwj.
'82, ’2.500,-. Tel. 045-
-754130.
AUTOMAAT Mazda 323 m.
'79, pr. ’ 1.350,-. Tel. 045-
-323576 b.g.g. 06-52981666
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.
Te k. MERCEDES 190D,
bwj. '89, div. extra's, mr.
mog. 046-523085.
Te k. Nissan BLUEBIRD,
diesel bwj. '90, 32.500 km,
nog 1 jr. voll. gar., pr.

’ 22.500,-. 045-740339.
Te k. WARTBURG 311 de
luxe bwj. 1959 pr. ’4.500,-.
Inr. mog. Tel. 045-415379.
Opel Kadett 1.6D stationcar
'86; Kadett 1.6S3-drs. '87.
AUTOSPORT,- Schelsberg
175, Heerlen. 045-725507.
Opel KADETT 1.2, i.z.g.st.,
nwe. banden, remmen, uit-
laat, ’1.950,-. Prem 8,
Landgraaf.
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.
Opel REKORD 2.0 E, bwj.
juni '82, nwe. banden met
Im-velgen, nwe. accu, ge-
rev. cyl.kop, trekhaak, met
winterbeurt, i.g.st., pr.

’ 2.750,-. Tel. 045-425949.
GSi KADETT 2.0 type 90,
antraciet, 1e eig., schadevrij
in nw.st. interessante prijs.
Tel. 045-456963.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '79. Tel. 045-250906.
Opel OMEGA 2.0 I, i.g.st.
1987, metall. Na 17.00 uur:
tel. 045-227763.
Opel OMEGA bwj. '87, 1.8,
plm. 90.000 km. ’ 12.500,-,
tel. 045-741360.
Te k. OPEL Kadett, bwj. '76,
i.g.st. APK 9-92, pr. ’ 850,-
Tel. 045-421539.
Te koop Opel REKORD
1700 L bwj. 1966, i.stv.nw.,
vr.pr. ’8.000,-. Inr. mog.
Tel. 045-415379.
Te koop PEUGEOT 205 XE
1100, bwj. '87, met div. ex-
tra's, kl. rood. Tel. 04450-
-3022, na 18.00 uur.
Te k. zeer mooie SKODA
105-S, bwj. '85, m. trekh.
km.st. 34.000, pr. ’ 2.250,-,t
i.pr.st. Tel. 043-625329.
Talbot SAMBA 7-'B2, APK
7-92, wit, 3-drs., zeer mooi,
’1.950,-. Tel. 04455-2763.
Te k. Talbot HORIZON 1.1
LS, bwj. '82, als nw., vr.pr.
’2.250,-. Tel. 045-716056.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
nov. '83, bordeaurood, iede-
re keuring toegst., ’4.750,-.
Tel. 045-253168.
VW GOLF 13 S, bwj. '80,
APK okt. '92, mooie auto,
’2.900,-. Achter De Hoven
8, Landgraaf.
VW GOLF 1.6 diesel, '86, s-
gang, zeer mooi, ’ 11.950,-.
Tel. 04747-1434.
Te k. VW POLO bwj. '80.
Tel. 045-242917.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.

VW Golf 1.3 CL D, «M
65.000 km, bwj. april I*M
Off. Volvo-dealer £■
KLIJN, Strijthagenweg }?m
Kerkrade. Tel. 045-4580g^M
Te k. VOLVO 240 DL
LPG, in prima staat, 1?H
110.000 km., prijs ’ 7-7S_|
Kissel 46a, Heerier I
723142.
VOLVO 440 Turbo, oktJ
div. extra's. Tel. "*B
334411.
Te k. VOLVO 340 GL**B
'83, groenmet., trekh., *<]m
f 3.000,-. Tel. 04498-51jjgM
Volvo 760 GLE '88; vflË
740 GLE Estate '89; V^B
740 GL '89; Volvo 480 T>M
'88; Volvo 440 GL '89JVolvo 340 DL autom., 3^JB'89; Volvo 340 1.7 3x; v_B
340 2.0i, 3-drs. '88; WM
340 1.4 DL 5-drs.; v^M340 1.4 DL 3-drs.. *<■KLIJN, De Koumen 5, HJlen, Hoensbroek. Te I
220055. >B
Audi 80 I.Bi S '90 ’ 29-*^BChevrolet Corsica LT &m
autom. airco enz. jfl
’32.000,-; Ford Scorpio/jB
CL '89 ’23.000,-; ■»Scorpio 2.0 GL autom-_■
’17.750,-; Ford Orion
CL 17.000 km '91 ’ 24.5^1Ford Siërra 1.6 Sedan Sfl
'90 ’23.750,-; Ford &M
1.6 CL Sedan '89 ’ 21-7"M
Ford Fiësta I.li CL 3^'90 ’16.900,-; Opel Orrwß
2.0iLS '89 ’ 25.000,-; °5|
Manta 2.0 i GT 3-drs. {■

’ 23.500,-; Renault &M
'88 ’23.900,-; Citroen JÊ
1.4 RE '88 ’14.500,-; V^l

340 1.7 DL '86 /H-OOM
Peugeot 405 GLi LPG M
’24.250,-; Peugeot 206Jdiv. acces. '90 f2ï.W!M
Mazda 626 2.0 Coupé %■
'90 ’26.500,-; Mazda "*■LX HB '90 ’23.9';r■
Mazda 626 1.6 LX 4-drs.m
'85 ’ 9.750,-; Volvo 340 f.|
GLS '84 ’ 7.500,-; Fiat
60 S 5-drs. '88 ’ 10.5"Jj|
Fiat Uno 60S, 5-drs, J|

’ 10.500,-; Fiat Refl^B
100 S'85, ’5.500,-. mr-rJ
nanc. en Bovag-garant^jl
wijs. Autobedrijf en %M
keuringsstation P. van "M
& Zn, Hompertsweg I
Landgraaf. 045-311729^1
LOVEN Heerlen BV lsj
aan zeer interessante °\M
sions: Mazda 626 S*s|
GLX 1.8 '88; Mazda $1
Sedan 2.0 GLX '88 rJI
stuurbekr.: Mazda 626 Jj
dan 2.0 LX Diesel '84;
da 626 coupé 2.0 GLX
8-10-'B7 nw. model; M^JI
626 Coupe 2.0 GLX '88 VM
opties weinig km; M^vH
626 HB 2.0 GLX LPG li
Mazda 626 HB 2.0 GLX ïïj
stuurbekr. '88; MazdafjÊ
HB 2.2iLX '88 met stuunjl
airco cruisecontroll Arr^jl
uitv.; Mazda 626 HB M
Diesel '86; 2x Mazda $1
Sedan 1.3 LX '86;
323 Sedan 1.5 GLX 51
Mazda 323 F Coupe 2X 3|
Mazda 323 HB 1.3 LX fll
torn. '87; Mazda 323 HOJI
LX 5-drs. automaat ,291
Opel Kadett 1.2 S '85,31
Opel Kadett 1.3 S '8&J
Ford Escort 1.4 CL '89; £1Siërra 2.0 Laser '85; *A
Siërra 2.0 GL met LPG Sj
Citroen BK 16 RE met lij
'89; Honda Civic aut. '82i°i
Lancia VlO Touring '86; ïd
subishi Colt 1.5 GLX a
Mitsubishi Galant 1800 -j
'88; Nissan HB 1.5 GL 5
Peugeot 405 SRi 1.9 9'J
'87; Peugeot 205 GR l-6^met stuurbekr. schuifda^J
11-'B7; Volvo 340 GL JVWGolf CL 1.687; VW^
ta 1 .Si 3-1089. Div. SS*J
kope inruilauto's: Ford Cjjj
1.6 '79 ’3.500,-; Hy%j
Pony '82 ’2.750,-; %
Kadett 1.3 '80 ’ 2.7=^Opel Kadett 1.2 N LPG Sj
’2.750,-; Mazda 323 J
automaat ’1.500,-; Dag.,
Cherry 1200 GL '80 ’ 6%.
Eigen financiering, %r
keuringsstation. Palerr^boord 401, Heerlen.045-722451' A
Te k. Opel KADETT <*>>bwj. '87, kl.wit, m. vele J
tra's zoals ATS velgen, £Sltel/schuifd., verlaagd, £Jtot 1-11-92. * V'H

’ 19.500,-. 045-729184^
Te k. Opel Rekord caravl|
autom., bwj. '82; VW J_fl
bwj. '82; Volvo 340 DL %
bwj. '83 enz. Garage rJ
DE LA ROY & ZN, Hooff114, H'broek. 045-2128gfr/
PEUGEOT 405 SR, get- M
stuurbekr., sportwielen,
'88, ’ 18.750,-. 046-3384^/

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20



Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.08 Muziek uit duizenden. Muziek

met Marco Bakker. Begeleiding: Pro-
menade Orkest 0.1.v. Jan Stulen.
(herh.).

16.55 Derrlck. Duitse misdaadserie.
Afl.: De kruimeldief (Ein kleiner Gau-
ner). Bij een inbraak in een villa is
kruimeldief Alfred getuige van een
moordcomplot. De volgende dag
blijkt er iemand te zijn vermoord en is
Alfred de hoofdverdachte, (herh.).

17.54 Tv dokter.
18.00 "" Journaal.
18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro-

gramma. Presentatie: Walter Tierne-
ssen.

18.58 De teenage hero turtles. Te-
kenfilmserie. Afl.: Splinter verdwe-
nen.

19.26 TROS Hollywood boulevard.
Filmrubriek gepresenteerd door Tine-
ke Verburg.

20.00 Te land, ter zee en in de lucht.
Winteraflevering vanuit het Oosten-
rijkse dorpje Au gepresenteerd door
Jack van Gelder.

20.50 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.: De
operatie. Jan en Ingrid krijgen het
zwaar te verduren wanneer Jan's
zoon Christiaan opnieuw geopereerd
moet worden.

21.49 Tv dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan.

21.50 TROS tv show. Amusement-
sprogramma met Ivo Niche.

22.45 In the heat of the night. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: Broederlief-
de (1). Virgil onderzoekt de dood van
zijn vriend Dwight Walker, die ogen-
schijnlijk zelfmoord heeft gepleegd.
Ondertussen staat Althéa op het punt
te bevallen van een tweeling.

23.35 Beverly Hills connection.
Amerikaanse tv-film uit 1985 van Co-
rey Allen. Debralee, vriendin van poli-
tie-agente Amanda Ryder wordt
vermoord. Amanda gaat in Los Ange-
les de moordenaar zoeken. Met:
James Brolin, Lisa Hartman, David
Hemmings e.a.

01.11-01.16 "" Journaal

Duitsland 1
J-00 heute.

■°3 Der Denver-Clan. Serie. Afl.:
dj |r Traurn vom neven Glück.
1b- T'ai chi chuan.j 00 heute.

Der Kollaps - Verlorene Jahre.,^Portage over de Oeral. (herh.).,-50 Hundert Meisterwerke. Ecce.n°mo, van Honoré Daumier. (herh.).j 00 heute.
Ij'? 3 Der 9rosse Preis. Spelshow.

"25 "" Liebe auf den ersten Bliek.

j -55 Persoverzicht.*f-°0 ZDF-Mittagsmagazin. Metjl^ute-Nachrichten., '45 Wirtschafts-Telegramm.
j.-OO Tagesschau.

"" Sesamstrasse.
Seeschlangen - Mythos undj^irklichkeit. Natuurfilm.
Tagesschau.

j2O Das Marenen vom Daumling.
sprookjesfilm uit 1985

l6^n Gunnar N- Prësis.
ARD-Sport extra: Open Austra-

le tenniskampioenschappen,

1?00 punkt 5 - Landerreport.
I>'iS Tagesschau.
,J'2s WWF-Studio.

Heidi und Erni. Afl.: Alles unter
189^'rolle; Der verlorene Grossvater.
!j30 Hier und Heute.■4S Knastmusik. Serie. Afl.: Tunnelifriebe.19 «0 "" Herzblatt. Show.
'On Pro9ramma-°verzicht.
?01 TT' Tagesschau.

■;5 Wenn jeder Tag ein Sonntag
JJ**- Duitse speelfilm uit 1973 van

Vock. Met: Chris Roberts,
Thomalla, Lotte Ledl e.a.

}.'24 Tagesthemen-Telegramm.

'45 ARD-Sport extra: EK Kunstrij-
ken op de schaats, samenvatting.
jj'3o Tagesthemen. Actualiteiten.

"00 Die lieben Verwandten. Serie.
jj"-: Die Kommunion.v<s Sportschau.

50 Der schwarze Engel. (Angels),
■^jtsers/Spaans/Belgisch/Franse

uit 1989 van Jacob Berger.
70*: Steven Weber, Belinda Becker,justin Williams e.a.

|.<5 Tagesschau.
J-30-01.35 Z.E.N.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Nachbarn. Magazine voor bui-
tenlanders en Duitsers.

14.30 Zwei Mütter. DDR-speelfilm uit
1957 van Frank Beyer. Met: Helga
Göring, Francoise Spira, Wilhelm
Kooch-Hooge e.a.

15.55 Programma-overzicht.
16.00 heute.
16.05 Der Kurier der Kaiserin. Serie.

Afl.: Staatsstreich.
16.30 Pfiff. Sportprogramma voor de

jeugd.
16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.50 en 18.25 Die Simpsons. Te-
kenfilmserie. Afl.: Lisa blast Trübsal/
Frische Fische mit drei Augen.
Aansl.: Programma-overzicht (VPS
18.50).

19.00 heute.
19.20 Der Landarzt. Serie. Afl.: Die'Erpressung.
20.15 (TT) Der Alte. Politieserie. Bi-

stro-eigenaar Max Naujoks wordt in
zijn woning vermoord. Uit tactische
overwegingen doet commissaris
Kress net of hij door een ongeluk is
omgekomen.

21.15 Die Reportage: in der Höhle
des Löwen. Over Duitse onderne-
mingen die op de Japanse markt pro-
beren een aandeel te veroveren.

21.45 heute-journal.
22.15 Rote Couch-Geschichten.

Onalledaagse verhalen over onalle-
daagse zaken.

22.45 Die Sport-Reportage. Met o.a.
Bundesliga-ijshockey.

23.15 Allein gegen die Mafia. Serie.
Afl.4. Cattani wil rekeningen van rijke
burgers controleren en krijgt daarvoor
toestemming van officier van justitie
Scardona. Het wordt een groot
schandaal want vele nette burgers
hebben boter op hun hoofd. Plotse-
ling is Cattani voor iedereen de gebe-
ten hond.

00.20 heute.
00.25-02.15 Tote schlafen fest. (The

big sleep), Amerikaanse speelfilm uit
1946 van Howard Hawks. Met: Hum-
phrey Bogart, Lauren Bacall, John
Ridgeley e.a.

TV FILMS VIDEO
RTL 4
" 2-45 Ces messieurs de la gachet-?■ Franse film uit 1969 van Raoul
t^jré. Dochter van miljonair isver-

op revolutionair, die op zijn
|*ürt een zoon van een maffia-lkj

" De zwager van de miljonair is
en zijn broer wilj^s maken. Een extreem-linkse

/pshoudster maakt de cast com-
~6et. Vlakke film met Michel Ser-
a,Jlt en Jean Poiret.

Duitsland 2
J-30 Zwei Mütter. Oostduitse filmJ 1957 van Frank Beyer. Moralis-
J^h verhaal over een babyverwis-

in de Tweede Oorlog. Met619aGöring en Francoise Spira.

BRT 1
6.00 Sundown. Amerikaanse films' 1941 van Henry Hathaway.

g^arte vrouw ondersteunt in Twee-.*? Wereldoorlog britse soldaten in
Met Gene Tierney en Bruce

RTL Plus
Allan Quatermain and theJipt City of Gold. Amerikaanse film,'1987 van Gary Nelson. Beroerd

verhaal over man die op zoek gaat
naar een verdwenen onderzoeker
in Afrika. Met Richard Chamberlain
en Sharon Stone.

" Danny De Vito en Arme Ramsey in 'Throw Mommafromthe rain'. (RTL4- 22.05 uur).

Duitsland 1
20.15 Wenn jederTag ein Sonntag
war. Duitse komedie uit 1973 van
Harald Vock. Baas van een reis-
agentschap gaat op inspectie in
een van zijn hotels. Daar zien ze
iemand anders voor hem aan. In-
gewikkeld dus - en ronduit slecht.
Met Chris Roberts en Peter Weck.

Nederland 3
07.00 Open Australische tennis-

kampioenschappen. Halve finale,
live.

08.55-09.00 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.
Af1.15.

10.30-10.50 Skoalle-tv: Sybe Satellyt
& co. (herh.).

11.00-11.30 (TT) Schooltv-weekjour-
naal. Af1.17.

13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.00 Open Australische tennis-
kampioenschappen. Halve finale,
samenvatting.

17.55 Nieuws voor dovenen slecht-
horenden.

18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het Klokhhuis.
19.00 Wat doe jij nou? Programma

over school en beroepskeuze.
19.30 Schilderpaletten: Het mirakel

in de loggia. Vandaag: 'De Heilige
Maagd met kanselier Rolin', van Jan
van Eyck uit ca. 1436.

19.54 Uitzending van de PvdA.
20.00 Journaal.
20.25 Rotiand. 6-delige serie over de

Belgisch-Nederlandse popscene.
Afl.3.

20.57 Markant. Portret van de actrice
EHen Vogel.

21.47 Verhalenvertellers. Serie. Afl.:
Grandma's cow. Turks verhaal, ver-
teld door Tuncay Tanboga.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal. Met o.a.

de open Australische tenniskam-
pioenschappen in Melbourne.

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-
tie uit binnen- en buitenland. Met om
23.00 Gesprek met de minister-presi-
dent door Paul Witteman. Presenta-
tie: Maartje van Weegen.

23.10 City life. 4-delige tv-serie over
het leven in steden. Deel 2: Buenos
Aires, Dakar en Hamburg.

00.10-01.10 Studio sport. Met EK
Kunstrijden op de schaats in Lausan-
ne en complilatie van het Australian
open tennis in Melbourne.

Duitsland 3 West
08.55 Gym. 09.10 School-tv. 09.40
Cursus natuurkunde, (herh.). 10.10
School-tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das
Recht zu lieben, serie. Af1.63. 12.15 In
Sachen Natur. (herh.). 13.00 eff-eff.
(herh.). 13.45 Kir Royal fatal: Armut in
München, reportage, (herh.). 14.15 W3
aktuell. 14.20 FensterPlatz. 15.25 Lan-
desspiegel: Ich brauche Euch doch
beide. (herh.). 15.55 Sport AktueH.
16.00 W3aktuell. 16.05 Sonne, Wem
und harte Nüsse, serie. Afl.7: Die Sa-
che mit dem Augenzeugen (2). 16.30
School-tv. 17.30 Cursus bedrijfsecono-
mie. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01 De-
grassi Junior High, jeugdserie. Af1.40:
Schwarz und weiss. 18.25 Six-Teen,
jongerenmagazine. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde, met
om 19.45 Raamprogramma's. 20.00
Grenzen: Die Farbe der Wahrheit: Ein
Sex-skandal in Tansania, reportage.
20.45 In Zukunft. 21.30 W 3aktuell.
21.45 ZAK. 22.30 Coming out, tv-spel
van Heiner Carow. 00.18 Nieuws.
Aansl.: Linie K. (herh.).

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful. Ame-

rikaanse soap. Herh.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse comedy-

serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Amerikaanse serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie. Herh.
10.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.15 64.00 Gulden vraag. Quiz.

Herh.
11.45 Hitbingo. Spelshow. Herh.
12.45 Ces messieurs de la cachette.

Franse speelfilm uit 1969. Met: Fran-
cis Blanche, Michel Serrault, Jean
Poiret, Darry Cowl, Annie Cordy e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons & daughters. Serie.
15.35 The bold and the beautiful.

Amerikaanse soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Amerikaanse se-

rie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

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

kaanse comedyserie.
21.40 Get a life. Amerikaanse come-

dyserie.
22.05 Throw momma from the train.

Amerikaanse speelfilm uit 1987. Met:
Danny DeVito. Billy Crystal, Kim
Greist, Arme Ramsey e.a.

23.40 Nieuws.
23.55 Twin Peaks. Amerikaanse dra-

maserie.
00.45 M.A.S.H. Comedyserie. Herh.
01.10 The Oprah Winfrey Show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.55 Teletext.

RTL Plus
06.00 RTL Früh-Magazin. Met om:

06.05 GeldMarkt; 06.30 Guten Mor-
gen Deutschland; 08.30 RLT aktuell.

08.35 Der Hammer. (Sledge Ham-
mer), serie. Afl.: Voll getroffen. Herh.

09.00 Australian Open '92: Herren
Halbfinalspiele. Samenvatting.

12.00 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs), serie. Afl.: One for the little boy.
Herh.

12.30 Lieber Onkel Bill. (Family af-
faire), serie. Afl.: A helping hand.
Herh.

12.55 RTL aktuerl.
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.: Nur noch 24
Stunden. Aansl.: RTL aktuell.

15.55 Chips. Serie. Afl.: Die Verhand-
lung.

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 Pazifikgeschwader 214. (Black

sheep squadron), serie. Afl.: Die Ver-
sprengten. Herh.

20.15 Quatermain II - Auf der Suche
nach der geheimnisvollen Stadt.
Amerikaanse speelfilm uit 1986. Met:
Richard Chamberlain, Sharon Stone,
James Earl Jones e.a. Herh.

22.00 Highlander - Es kann nur ei-
nen geben. Amerikaanse speelfilm
uit 1985. Met: Christopher Lambert,
Roxanne Hart e.a. Herh.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Emmanuelle II - Garten der

Liebe. Franse speelfilm uit 1978.
Met: Sylvia Kristel, Umberto Orsini,
Catherine Rivet e.a.

01.25 Quatermain 11. Speelfilm. Herh.
van 20.15 uur.

03.00 Australian open '92. Recht-
streeks verslag van de finale dames.

05.00 After hours. Magazine.
05.30 Ein Vater zuviel. (My two

dads), serie. Herh.

" Christopher Lambert in
'Highlander'. (RTL Plus -
22.00 uur).

Duitsland 3 SWF
08.15 Gym. 08.30 Cusus economie.
09.15 School-tv. 10.40 Non-Stop-Fern-
sehen. 16.00This week. 16.15 Actuali-
tés. 16.30 Gott und die Welt. 17.00
Cursus economie, (herh.). 17.30 Rob-
bi, Tobbi und das Fliewatüüt, kinderse-
rie. Afl.3. (herh.). 17.53 Barney, kinder-
serie. Afl.: Die Schatzsuche. (herh).
17.58 Der Doktor und das liebe Vieh,
serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 SW-Journal. 19.00 Service urn
Sieben. 19.15 Gesundheitstreff. 20.00
Lindenstrasse, serie. Afl.: Die Söhne.
20.30 1x Dresden und zurück, kunst-
tentoonstelling in Pilnitz en Kaiserslau-
tern. 21.00 Nieuws. 21.15 Menschen
und Strassen, documentaire over de
straatkinderen in New Vork. 22.00 Ha-
rald und Eddi, sketches. 22.30 Mord-
brenner von Arkansas (Welcome to
hard times), Amerikaanse speelfilm uit
1967 van Burt Kennedy. 00.10 Robert
Mitchum: Star wider Willen (VPS
23.45), portret. 01.10 Nieuws. 01.12
Non-Stop-Fernsehen.

RTL Plus
22.00 Highlander. Britse actiefilm
uit 1985 van Russell Mulcahy.
Twee onsterfelijken strijden om de
hegemonie. Met Christoph Lam-
bert, een acteur waarbij je altijd
denkt dat hij wel zal kunnen acte-
ren, maar die nooit past in de film
die je op dat moment ziet.

RTL4
22.05 Throw Mama from the Train.
Amerikaanse komedie uit 1987 van
Danny De Vito. Twee schrijvers

hebben allebei een probleem met
een vrouw, de ene met zijn echtge-
note de andere met zijn moeder.
Voor de liefhebbers van Ameri-
kaanse lachfilms. Met Danny DeVi-
to en Billy Crystal.

Duitsland 1
23.50 Les Anges (Frankrijk-Zwit-
serland-Engeland, 1989) van Ja-
cob Berger. Eigenaardige film over
jazz-trompetist die nadat zijn moe-
der is overleden naar Spanje ver-
trekt en daar met het hoertje Sara
in contact komt. Samen slaan ze
op de vlucht. Met Steven Weber en
Justin Williams.

RTL Plus
24.00 Emmanuelle 2. Franse soft-
pornofilm uit 1975 Francis Giaco-
betti. Sylvia Kristel opnieuw in ac-
tie. Ditmaal overkomt het haar alle-
maal in Hong Kong en Balt.

Duitsland 2
0.25 The Big Sleep. Amerikaans
meesterwerk uit 1946 van Howard
Hawks. De nooit overtroffen Hum-
phrey Bogart als cynische private-
eye Philip Marlow moet een op-
dracht uitvoeren voor een gepen-
sioneerde generaal die twee eige-
naardige dochters heeft. Het ver-
haal, althans de afloop, is vrij
onduidelijk, maar de film is in al zijn
facetten prachtig. Lauren Bacall als
generaalsdochter. Tote schlafen
fest' heet de film in het Duits. Blijft
wennen.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
'3-00-13.12 Nieuws voor doven ens|echthorenden.
£00 "" Journaal.
16 o

Torn en Jerry- Tekenfilmserie.
'"21 (TT) Service salon. Gevarieerd

IR „9 Ereprijs 17. Familieprogramma.
£00 Boggle. Woordspel.
*-28 Ja, natuurlijk extra. Natuurfilm-late6' Vandaa9: De kwartelkoning."■55 De roze panter. (The pink pant-
W' tekenfilmser'e- (herh.).
7*31 Different world. Amerikaansecomedy-serie. Wanneer de studenten
"eer terugkeren naar Hillman hangt
°® romantiek nog in de lucht. Mr. Gai-"®s heeft een geheim waar iedereen

19 3
ne nieuwsgierig naar is."<9 Cosbyshow. Amerikaanse co-

"Jedy-serie. Afl.: Theo and the kidsY>- Theo heeft een leesblinde leer-
_J9. net als hijzelf vroeger. Het jonge-J^eigert echter zijn hulp.

£00 (""+TT) Journaal.
■25 Voyage of terror. (De kapingan de Achille Lauro), miniserie.2"-2. De drie kapers, die inmiddels« totale controle over het schip heb-jjer' verworven, worden steeds ze-

nuwachtiger wanneer blijkt dat zij9®en enkele steun vanuit de Arabi-
jS(?he wereld kunnen verwachten.157 Cheers. Amerikaanse comedy-*er'e. Afl.: Carla loves Qavin. Carla

oet mee aan de verkiezing van bar-eepster van het jaar. Tot haar schrik
£ Cliff ciavin één van de juryleden.
/24 Dokument: Beste meneer Gor-r^sjov, documentaire over de reactiej*o de gewone Phjs op de hervor-mingspolitiekvan Gorbatsjov.

'3 Hercule Poirot. Serie misdaad-analen naar het werk van Agatha
■r^stie. Afl.: Four and twenty black-
'fds. Poirot wordt in zijn favoriete
staurant attent gemaakt op het

gedrag van één vane vaste gasten. De volgende dagordt de man dood in zijn huis aan-
troffen. Hastings en Poirot gaan op
j^derzoekuit.
jj'o3 Miniatuur: Dood en leven.
q.'l2 "" Journaal.

"17-00.22 Nieuws voor doven en"■echthorenden.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie: 14.30
Aardrijkskunde; 15.00 Nederlands.

16.00 Sundown. Amerikaanse speel-
film uit 1941 van Henry Hathaway.
Met: Gene Tierney, Bruce Cabot,
George Sanders e.a.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), Amerikaanse
serie. Af 1.345.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.24.
18.05 Postbus X. Jeugdserie. Van-

daag: De raddraaier.
18.30 TVI -Top 30.
19.03 Buren. (Neighbours), Australi-

sche serie. Af1.770.
19.25 Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Sledge Hammer. Amerikaanse

comedyserie. Afl. 16: Afpersing.
20.25 De sleutels van het Fort

Boyard. Spelprogramma.
21.30 Matlock. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Het medium. Aansl.:
Paardenkoersen.

22.30 Vandaag/Sport.
22.55 De vrije Fransman. (The free

Frenchman), 6-delige Engels/Franse
serie. Afl.2.

23.40-23.45 Coda. Stefaan van den
Bremt: Broer, jij wees mij de weg.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 De mens en het water. Afl.6.
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.327.
19.53 Benny HUI.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Met:

Winterwekends aan zee; Ibiza.
20.35 Kijk uit! Verkeerstip. Vandaag:

Autosalon '92.
20.40 Ommekaar. Maat 38. Van alle

kanten wordt op vrouwen druk uitge-
oefend om maar vooral slank te zijn.
Het heeft eetstoornissen tot gevolg.

21.30 Journaal/Sport.
22.00 Affiche. Kunstprogramma.
22.20-23.10 Concert. Vrolijk trio: Die

Forelle, Franz Schoeggl; Plantation
songs, Stephen Robinson; Ein musi-
kalischer Spass, W.A. Mozart.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Rückkehr nach Eden. Australische se-
rie. Herh. 10.00Wahre Wunder. Show-
programma. Herh. 10.55 Hunter. Ame-
rikaanse misdaadserie. Herh. 11.55
Glücksrad. Spelprogramma. Herh.
12.40 Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse
(13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniens. Amerikaanse se-
rie. 14.30 Bezaubernde Jeannie. Ame-
rikaanse serie. Herh. 15.00 SAT 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se serie. 16.00 Cagney & Lacey. Ame-
rikaanse misdaadserie. Herh. 17.00
SAT 1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze.
Spelshow. 18.15 Bingo. 18.45 Guten
Abend, Deutschland. 19.20 Glücksrad.
20.05 WetterNews. 20.15 Die Brücke
am Kwai. Amerikaanse oorlogsfilm uit
1957. Herh. 23.15 SAT 1 Bliek. 23.25
Urlaubsreport: Worüber Reiseleiter
nicht sprechen dürfen. Duitse erotische
film uit 1971. 01.05 Romantic Encoun-
ters. Amerikaanse erotische film uit
1990. Herh. 02.05 Vorschau/Videotext.

Radio 1

radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af-
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 De
tafel van NL. 9.30 Het archief.
10.05 De reddeloze reportage.
11 05 De documentaire. 12.05 Af-
deling nieuws. (12.30 Nws.) 12.34
Informatie voor de vissers. 12.55
Mededelingen t.b.v. land- en tuin-
bouw. 13.10 Hier en nu, met om
13 45 Kerk vandaag. 16.05 VARA

Radio I vrijdageditie (17.30 Nws)
20.04 NCRV-Bulletin. 21.04
NCRV-vrijdag-sport. 23.07 Met hel
oog op morgen. 0.02-7 00 Veroni-
cas Oh, Wat een nacht, met om
0.02 De stemband. 2.02 Oh, wal
een nacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
7.04 KRO's ontbijtshow. 8.30 Post-
bus 900. 8.50 Het levende woord.
9.04 Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900.12.04 Alleen op vrijdag. 14.04 Ra-
tel plus. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draaitop verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 Gesprek met de minis-
ter-president. 18.09 Opium radio.
20.30 Hersengymnastiek.
21.00-7.00 Zie Radio 1

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen 9 04 Goud
van oud 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7 02 Vroeg ochtendcon-

eert 1 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert 2. 9.00 Grote Russi-
sche meesters (6): David Oistrach
(3). 955 Schat: Kind en kraai.
10.30 Giulini dirigeert Tsjaikovsky.
10.50Het internationale concertcir-
cuit: Aulos Blaaskwintet. 12.30
Jazz op vier " concert. 13.00 Nws
13.02 Operette. L'inconnue - de
onbekende Johann Strauss. 14.00
Orgelbespeling. 14.30 Songs of
praise. 15.00Klein bestek: Muziekvoor viool en piano. 15.45 Uit de
schat der eeuwen. 16.15 Crème du
baroque. 17 00 De psalmen. 17.20
Concertante. 18.00 Nws. 18.02
Muziekjoumaal. 19.00 Uit het mu-
ziekarchief. 20 00 Nws.
20.02-24.00 Supplement: Griekse
muziek.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden
RVU: 9.30 Sporen in het verleden
10.00 In gesprek. 10.55 Vrijzinnig
vizier. 11 00 Een leven lang 12.00
Nws RVU: 12.05 Toegift. 12.15
Hobbyvitaminen. 13.00 Nws. 13 10
Het Gebouw deze week met om
13.10 Het interview; 14.00 Het on-
derzoek; 14.30 Muziek uit het Ge-
bouw; 15.00 Het idee; 16.36Welin-
gelichte kringen. INFORMATIE
VAN DE RIJKSOVERHEID: 17 35
Postbus 51 radio-magazine. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Paulus de
boskabouter. PP: 18.20 Uitzen-

ding van D66. 18.30 Homonos
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Turks. 19.30 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 De bijbel open.
20.55 België totaal. 21.05 Schoola-
genda. 21.20 Zicht op Israël.
21 40-22.00 Theologische verken-
ningen.

België/RTBF 1
12.10Vacatures. 12.25 La fete dans la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 Les
biches, Franse speelfilm uit 1967.
Herh. 15.05 Plein cadre. Herh. 16.10
Clips. 16.30 Nouba nouba. 17.25 Duo
d'enfer. Afl.: Meurtres sur ordonnan-
ces. 18.25 La fete a la maison. Afl.: A
vos marques, prets, partez! 19.00 Ce
soir. 19.30 Journal. 20.05 Jeunes solis-
tes. 21.20 Un monde a part (A world
apart), Engelse speelfilm uit 1987.
23.10 Vidéothèque. 00.05 Nws.
00.25-00.30 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Cursus Ned. 14.30 Cursus E.
15.00 Muzzy in Gondoland 3. 16.20 La
vocation (De roeping), doe. 17.10 Ra-
dio 21. 17.40 Nouba Nouba. 18.30
Terre et soleil. 19.00 EK Kunstschaat-
sen. 22.15 Journal. 22.50-00.50 Les 10
ans du W.I.P. - Face value, doe.

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
Eurojournal. 09.55 Santé a la une.
Herh. 11.25 Magellan. 11.40 Science
cartoon. 11.50-11.55 Nws. 16.05 Nws.
16.15 Faut pas rever. 17.15 Magz. culi-
naire. 17.40 Cursus Frans. 18.00 La
compete, tekenfilm. 18.30 Nws. 18.50
Clin d'oeil. 19.00 Trente millions da-
mis. 19.30 Belg. Nws. 20.00 Au nom
de la loi. 21.00 Nws. 21.30 Stars 90.
22.30 Le francaix tel qu'on le parle.
23.00 Nws. 23.20 Média Sud.
23.35-00.25 Direct.

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.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 La sporca dozzina, film. 22.15
Alfred Hitchcock presenta. 22.45 Linea
notte. 23.00 Notte Rock. 00.00 Che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Mezzanotte e dintorni. 01.00
DSE. 01.30 II ladro di Parigi, film. 03.30
Linea notte. 03.45 I diavoli, del mare,
film. 05.20 Linea notte. 05.35 Diverti-
menti. 06.05 Jtmmi e il pirata, film.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays.
The tent stop. 11.25 Stoppit and Ti-
dyup, serie. Afl.: Hurry up. (herh.).
11.35 No kidding with Mike Smith, quiz.
12.00 News. 12.05 Travel show extra.
12.30 People today, talkshow. .13.00
News. 13.20 Pebble Mill, talkshow.
14.00 News. 14.30 (TT) Neighbours,
serie. 14.50 When the legends die,
Amerikaanse speelfilm uit 1972 van
Stuart Millar. Met: Richard Widmark,
Frederic Forrest, Luana Anders e.a.
16.30 Tekenfilm. 16.50 Bitsa. 17.05
Daisy pig, kinderserie. Afl.: Daisy pig
goes riding. 17.20 The further adventu-
res of SuperTed, tekenfilmserie. Afl.:
Knox, Knox, whos there? (2) (herh.).
17.30 Hangar 17, amusement. 17.55
Newsround extra. 18.05 (TT) Grange
Hill, jeugdserie. 18.35 (TT) Neighbours,
serie. (herh). 19.00 (TT) News. 20.00
Wogan, talkshow. 20.35 (TT) Harry
and the Hendersons, serie. Afl.: The
pet psychic. 21.00 (TT) Grace and fa-
vour, serie. 21.30 (TT) Caught in the
act, homevideofilms. 22.00 (TT) News.
22.30 (TT) Love hurts, serie.Afl.: Rela-
tive values. 23,20 Harry and son, Ame-

rikaanse speelfilm uit 1984. 01.00
European figure skating, verslag.
01.50-01.55 Weer.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 School-tv. 11.20 Around
Scotland. Afl.: Story of a story pari: 2.
11.40 School-tv. 14.20 Greenclaws.
(herh.). 14.35 Bunyip, kinderserie,
(herh.). 14.40 School-tv. 15.00 News.
Aansl.: Words and pictures. 15.20
Sport on Friday: EK kunstrijden voor
vrouwen; Vooruitblik op FA Cup. (16.00
News). 16.50 News. 17.00 Catchword,
quiz. 18.05 Behind the headlines.
18.35 The clothes show, modemagazi-
ne, (herh). 19.00 (TT) Thunderbirds,
serie. Afl.: The man from Ml5. 19.50 ■
Dr. Who, 4-delige sf-serie. Afl.4: The
time meddler: Checkmate. 20.15 100
%, jongerenmagazine. 21.00 Wind on
the willows. 21.30 (TT) Old garden,
new gardener. 22.00 Victoria Wood as
seen on TV, comedyserie, (herh).
22.30 Arena: Billy Wilder. 23.30 New-
snight. 00.15 What the papers say.
00.30 Scrutiny. 01.00 Weer 01.05 ■
Sunset Boulevard, Amerikaanse speel-
film uit 1950 van Billy WHder. Met: Wil-
liam Holden, Erich von Stroheim, Fred
Clark e.a. 02.55-03.30 Behind the
headlines, (herh.).

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Basketbal. 09.30
Pro boksen. 10.30 Eurobics. 11.00
Voetbal. 12.00 IJsohockey. 14.00
Schaatsen. 15.00 Eurobics. 15.30
Paardesport. 16.00 Golf. 17.30 Pilote.
18.00 Ski-verslag. 19.00 Basketbal.
19.30 Voetbal. 20.30 World sports spe-
cial. 21.00 Go. 22.00 Car Wars, film.
22.30 Basketbal. 00.00 Boksen. 01.30
Golf. 03.00 Voetbal. 04.00 IJsracen.
05.00-07.00 Snooker classics.

Eurosport
09.00 EK Kunstrijden. Herh. 10.30 EK
Basketbal. Herh. 12.00 Voetbal. Herh.
13.00 Motorsport. Herh. 13.30EK Kjn-
strijden, live. 17.00 EK Basketbal.
Herh. 18.30 EK Kunstrijden, live en
news. 22.15 Boksen. 23.15 Trans
world sport. 00.15 Motorsport.
00.45-01.00 News.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.80 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
from 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 22.00 Greatest hits. 23.00 Report.
23.15 At the movies. 23.30 News at
night. 23.45 3 from 1. 00.00 Post mo-
dern. 01.00 The pulse. 01.30 Kristane
Backer. 03.00-08.00 Night videos.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00Larry
King. 16.00 World day. 17.30Crier 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
07.00 Limburg Aktueel 8.00 Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
900 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel
13.00Overname landelijke zender
17.00 Limburg Aktueel. 18.00 Het
Podium. 18.30 Vasteloavesleed-
jeskonkoer

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8 10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11 50 Hetkoekoeksnest.
1200 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws 13.10 Goed op vrijdag.
14 00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws.
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger. 20.00 Het eenzame
hartenburo. 22.00 Nieuws 22.05
Country-side. 23 30 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 7.15 Wui

schkasten (7 45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte)
9.10 Musikexpress. 10 00 Gut Auf-
gelegt 12.00 Musik bei Tisch
(12.15 Veranstaltungskalender)
13.00 Treffpunkt Frischauf 14 05
Musikzeit heute: Klassik leicht ser-
vierl 15 00 Nachrmttagsstudio
16.05 Spotlight: Euro-Tops. 17.05
Oldiekiste. 18 10 BRF-Aktuell +
Sportvorschau. 1840-20.05 Kon-
zertabend

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio Shop
Muziek en actualiteiten. 12 00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16 00 Feierabend 18 00 Neues
aus Kmo, Video, Musik 21.00 Je
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht

WDR4
04.05 Radiowecker 6 05 Morgen-
melodie 807 Morgenmelodie und
Wetterberioht 9.05 Musikpavillon
12.00 Nachnchten und Wetter
12.05 Zur Sache 12 07 Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen) 14.00Nachnchten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft 14.07 Auf der Promenade
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie 17.00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress 20.00 Nach-
nchten 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.10 Musik zum
traurnen. 22 30-4.05 Nachtex-
press

Super Channel
06.30 US market wrap. 06.40 Business
insiders. 07.05 Business view. 07.30
Sports news. 07.35 News focus. 08.30
Spiegel tv. 09.00 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30HeJIo Au6tria HeMo Vrenna. 13.00
Japan business today. 13.38 Bevond
tomorrow. 14.00 AH mixed up. 14.50
Music news. 15.00 Wanted. 16.00 On
the air. 17.50 Music news. 18.00Wyatt
Earp. 18.30 I spy. 19.30 Inside edition.
20.00 Inside golf. 20.30 Tennis magz.
21.00 Wild America. 21.30 Spiegel TV.
22.00 World news. 22.30 Sports new<;.
22.45 US Market wrap up. 23.00 War
of the roses: Richard 111, toneelstuk (2).
01.00 Music news. 01.40 Supershop
02.10 The mix all night.
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DAMES.... LET OP M.MM
VRIJDAG 31 JANUARI :

t
met rechtstreeks uit Florida : 5 mannelijke strippers

met een absolute super-show !!!
THE TOUCH OF CLASS... even better than the chippendales...

Kaortenverkoop en informatie :
Globe : 046-379297 Doublé You Fashion Elsloo (markt) : 046-373850

Open : Vrij - Zat - Zon
Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 046-379297

___r/___3fl __-M__b

ê> onop inn
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Do. - vr. - za. - zo. geopend
Hét uitgaanscentrum

van Kerkrade.
Zondag 26 januari

Partytime:

A NIGHT AT EGYPT

mmmm wófuópn.l___ __^^#___ ___. lil __p '.: .■ _f:'x-': :-'::":::" ■"'"""■'''■^■■:'-'MvM,x"-''-^SiHI___ __W_F___l lil X-X'M-M'W)mrwm\ mw^ f I ':H

-/ Heerlen Josephine, uitverkocht Heerlen Het Residentie orkest 0.1.v. Arnold Katz;
WM *-' - - — - - solist: Niek van Oosterurn, piano. Proqr.:fl M Heerlen n'mc*:9ro oPnS,rr^Ver:, , Glinka, Tsjaikowsky, Rimsky-KorsakovFlmt De sde - 20.30 u. (Kleine Zaal) - I■p^f Heerlen Dramatische Kunstkring: twee eenacters

%» HTmTTïTTêïüüIF^TÏT^TfB en een rnono' oc>9van Tsjechov

Heerlen Josephine, musical; extra voorstelling Kerkrade Pa ka i~Tri k iï ~

?'Hl__i m\ —— Josephine - 20.00 u. (besloten voorst.) Sittard Jeans Jubilee Show, nieuwe sprankelen-

Im IA Sittard La Traviata, opera van G. Verdi door Heerlen Dramatische Kunstkring (zie 30 jan.) -

Kerkrade Haf a-concert: St. Barbara & St. Giecilia van de Kirchröatsjer Vasteloavends Ve-

■■ ,—.—_ — ■ I
Kerkrade Studium Chorale, koormuziek Sittard Les Funambules: Flic Flac, familievoorst.

Heerlen Opera Forum: Tosca, Heerlen Douwe Heeringa & Kompagnie: Douwe

Heeflen Het Litouws Ballet: HetZwanenmeer Heer|en Limburgs Jeugdtoneel: Het betoverde
Heerlen* usjca| 14Q0 u_r Kerkrade Songs of the Exile, film kasteel -14.30 u.

J°xtra voorstellingZa- sittard ■0n tne Razz|e, Engelstalige komedie Kerkrade In Bed with Madonna, film

I 6 °
\

doorLAMDA sittard Toon Hermans uitverkocht 03572

| \ \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

\ \V Wij zien ü graag in de schouwburg! I
\ stadsschouwburg /^^^ wijngtachtmuziektheater r-*T 'de stadsschouwburg' P^/H !]p heerlen t~ A\ kerkrade V ' sittard J) IC ■t^ tel. kassa: 045-716607 lt^r tel. kassa: 045-454141 L A tel. kassa: 045-510616 l^-/vl 1

★ ★ ★★★★★★ ****** ***********: OClr/iIGOrVI :
mehr als nur Discothek Eschweiler -*

iedere vrijdag
LIVE BAND BH

BIER 2,- DM
ZATERDAGS DISCO INFERNO

* *i* Méér dan 2000 m2amusement *
M 2 discotheken, 8 bars, restaurant, podium *« Geopend: vrijdag en zaterdag van 20.00 - 6.00 uur ★

* Königsbenden 42,5180 Eschweiler, Tel. 09-49240327419 ★

* AutobaanAken-Keulen, afslagEschweiler/Weisweiler.Rechtsaf richting Eschweiler ★

* ★★★★★★★ + ★ ★★★★★*★ * ★ ★ * * ★ *
DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geen grenzen!

Zaterdag, zondag
geopend vanaf 20.00 uur

DJ MARCO =

Tiroler Gasthof
Terbruggen 7, Eygelshoven

Voor u speelt vrijdag en
zaterdag

Les Coubaneros
ledere ma., di. en wo.

I KIENEN 03,

Dancing Gorissen
Brunssum

Zaterdagavond
DANSEN

met

l APOLLO TRIO

P WL Discotheek G-l-M-M-l-X
(■NW ' Zaterdag 25 januari 1992: The Thunderbirds - R 'n R-avond

i i*??! i y Zaterdag 15 februari 1992: The Spikes

' Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag topamusement mwi

KUNSTIJSBAAN
DE GEULHAL

OP VRIJDAG VAN 19.00-22.00 U.
EN OP ZONDAG VAN 14.00-17.00 U.

TE GEK! DIT MOET JE MEEMAKEN!
MEER DAN 1000 DISCO-LIEFHEBBERS OP DE SCHAATS.

ELKE WOENSDAGMIDDAG SPECIALE

ENTREE SLECHTS ’ 3,- È -^ÊÊm-^

GROOT WINTERTERRAS _H W
SCHAATSVERHUUR _E WMM Pw3WSm
SCHAATSEN SLIJPEN M M
BEWAAKTE GARDEROBE ËSEZ __fjSl _f
GEZELLIG CAFE-RESTAURANT Ê WBê
VALKENBURG
TEL.: 04406-14951 ?

_Ha_Ï___!

VERVOLG

Gezellig
Uit
ZIE

PAGINA 20

- --.M HS-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 -71 30j
VralTll tflV UU Ml f I-Mi11f.l U '-"Jltffl
9 H C TUCDTCDC IrVl 1 5 Z_en met eon voor'elk wat wils'r^ograrnJ'JJBp». J | lltri I Lil—l ItN I Dat is H5, de meest komplete bioscoopvan 't

tËÏ HEDEHLAHDSEPREMiÈKE mWWTIXS
m/lciJÈi Spanning en erotiek in een beklemmende thriller BÉIWM_|JIMMHr!j«Jj&fi SHATTERED BojMJ_B^E dagelijks: 14.30, 19.00 en 21.30 uur

zaterdag en zondag óók 16.45 uur■ KATHLEEN TURNER in F"*
V.l. WARSHAWSKI, _| Ail^T
DETECTIVE IN HIGH HEELS SP^^Pdagelijks: 21.00 uur fc j *_"^__*__

I-M^fsff Van de makers van "Die Hard": P^kS I

I
RICOCHET —m M
Alleen de gek die hem wil doden kent zijn onschuld... I m\dagelijks: 18.30 en 21.00 uur ____
vrij, ma, di. en do. óók 1400 uur ÉN'-.'ïJ
Een jongdom blondje? Vergis je niet! Nu is zij B_J__ Ide baas. Een hele klus voor grotezus...
DON'T TELL MOM Pm_l
THE BABYSITTERS DEAD I P^m
met de ondeugendeKelly uit "Married with children" I
dagelijks: 18.30 en 21 00 uur *__LV*I
vrij., ma., di. en do. óók 14.00 uur

Uit 1 circus gegooid... Zn vriendje kwijtgeraakt... IMpM
Hij is Hip, Coolen Heel Eigenwijs: IjWidivWH mmm
BINGO KüHzaterdag en zondag: 14.00 en 16.00 uur Kwffi^lwoensdag: 14.00 uur IB_Ë____
Je loopt met haar weg, iMl'fflln^l'l-^lmaar intussen luist ze jeer in \}m
CURLY SUE
met JAMESBELUSHI enKELLY LYNCH *_flT|j!fl!rlWl__l
dagelijks: 14.00 en 18.30 uur
zaterdag en zondag óók 16.00 uur -^'ï THE ADDAMS FAMILY T/yj» dagelijks: 14 15, 18.45 en 21.15 uur >!

|J zaterdag en zondag óók 16.30 uur \
_E De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG r=^'rA\(2-L/,Vi

Pas op jongens,er is een nieuwe muis in de stad! V "^^Vv" l_J J■j FIEVEL IN HET WILDE WESTEN =^o£&J&^*V Nederlands gesproken en gezongen <arifc3 _r?T/ As Am zaterdag en zondag: 14.00en 16.00 uurIJH woensdag: 14.00 uur | een _HAI Ib kteurp_>____________________________________________________________________

E_L Ek-HmÉ-É _L_A__l _^^^^_T_fr^U^

| UITGAAriSCENTRUM "^j^Hkl* ikJ"" "TfcljjfflffJffjlJJßW

Eijsden (NL), 04409-1334 mmmmmmmmmi _i
Bel de infolijn: 04409-4271 fl ■_ I KjfW'l JL'

Tel. 045-312510 V> Si SUNPLEIN

Vanavond Pj^^i|^|]^^r||ilj
THE SPIKES IBtejpgM
iedere vrijdag - zaterdag - zondag geopend _|_t_|_B_aÉ__ai_y-k-é_U_É_i_h_i_^_É_MÉM__èÉ_b
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Van onze verslaggever

Ook jonge medeplichtigen uit Ittervoortaangehouden

Bankrover uit Sittard bekent
ook overval op taxichauffeur

leidde uiteindelijk tot de aan-
houding van de verdachte. De
twee medeplichtigen ( twee
knaapjes van 15 en 16 jaar uit
Ittervoort)zijn ook aangehou-
den en in bewaring gesteld.

Uit onderzoek is inmiddels ge-
bleken dat de man meerdere
overvallen op zijn geweten
heeft. Zo heeft de Sittardenaar
ook de gewapende overval be-
gin januari op een Maastrichts
postkantoor bekend. Daarbij
werd een klant onder bedrei-
ging van het pistool gedwon-
gen een groot geldbedrag af te
staan.

De verdachte, die vandaag
wordt voorgeleid aan de offi-
cier van justitie in Maastricht,
heeft ook meerdere straatbero-
vingen en winkeldiefstallen
die hij vanaf eind december
heeft gepleegd, bekend.

vingen en diefstallen bekend.
De auto waarin de man reed
bleek inderdaad de op de
chauffeur buitgemaakte taxi te
zijn, zoals al werd vermoed.

Op verzoek van de Nederland-
se justitiehebben de Belgische
autoriteiten de man en zijn
vriendin aan de rijkspolitie
overgedragen. De vriendin is

-. DeBelgische politie heeft afgelo-pen dinsdag met de aanhou-
ding van een Sittardenaar (27)en zijnvriendin (25) in Maaseik
niet alleen de overval op het
Ppstkanttoor in Weert eerder
Qie dag opgelost, maar ook de
overval op de taxi-chauffeur
afgelopen weekend in Meers-en. De man heeft verder ook

groot aantal andere bero-

De oplettendheid van een ge-
tuige (hij noteerde het kente-
ken van de bij de overval ge-
bruikteauto) van de overval op
een postkantoor in Weert, twee
dagen na de roof van de taxi,

’Amper overlast door
composteringsfabriek’

Akense wethouder garandeert Nederlandse grensbewoners

SITTARD - Vermoedelijk enkele
tientallen gedetineerden van de pe-
nitentiaire inrichtingen 'de Geer-
horst' hebben gisteren hun middag-
eten geweigerd. Volgens een
woordvoerder van een van de gede-
tineerdencommissies protesteerde
op zeker twee van de vier afdelin-
gen het merendeel van de gedeti-
neerden op die manier tegen de.
kwaliteit van het voedsel.
„Van de 48 mensen op mijn afdeling
hebben er 35 de maaltijd overgesla-
gen", zei de woordvoerder. „Van
een andere vleugel heb ik verno-
men dat daar bijna iedereen aan de
actie heeft deelgenomen. Concrete
cijfers van de hele gevangenis kan
ik niet geven, omdat er bijna geen
communicatie mogelijk is tussen de
verschillende afdelingen."
De gevangenen hebben alvaker een
protest laten horen tegen de vol-
gens hun slechte kwaliteit van het
eten. In december vond eenzelfde
actie plaats. Gisteren kwam de voe-
dingscommissie in vergadering
bijeen, waar ook gedetineerden zit-
ting in hebben. Ook deze bijeen-
komst leverde geen resultaat op
volgens de woordvoerder.

„We kregen een rondgang door de
keuken, en konden de kok enkele
suggesties aan de hand doen. Die
zouden, zoals ons al beloofd was tij-

dens eerdere vergaderingen, in
overweging genomen worden. Maar
je ziet of hoort er nooit meer iets
van terug. Het cateringbedrijf dat
het eten verstrekt werkt met cyclus-
sen van 13 weken, en tussentijdse
aanpassingen zijn blijkbaar onmo-
gelijk."
De woordvoerder van de gedeti-
neerdencommissie sprak ook het
vermoeden uit dat de directie naar
aanleiding van de actie represailles
zal treffen. Welke dat zijn, kon hij
niet vertellen. „Dat gebeurt indirect
en via sluipwegen. De directiekan
zich veel van de moeilijkheden zelf
"aanrekenen.Bij een normaal en soe-
pel gevangenisregime zouden de
problemen rond het slechte eten al-
lang opgelost zijn.'' De gedetineer-
den kondigden in de nabije toe-
komst nieuwe acties aan.

Directeur Gorissen van de strafge-
vangenis was vrij duidelijk in zijn
commentaar: „Over interne zaken
ga ik niet over de hoofden van men-
sen heen met de pers communice-
ren. Dat lijkt me ook niet in het
belang van de gedetineerden. Hun
relaties buiten de gevangenis zou-
den zich wel eens zorgen kunnen
maken. En diezorg is volstrekt niet
terecht."

Zieverder pagina 17

" Overbed en eten valtaltijd
iets tezeggen

Van onze verslaggever

KEN - Nederlandse grensbewoners met name in Kerkra-
■"e en Bocholtz zullen volgens de Akense wethouder Hein-
j.ch Getz amper overlast ondervinden van de composte-

nabij de Vetschauerweg in Vetschau.

Van onze verslaggever

Man in brand bij
laswerkzaamheden
HEERLEN - Een 52-jarige Heerle-
naar is gistermorgen ernstig gewond
geraakt toen hij bij laswerkzaamhe-
den plotseling vlam vatte. De man
was bezig een auto op te knappen in
de garage naast zijn huis aan de
Gaardstraat. Bij het demonteren van
de benzineleiding stroomde de benzi-
ne over de kleding van de man. Aan-
gezien hij het las-apparaat niet had
uitgezet kwamen op een gegeven
moment de ontsnapte benzinedam-
pen tot explosie en vatte de kleding
van de man vrijwel onmiddellijkvlam.
Een patrouille van de marechaussee
die toevallig passeerde verleende
eerste hulp en zette de man bij buurt-
bewoners onder de koude douche.
Vervolgens werd de Heerlenaar met
een ambulance overgebracht naar het
brandwondencentrum van het Akense
ziekenhuis. Daar bleekdat hij tweede-
en derdegraads verbrandingen had
opgelopen.
De brand in de garage werd door de
brandweer geblust.

Celstraffen voor
serie diefstallen
ROERMOND - De rechtbank van
Roermond heeft een groep van vijf
jonge mannen afkomstig uit Weert en
Roermond wegens een aantal dief-
stallen veroordeeld tot gevangenis-
straffen variërend van een tot twaalf
maanden. Dit conform de eisen van
de officier van justitie. Onder de buit
van de diefstallen die in de loop van
1990 zijn gepleegd, bevonden zich
onder meer een lading aluminium
strips, een paardentrailer, een kabel-
haspelwagen met daarop ongeveer
500 meter kabel, een personenauto
en een scheerapparaat voor koeien.
De zwaarste straf van een jaar werd
opgelegd aan verdachte Q. die van
het vijftal het grootste strafblad had.
De diefstallen zijn door de groep ove-
rigens in wisselende samenstelling
gepleegd.

Gestolen auto
uitgebrand in Echt
ECHT - Een groene Volvo 740 GLE
is gisternacht op de Oude Roermond-
seweg in St.-Joost geheel uitgebrand.
Bij de rijkspolitie groep Born/Susteren
was eerder aangifte gedaan van dief-
stal van deze auto.

Vergiftigd vlees
gevonden in tuintje
ECHT - Een bewoner van de Jaco-
bastraat in Echt heeft gisteren bij het
politiebureau een balletje vergiftigd
gehakt bezorgd dat hij in zijn tuin ge-
vonden had en dat kennelijk bedoeld
was als 'tractatie' voor zijn hond. De
man ontdekte de gehaktbal voordat
de hond ervan kon eten. De samen-
stelling van de geprepareerde vlees-
hal wordt nader onderzocht.

Ruzie aanleiding
voor steekpartij
AKEN - Bewoners van de Adelbert-
steinweg in Aken hebben de politie
weten te vertellen dat de Afrikaanse
asielzoeker, die zondagmorgen daar
werd neergestoken, van tevoren ruzie
had met twee blanke mannen. Verder
schijnt 28-jarige man, die in zorgwek-
kende toestand in het ziekenhuis is
opgenomen, in gezelschap te zijn ge-
weest van enkele landgenoten waar-
mee hij tevoren enige cafés bezocht.
Zij gingen er echter vandoor toen de
ruzie ontstond.

Graetheidecomité
contra advocaat BT
BORN - De advocaat van Barge Ter-
minal (BT) weet niet waar hij over
praat. Dat zegt D. Cleophas van het
Graetheidecomité. De advocaat,
mr H. J. Breeman, zei gisteren dat de
twijfels van het comité aan een studie
naar de gevaren van overslag van de
stof acn op een misverstand berust-
ten. Een aanvullend rapport daarover
viel gunstiger uit dan de eerste studie
en dat kwam Cleophas vreemd voor.
Volgens advocaat Breeman was het
eerste rapport gewijd aan een alge-
meen onderzoek, de aanvulling zou
specifiek betrekking hebben op acn
(acrylonitril). Dat noemt Cleophas
kletskoek.
.De man weet niet waar hij over praat.
Als je het eerste rapport openslaat,
zie je direct dat dat maar op één ding
betrekking heeft: de gevaren van
acn."
Die gevaren wil het Graetheidecomité
aan een onafhankelijk onderzoek
door TNO laten onderwerpen, alvo-
rens in te stemmen met de overslag
van acn in de Bornse haven, zoals
doorBT is gevraagd. Het bedrijf heeft
de Raad van State om een wijziging
van een eerdere uitspraak gevraagd.
Toen werd de overslag van acn ver-
boden.
Een nieuwe uitspraak is op zijn
vroegst volgende maand te verwach-
ten.

Met de bus naar
compostfabriek

de A76 is er, maar het ontbreekt nog
aan een afrit. De kans dat het minis-
terie toestemming geeft voor de
aanleg van een nieuwe verbindings-
dweg schat ik echter in op vijf pro-
cent. Komt die afrit er niet en zijn
ook de andere alternatieven onuit-
voerbaar, dan moeten wij helaas
gebruik maken van de bestaande
wegen door de bebouwde kom van
Vetschau en Richterich."

Met klem wijst de Akense wethou-
der van milieuzaken op de minieme
overlast voor de inwoners van Bo-
choltz.
„Met de grootste zorg en de aller-
fijnste technieken op milieugebied
wordt het composteringsbedrijf
aanlgelegd. De afstand van de ver-
werkingsinstallatie tot de eerste
woningen in Vetschau bedraagt 300
meter. Het eerste woonhuis op Sim-
pelvelds grondgebied ligt zeker op
500 meter afstand. De dertig mil-
joenmark (bijna 34 miljoen gulden)
die Aken in het totale project gaat
steken, zijn hopelijk een garantie
voor een uiterst beperkte stank-
overlast. Bocholtz wordt niet opge-
zadeld met vieze lucht uitAken."

Getz is van mening dat het bedrijf
met een bio-filterinstallatie van
1100m2 minder stank zal produce-
ren dan een eenvoudig boerenbe-
drijfmet runderen en varkens.

Koffieshops
aan banden

Van onze verslaggever

- Wethouders en ambte-?aren van Milieu- en Grondge-
uit Simpelveld en

f^en brengen volgende maand
er* bezoek aan de composteerin-
lchting van het Centrale Afval-, erwijderingsbedrijf 'West^Fries-a hd' in Middenmeer. Ook Duit-
'e~ en Nederlandse actievoerders
J^Sen de komst van een compos-
*ringsfabriek in Vetschau kun-
)tfen met de bus meer naarIN°ord-Holland.

Puin bruikbaar door
mobiele installatie

Opgelucht
Wethouder Bèr Frijns van Simpel-
veld maakt een opgeluchte indruk:
„Het gesprek dat wij onlangs met
onze Akense collega's hebben ge-
voerd, nam veel onrust weg. In de
proceshal van de compostfabriek
heeft continu een onderdruk plaats
waardoor er nauwelijks sprake kan
zijn van stank in de buitenlucht.
Van extra verkeersdrukte kan even-
min sprake zijn nu alles via Duits
grondgebied wordt getranspor-
teerd. De enige kritiek die overeind
blijft, is de te late informatiever-
strekking. Daardoor is veel onnodi-
ge onrust veroorzaakt."

,'n Middenmeer, 15 km ten noor-eh van Hoorn, is vorig jaar een
composteringshal, de

j r̂ ste in zijn soort in Europa, ge-ïnstalleerd. Op jaarbasis worden
r*ar 24.000 ton gft-afval ver-
A*?rkt tot kant en klare compost,
/ken wil in Vetschau een gelijk-
i°ortige afvalverwerkingsinstal-

bouwen.

verloren gaat, wordt te-
ruggewonnen. Een deel
van het materiaal kan
ter plekke in de grond
verwerkt worden. Het
is ook kostenbespa-
rend. Je hebt geen
transportkosten meer
en hoeft geen stortgel-
den meer te betalen,
dus voor de opdracht-
gever is het goedko-
per", aldus De la Haye.

uit de buurt kunnen de
stenen hier ter plekke
komen ophalen", aldus
Jan Hodzelmans.

Boorpogingvoor
stamriool mislukt

ROERMOND - Om verdere groei
van koffieshops te beperken, zal
Roermond het voorbeeld van Venlo
volgen door een overlastverorde-
ning vast te stellen. Anders vreest
het Roermonds college dat de pro-
blematiek rond koffieshops zich
van Venlo naar Roermond ver-
plaatst.
Met de overlastverordening is de
vestiging van koffieshops niet te
voorkomen, maar die biedt de ge-
meente wel een middel om strenge
eisen te stellen. Ook kan daarmee
de concentratie van horecabedrij-
ven in de hand gehouden worden.
De burgemeester kan door op
grond van de verordening een vesti-
gingsvergunning weigeren op basis
van meerder criteria. Zo mag een
horeca-inrichting het woon- en leef-
klimaat niet aantasten en mag de
vestiging of exploitatie niet in strijd
zijn met het bestemmingsplan of
met de leefmilieuverordening.

Deze moet bestaan uit deskundi-
gen, met de wethouder van Cultuur
als voorzitter. Na dit advies wordt
de bouwvergunning, zoals nu al ge-
bruikelijk, voorgelegd aan de wel-
standscommissie. Lopen de beide
adviezen uiteen, dan volgt een geza-
menlijke sessie.

De raadscommissie Cultuur stemde
in grote lijnen in met de inhoud van
de Monumentennota. CDAsterJu-|
liëtte Tacken memoreerde dat van
een lijst van affectieve monumen-
ten uit 1979 inmiddels 21 gebouwen
gesloopt zijn.

„Bovendien heeft de welstandscom-
missie vanalles laten bouwen wat
nooit had mogen worden toege-
staan. Hopelijk leert ze van de Mo-
numentencommissie."

De toestemming van de
gemeente Kerkrade
was afhankelijk van de
overlast die de omwo-
nenden van de breek-
machine zouden onder-
vinden. „De gemeente
is het geluidniveau ko-
men meten. Dat was
niet te hoog. En als er
teveel stof vrijkomt,
moet ik sproeien. Maar
bij dit weer is dat niet
nodig", legt de sloper
uit.

In het algemeen be-
stuur van het Streekge-
west Oostelijk Zuid-
Limburg is vaker aan-
gedrongen op herge-
bruik van bouwpuin.
Jacques de la Haye, lid
van dat bestuur het al-
gemeen bestuur juicht
de komst van de mobie-
le installatie toe. „Uit
milieu-oogpunt is het
een goede zaak. Veel
materiaal dat normaal

huizen ter plaatse te
kunnen recyclen, vroeg
hij de mobiele breekin-
stallatie te mogen inzet-
ten. „Ik schat dat zeker
tachtig procent van het
afval hergebruikt kan
worden. We hoeven het
dan niet meer naar het
stort te rijden. En om-
dat we het ter plekke
doen, hoeven we ook
niet meer naar de vaste
breekinstallatiein Stem
te rijden. De gemalen
stenen die vrijkomen,
kunnen worden ge-
bruikt in de wegen-
bouw. Wegenbouwers

KERKRADE - Sloper
Jan Hodzelmans heeft
van de gemeente Kerk-
rade toestemming ge-
kregen om met een
mobiele puinbreekin-
stallatie te werken. Met
de installatie wordt
bouwpuin ter plekke
gescheiden, zodat het
kan worden herge-
bruikt in - met name -
de wegenbouw.
Hodzelmans sloopt mo-
menteel huizen aan de
Kerkraadse Lindelaan.
Om het puin van de

eeuwenoude linden moet op die
manier gespaard worden.0^0-VALKENBURG - De poging

ij0 een transportriool aan te leggen
l(wr het heempark bij kasteel Scha-tk/l door middel van de boorme-
V 0 is in eerste instantie mislukt.
\ §ens een woordvoerder van het
h(, er schap Zuiveringschap Lim-
it^ § waren er besturingsproble-
h 0 . ■ Volgens plan zou er vrijwel
L lzontaal moeten worden ge-
il^rd maar dat lukte niet. De boor-
dt*5 Bir»g te ver de bodem in. Met
«t is voorlopig gestopt, maar&>rt2al een nieuwe poging wordengaan.
L

r het heempark met zijn bijzon-
SU6 beplanting te sparen werd be-

-11 om er niét met een Sraafma-Iw16 doorheen te gaan maar met
l$f: U1P van de boormethode de rio-
Hj |Jg aan te leggen. Daarbij is het
t^doeling om een metalen man-

U's horizontaal in de bodem te
t<weri, waarbinnen daarna de be-V^n rioolbuizen worden geschu-
if' Ook de erlangs lopende oprij-. ftaar kasteel Schaloen met haar

Doordat de eerste poging is mislukt
ondervindthet hele project - de aan-
leg van een transportriool tussen
Schin op Geul en Valkenburg - on-
geveer een maand vertraging. Het
stroomafwaarts in het Geuldal aan
te leggen gedeelte moet wachten
omdat dit afhankelijk is van de
hoogte van het riool onder het
heempark.

Schade
Besloten is om over een kortere
lengte van ongeveer veertig meter
te boren en om in het laatste gedeel-
te van het heempark over ongeveer
tien meter toch nog met de graaf-
machine te werken. Een gedeelte
van het heempark zal dus toch
schade oplopen. Die werkzaamhe-
den zullen worden uitgevoerd in
overleg met de IVN-afdeling Val-
kenburg als beheerder van het
heempark.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Heerlen heeft geen
geld om de restauratie van monu-
menten te ondersteunen. De ge-
meente zal eigenaren van monu--
menten enthousiast moeten maken
om in hun eigendom te investeren.

De monumentenverordening die
binnenkort van kracht moet wor-
den, is echter niet zonder waarde,
zo stelt een ambtelijke Monumen-
tennota.

De verordening biedt namelijk be-
scherming: panden die de status
van 'gemeentelijk monument' krij-
gen, kunnen alleen verbouwd wor-
den als een speciale monumenten-
commissie daarmee instemt.

Nieuwe verordening biedt wel bescherming

Heerlen heeft geen
geld voor monumenten
Heerlen beschikt over een grote col-
lectie interessante moderne bouw-
werken. Momenteel inventariseert
de provincie welke gebouwen uit de
periode 1850-1940 als landelijk mo-
nument bestempeld kunnen wor-
den. Die procedure duurt nog vijf
jaar.

Maar Heerlen kan haar lijst van ge-
meentelijke monumenten al binnen
een paar maanden klaar hebben.
Als de eigenaar van een gebouw op
die lijst er iets aan wil verbouwen,
wordt eerst die nieuw in te stellen
monumentencommissie geraad-
pleegd.

1% Grote brokken- puin verdwijnen in de mobiele breekinstallatie om er even later uit te
komen in 'hapklare' brokken voor de wegenbouw. Foto: FRANS RADE
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voor verhoor naar het politie
bureau in Weert overgebracht. Gevangenen weigeren

opnieuw middageten

Hetj^1 verwerkingsbedrijf van groen-
ig fruit- en tuinafval, dat na alle
«1 Planprocedures waarschijnlijk
L/? 95 in gebruik wordt genomen,
jj^ft een bruto oppervlakte van
j*h drie hectare. De hermetisch
i composteringshal is 220
£epftng

' 25 m breec*> 7 m hoog enfpft een verwerkingscapaciteitvan, biljoen kilo per jaar.

Vlotste probleemvoor de gemeen-
leken is het vinden van een ge-
jj.^kte afrit voor het vrachtverkeer,
t' berekeningen blijkt dat op
t^rkdagen gemiddeld 35 vrachtwa-fcJ^s. elk met zeven ton afval gela-
Eg* 1- naar de composteringshal rrj-

| **'■ „Een oprit van de fabriek naar



■ * IWij geven u kennis, dat na een liefdevolle ver-
zorging in bejaardencentrum Ter Eyck te Heer-
len, op 82-jarige leeftijd, voorzien van het h.
oliesel van ons is heengegaan, onze zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootonaa,
mijn zus, onze tante en nicht

Gerardina Maria
van Rooij

weduwe van

Theodor Wilhelm
van Tilburg

voordien van

Gerardus Roovers
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie van Rooij
Familie van Tilburg
Familie Roovers

Heerlen, 20 januari 1902
Corr.adres: Prof. Kam. Onnestraat 34,
6431 TN Hoensbroek. 'De uitvaartdienst en de begrafenis hebben, in
het bijzijn van de naaste familie, in stilte plaats-

gevonden op donderdag 23 januari.

Enige en algemene kennisgeving

t
Als leven lijden wordt,
komt de deed als verlossing.

Bedroefd om zijn heengaan, dankbaarvoor zyn
werkzaam en voorbeeldig leven, geven wij ken-
nis dat heden van ons is heengegaan, v»orzien
van de h. sacramenten, op de leeftijd van 80
jaar, onze broer, zwager, oom en neef

Hubert Collé
In dankbare herinnering:
Familie Collé

Sittard, 22 januari 1992
Corr.adres: Ruys de Beerenbrouckstraat 13
6136 GA Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 25 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Paulus te Limbrichtervekl-Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van vrijdag 24 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinaeweg te Sittard,
dagelijks van 17.3© tot 18.15 uur.___________________________________________________

——
»V Fa- BISSCHOPS
JsjY koopt op
XT\ zaterdag 25 jan.

in Amby -Fa. Ltmpens van
9.30-10.30 uur en

in Kerkrade -Fa. Sangen
van 11.30-13.00 uw:

man.kan. HcWe Meuren ’ 10,-;
donker/6,-; poppen ’6,-;

rood en zalm ’ 15,-.
Rood, agaat en brons/ 12,-.
.Witte - lizart - gtoster - kuif -

postuur kan., meeuwtjes’ 4,-;
zebra ’ 6,-; patkiet ’ 10,-p.p.

_, __——_J

————————————^——————————■k

jêQcorstens-
>fir VERSCHUREN

mm** Helmond koopt
Zat. 25 jan. mankanarieS
lichte Mevr 10 kopen ook
donkere-popjes alle kleuren
6 rode & roodzalm man &
popjes 15 kneu- & sijsbast.
11 putterbast. 27.50 pst
GLQSTER WtTTE & KUI-
VEN SPEC. PRj^s. d.duiven
10 meeuwen 4 zebras 6 par-
kieten 10 engelse 15 valken
25 witte etc. 35 roseicollis 20
pp. brengen: HEERLEN
11.15-12 emmastr. 7a 2de
afname: SITTARD 10-10.45
putstr. 10 TERBLYT
11.45-12.30 rijksw 46 BEEK
1 .30-2 maastriehterln.7 .

—————_■

-^ IWINNENDE
STAATSLOTEN
ie EN 2e TREKKING

JAN. '92
825eStaatsloterij, leen2e trekking23januari 1992

-

In de 1e trekking ruim 480.000 prijzen samen ’9.500.000,-.

22 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 046177
22 prijzen van ’ 5.000,- op alle lotnummers 058825

220 prijzen van ’ 1.000,- opalle eindcijfers 5487
2.200 prijzen van ’ 250,- opalle eindcijfers 515
2.200 prijzen van ’ 100,- opalle eindcijfers 768
2.200 prijzen van ’ WJO,- opalle eindcijfers 369

22.000 prijzen van ’ 50,- opalle eindcijfers 12
22.000 prijzen van ’ 50,- opalle eindcijfers 54

220.000 prijzen van ’ 15,- opalle eindcijfers 4
220.000 prijaenvan/ 10,- opalle eindojters 2

In de 2e trekking ruim 290.000 prijzen samen
zon ’ 11.000.000,-.

22 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 045443
22 prijzen van’ 20.000,- op alle lotnummers 014182
22 prijzen van’ 2.000, op alle lotnummers 095428

220 priizenvan/ 1.000,- op alle eindcijfers 1885
2.200 prijzen van ’ 250, op alle eindcijfers 359
2.200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 114
2.200 prijzen van ’ VOO,- op alle eindcijfers 077
2.200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 864

22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 02
22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 39 .
22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 81

220X00 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 6

Zetfouten voorbehouden.

De derde trekking wordt live uitgezonden op TV.
Kijk as. maandag naar de Staatsloterijshow,

aanvang 21.15 uur, TV2. In verband met hetlate tijdstip
zal de trekkingsukslagniet op 28januarimaar

op29 januariin dit ochtendbbdgepubliceerd worden.

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

t IMet droefheid maar tevens met zeer grote dank-
baarheid voor al het goede dat hij voor ons en
zijn medemens heeft gedaan, geven wij u ken-
nis dat plotseling van ons is heengegaan, onze
lieve pleegvader, broer, zwager en oom

Gerardus Johannes
Maximilian Cleven

op de leeftijd van 56 jaar.
C. van Baaren
W. van Baaren-van Weegen
Joyce, Cheryl, Whitney
Y. van Deventer-Cleven
A. van Deventer
I. Mokkink-Cleven
B. Mokkink
V. Mallan-Cleven
D. Mallan
R. Cleven
M. Huismans
neven en nichten

Amersfoort, 22 januari 1992
Rietzangerstraat 147
Correspondentie-adres:
Breeland 104, 3828 VG Hoogland
Max is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
Brandsen, Langegracht 39, Amersfoort.
Aldaar geen bezoek.
De gezongen eucharistieviering zal worden ge-
houden zaterdag 25 januari a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk van het H. Kruis aan de Lien-
dertseweg te Amersfoort. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden om 11.45 uur op de r.k.
begraafplaats Maranatha aan de Dodeweg te
Amersfoort.
Voorafgaande aan de eucharistieviering is er in
bovengenoemde kerk gelegenheid van Max af-
scheid te nemen van 9.45 tot 10.15 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole-
ren in de aula van de begraafplaats.

tVictor Schrijnemaekers, oud 92 jaar, weduw-
naar van Maria Pleumekers, 6247 AZ Gronsveld,

Mgr. Willigersstraat 16. Bijeenkomst op zaterdag 25
januari om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te
Gronsveld.

t Frans Menning, oud 72 jaar, echtgenootvan Ag-
nes Jacobs, 6221 SJ Maastricht, Alfons Ariëns-

straat 8. De eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 25 januari om 10.30 uur in de
parochiekerk van Don Bosco te Maastricht-Aker-
poort. In de kerk gelegenheidtot schriftelijk con-
doleren.

tJan Willem Zegwaard, 66 jaar, echtgenoot van
Maximiliane Schnitzenbaumer, Bredeweg 357,

6043 GC Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op maandag 27 januari 1992 om
11.09 uur ia deKapel van O.L. Vrouw in 't Zand te
Roermond.

t
Met grote droefheid geef ik u kennis dat heden van mij is heenge-
gaan, gesterkt door de h. sacramenten, mijn geliefde zorgzame zuster

Mia Jorissen
op de leeftijd van 79 jaar.

Tilla van Schendel-Jorissen

23 januari 1992
Akerstraat 43, 6411 GW Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehoudenworden op maandag 27 janua-
ri a.s. om 11.00 uur in de dekenale kerk St. Pancratius te Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats, Aker-
straat, ingang Groene Boord.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk vanaf 10.40
uur.
Avondmis, zondag 26 januari om 18.00 uur in voornoemde kerk.
Mia is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Oliemolenstraat 30, Heerlen (ingang St. Antoniusweg).
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, zondag van 17.15-17.45 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen,
gelievendeze annonce als zodanig te willen beschouwen.

tLeonie Straus, 104
jaar, is in Huize De

Pollart op 17 januari
1992 gestorven en is
in stilte begraven.

tHarrte Althuizen,
78 jaar, echtgenoot

van Au Kluijtmans,
Le Bron de Vexela-
straat 7, 6042 AN
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
zaterdag 25 januari
1992 om 11.30 uur m
de H. Hartkerk te
Roermond.

tßair Kraus, 92 jaar,
echtgenoot van

Bethje Heunen, Ge-
broek 53, 6044 KG
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
zaterdag 25 januari
1992 om 12.00 uur in
de parochiekerk van
de O.L.V. van Altijd-
durende Bijstand te
Roermond.

————_——————————————_———_—_—_—_—__—_—_—__—_—_■

Enige en algemene kennisgeving

t
In dankbare herinnering geven wij u kennis dat
heden vrij onverwacht enkele dagen voor haar
73ste verjaardag van ons is heengegaan, voor-
zien van het h. oliesel, mijn lieve moeder.mijn
lieve oma, onze dierbare zus, schoonzus, tante
en nicht

Philomena Hubertina
van Hoof-Starmans

Kerkrade: Ton van Hoof
Roger en Nathalie
Familie Starmans

Kerkrade, verzorgingstehuis Vroenhof
23 januari 1992
Corr.-adres: Erfweg 15, 6462 LB Kerkrade
De gebedsdienst waarna crematie zal gehouden
worden op maandag 27 januariom 13.30 uur in
de aula van het crematorium in Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Samenkomst om 13.10 uur in de ontvangstka-
mervan het crematorium, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden in de h. mis van zaterdag om 18.30 uur
in de kapel van verzorgingstehuis Vroenhof,
Vroenstraat 97 in Kerkrade.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot rouwbezoek vrijdag van 18.00
tot 19.00 uur, zondag van 14.00 tot 15.00 uur.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van persoonlijk mede-
leven ons betoond in de vorm van daad-
werkelijke steun, condoleances, h. missen,
bloemen en muzikale inbreng, alsmede
voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst
en begrafenis van mijn man en onze vader
en opa

Hub Essers
willen wij allen dank zeggen.

Maria Essers-Wijnen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op za-
terdag 25 januari a.s. om 19.00 uur in de
kerk van Maria-Goretti, Nulland-Kerkrade.

|———-————————i———————_—_—_—_—_———————-■——a

Dankbetuiging
Bij deze willen wij u danken voor de vele blij-
ken van medeleven bij het overlijden van ©nze
zus

Maike Schoenmakers
De zeswekendienst zal worden gehouden zater-
dagavond 25 januari in de parochiekerk O.L.
Vrouwe van Altijddurende Bijstand teKunrade
ona 18.30 uur.

Familie Schoenmakers

t
Waar jenu bent kunnen wij niet wet?9

We zullen de tijd met jou niet vergeld
Je bent bij ons en diep in mij,
Zo ver weg en toch zo dichtbij

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijden-
haar leven heeft gegeven hebben wij na voof
zien te zijn van de laatste sacramenten in "*leeftijd van 86 jaar afscheid moeten nemen va"
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeó^
grootmoeder, overgrootmoeder, zus, tante e"
nicht

Johanna (Antje)
Hursel
weduwe van

Arnoldus Wilhelmus Jansen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Hursel
Familie Jansen

Kerkrade, 23 januari 1992
Kaalheidersteenweg 140
Corr.-adres: Seghemanstraat 44
6467 BJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal worden P
houden op maandag 27 januaria.s. om 10.30uü
in de parochiekerk Maria Onbevlekte Ontval"'
genis te Terwinselen, waarna' aansluitend of
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaat^
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Geen condoleance.
De overledene wordt bijzonder herdacht in <*
avondmis van zaterdag 25 januari a.s. om 19-"
uur in bovengenoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuariu^gelegen op het terrein van de Lückerheidel" 1'

niek St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevi*
mont.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00 i°
19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben onl'
vangen gelieven deze annonce als zodanig **willen beschouwen.

Daar het ons onmogelijk is eeniederpersoonlij*
te bedanken voor de vele blijken van medel^ven, die wij mochten ontvangen tijdens h^
overlijden en de crematie van mijn lieve echte6-

noot, onze vader, groot- en overgrootvader

Fokke van der Pers
betuigen wij u allen hierbij onze oprechte dank-
Een speciaal woord van dank aan pastoo
Wierts.

mevr. E. van der Pers-Smeets
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

, _Ja .\g&gii Provincie2sffi*> ' ■ww»■■*#-« Bureau Bibliotheek
I imhiim Postbuss7oo

l__^l l-lIIIUUIVj 6202 MA Maastricht
tel. 043-897386

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zij
M25/4-92 voornemens zijn aan Limox Chemie B.V.

onder een aantel voorschriften revisie-
vergunningen ingevolge de Hinderwet en de
Wet inzake de luchtverontreiniging te verlenen
voor de inrichting gelegen aan de Keulsebaan
nr. 509 te Roermond. Het ontwerp van deze
beschikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggenter inzage van
27 januari 1992tot 11 februari 1992 en wel: -in het Provinciehuis te Maastricht (bureau
Bibliotheek) tijdens de werkuren; - in het Stad-
huis van Roermond tijdens de werkuren en
bovendien donderdags van 17.00 uur tot
20.00 uur, (Bodekamer Hoofdingang Markt),
alsmede tijdens de werkuren na laatst-
genoemde datum op deze plaatsen tot het
einde van de termijn waarbinnen beroep kan
worden ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag. De aanvrager, alsmede degenen,
die bezwaren hebben ingebracht naar
aanleidingvan de aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijsniet in
staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen tegen het ontwerp van de beschik-
king. Degene dieeen bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediendbij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Alleen
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en een ieder
die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, zijn later tot het instellen
van beroep gerechtigd.

11 — " '

VLOT EN DISKREET GEREGELD.
Lage lasten, voor elk doel

FWANCIERINGSKANTOOR

RMtH
Scharnerweg 108 6224 JJ Maastricht

1 ' -
/O ._ Wegens verbouwing zijn wij■ AX&a GESLOTEN ■

DE LUXE van 27 januari tot 17februari

■ ümbrichterstraat 17 - Sittard

Verzekeraars houden
administratie geheim

DEN HAAG - De particuliere
ziektekostenverzekeraars, ver-
enigd in het KLOZ, weigeren
individueel hun boeken te
openen in een onderzoek naar
de kostenontwikkeling in de
gezondheidszorg. In het on-
derzoek kan alleen gebruik
gemaakt worden van gege-
vens die de Stichting KLOZ
informatiesysteem gezond-
heidszorg (KISG) heeft verza-
meld.

Het standpunt van de verzekeraars
heeft tot nieuwe problemen geleid
bij het starten van het onafhankelij-
ke onderzoek naar de kosten in de
gezondheidszorg. Staatssecretaris
Simons (Volksgezondheid) en de
KLOZ besloten daar vorige week
toe. Inmiddels is achter de scher-
men besloten de Algemene Reken-
kamer te vragen het onderzoek te
gaan leiden. De Rekenkamer zelf
moet daar overigens nog mee ak-
koord gaan. Besluiten zijn niet ge-
vallen.

Verschillen
De stichting KISG heeft alleen ge-
gevens van alle particuliere verze-
keraars tezamen. Gegevens per
verzekeraar heeft men niet. Juist
deze individuele gegevens kunnen

Grote schade aan
Metropole-hotel

Brussel door brand
BRUSSEL - Het wereldberoemde.
Brusselse Metropole-hotel, gelegen
aan het Brouckèreplein in het hart
van de binnenstad, ■ heeft gisteren
voor tientallen miljoen franken
schade opgelopen bij een zware
brand. Slachtoffers heeft de brand
niet geëist. Wel ontstond er in de
Brusselse binnenstad een flinke
verkeerschaos omdat de politie het
plein en de toegangsstraten had af-
gesloten. Het Metropole-hotel is
gebouwd op het einde van de vorige
eeuw. Het is het op één na oudste
hotel van Brussel.

van belang zijn in het onderzoek
aangezien er per maatschappij en
regio waar men werkt grote kosten-
verschillen kunnen bestaan. Dat
kan in een onafhankelijk onderzoek
naar de kosten in de gezondheids-
zorg zeer belangrijk zijn.

Simons staat erop dat ook gegevens
per verzekeraar ter beschikking ko-
men van de onderzoekers. Hij is van
plan de zaak vandaag ook in het ka-
binet aan de orde te stellen. Een
voor deze week voorzien gesprek
tussen Simons en premier Lubbers
over de hele problematiek van de
ziektekosten heeft nog niet plaats-
gevonden.

Zoals bekend menen de verzeke-
raars dat zij op basis van een sterke

kostenstijging in de gezondheids-
zorg de premies niet kunnen verla-
gen. Simons bestrijdt dat. Hij meent
dat er een kostendaling is van 15 tot
38 procent, mede als gevolg van de
stelselherziening gezondheidszorg.
De premies kunnen dan ook met
dat percentage omlaag, aldus de be-
windsman.

Het CBS maakte eerder deze maand
bekend dat de kosten in de gezond-
heidszorgvorig jaarmet 9,8 procent
waren toegenomen. Simons schatte
die toename in september 1991 nog
op 6,8 procent voor het hele jaar.De
KLOZ berichtte kort na Nieuwjaar
dat de kosten vorig jaarmet 7,5 pro-
ceiat waren toegenomen. Dat cijfer
trok men enige dagen later op tot
10,2 procent.

Minister werkt aan fonds omlasten te spreiden

’Gemeenten moeten
rioolrecht verhogen’
DEN HAAG - De gemeenten zijn
genoodzaakt hun rioolrecht de ko-
mende jaren stapsgewijs te verho-
gen om de kosten van verbetering
en achterstallig onderhoud aan
rioolstelsels te financieren. Die kos-
ten worden voor de komende tien
tot vijftien jaar geschat op tien mil-
jard gulden.

Dit blijkt uit de notitie 'Rioleringen'
die minister Alders (Milieubeheer)
gisteren aan de Tweede Kamer
heeft aangeboden. Daarin kondigt
hij een wettelijke regeling aan voor

Nieuwe bloedtest
zwangere vrouwen
voor snel opsporen

van mongooltjes
DEN HAAG - Een nieuwe bloed-
test maakt het mogelijk bij zwange-
re vrouwen ruim twee keer zoveel
gevallen van Down-syndroom
(mongooltjes) te ontdekken dan nu
het geval is. De bloedtest wordt
sinds kort uitgevoerd in de acade-
mische ziekenhuizen van Utrecht
en Groningen. Met dezelfde testkan
ook tachtig procent van de foetus-
sen met Spina Bifida (open rug) en
90 procent van de foetussen met
Anencefalie (hersenloos) gevonden
worden. De test geeft slechts een
indicatie, vruchtwateronderzoek
moet zekerheid geven. Het bloedon-
derzoek vindt plaats in de 16de
week van de zwangerschap en kan
60 procent van alle gevallenvoortij-
dig opsporen.

de sanering van ongezuiverde lozin-
gen van afvalwater op het opper-
vlaktewater. Gemeenten worden
tevens verplicht uiterlijk volgend
jaar een rioleringsplan vast te stel-
len.

Hoeveel duurder het rioolrecht
wordt is nog niet duidelijk. Ge-
meenten zijn grotendeels zelfstan-
dig in het vaststellen daarvan. Vol-
gens Alders is het mogelijk een
speciaal fonds te vormen, zodat de
lasten in de tijd kunnen worden ge-
spreid.

Van het Nederlandse rioolstelsel
behoort ongeveer 80 procent tot een
gemengd stelsel. Daarin wordt zo-
wel regen- als afvalwater afgevoerd.
Probleem daarbij is dat bij veel re-
genval rioolwater via overstortpun-
ten moet worden geloosd op het
oppervlakte water. Ombouw van
deze stelsels is technisch en finan-
cieel niet mogelijk. Daarom moet
worden gestreefd naar verminde-
ring van de lozingen van afvalwater
bij de bron.

Vooral voor de technische uitvoe-
ring van de plannen wil Alders in
de eerste helft van dit jaar gezamen-
lijk met gemeentenen waterbeheer-
ders een leidraad opstellen. Daarin
zouden onder andere de taken van
gemeenten en waterbeheerders
moeten worden afgebakend, uit-
gangspunten voor de keuze van af-
valwatersystemen 'en modelbereke-
ningen voor de best mogelijke
systemen moeten worden opgeno-
men. Alders hoopt met de leidraad
'nodeloos vertragende discussies' te
voorkomen.

Basisschool dicht
na mishandeling
van leerkrachten
AMSTERDAM - Op de Amster-
damse basisschool De Punt i"
het stadsdeel Osdorp word'
sinds dinsdag geen les gegeve"
wegens een vechtpartij tussen de
moeder van een leerlinge ef>
twee leerkrachten. Het onderwü'
zend 'team' heeft tot maandag de
tijd gekregen 'om van de emoties
te bekomen.' Het personeel lS
ook bang voor de familie van d*
vrouw, die met wraak zou heb-
ben gedreigd. De school blijft i"
overleg met de Rijksinspecteif 1*
voor het basisonderwijs tot die
tijd gesloten.

Dinsdagmiddag werd een vrou-
welijke leerkracht onder handel1

genomen door een razende rr>oe'
der, die verhaal kwam hale11

omdat haar dochter zou worde"
gepest en getreiterd. Nadat &
vrouw naar buiten was gewerfc 1

kwam de vrouw terug met enk?
le familieleden en begon op"
nieuw.

Het personeel van De Punt lS
door de kwestie zodanig va"
streek geraakt dat lesgeven on-mogelijk is, aldus de wijkwe'*"'
houder Onderwijs R. Hoyer. Ve
leerkrachten van de school z&^'
den geregeld het mikpunt zij"
van 'verbale agressie. Boven-
dien zou de gebeurtenis oude
emoties hebben wakker geroe-
pen bij enkele personeelslede"
die eerder, buiten de school, he
slachtofferzijn geworden van êe'
welddadigheden. „De agressie ij>
Amsterdam neemt toe; dat mer**
je ook bij scholen", aldus Hoyer'

Koskotas krijgt
vijf jaar celstraf
ATHENE - De Griekse banfcjl
George Koskotas is gisteren in 'y
hene veroordeeld tot vijf jaar c~
wegens vervalsing. Koskotas is j
hoofdpersoon in het bankschand^dat in 1989 tot de val van de sociaJL.tische regering-Papandreou leio^De ex-premier zelf was vorige we
al vrijgesprokenvan corruptie.

De rechtbank achtte bewezen <*?
Koskotas een bankafschrift van °\
tober 1988 had vervalst, waartf 1
luj wilde aantonen dat leiders y*-,
de - toen nog - regerende socialif ,
sche PASOK-partij hem had^gevraagd grote hoeveelheden ée y
te storten op de Merill Lynch D&1
in New Vork. ~Het proces over de politieke vev^i
woordelijkheden in deze zaak wey,
vorige week afgesloten met de v**
spraak van oud-premier Andrej
Papandreou. Hij was beschuld%
van betrokkenheid bij het misbr^;van algemene middelen tot een "■.
drag van 350 miljoen gulden,
Koskotas' Bank van Kreta.

Ex-minister Dimitris Tsovolas y>
financiën kreeg daarvoor 2,5 j3 5
cel, en zijn collega George PetS f

,
van transport tien maanden v°°m
waardelijk. Voor deaffairerond z*L
Bank vanKreta rwoet Koskotas fl
terechtstaan.
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Maastricht - Ais direct
v°lg van de ingrijpende

waar-
nder het schrappen van
jUePNL-gelden in de Lim-
Urgse welzijns- en cultuur-
ector, gaat de provincie deezern halen door haar ei-en ambtelijk apparaat. De

reorganisatie
haar beslag krijgen

middel van zowel hettstoten, samenvoegen als
Privatiseren van provincia-e diensten en afdelingson-
erdelen. Hoeveel van de in

Jrtaal 750 arbeidsplaatsen.a^rbij zullen verdwijnen,s onduidelijk.

e wijze waarop de afslanking han-
v

n er> voeten moet worden gege-
üri'ri Vormt de komende weken het
de WerP van een uitgebreid on-
lj i
2 van een speciaal daartoe in, i leven geroepen werkgroep. Opsis van haar advies nemen Gede-

%eerde Staten eind februari een
pr lnitieve beslissing, waarover
in °vinciale Staten zich vervolgensaPril zullen buigen. Pas dan is

vln
nd hoeveel banen er bij de pro-

\vlc'e moeten verdwijnen. Een
ordvoerder van de provincie lietge êravond desgevraagd weten dat

V°Wongen ontslagen daarbij ech-niet aan de orde zijn.

Van onze redactie economie

Vliegtuigje
in België

verongelukt
DURBUY - In een veld in My is
woensdagmiddag, bij het Luikse
Ferrières, een klein vliegtuigje
ongelukt. De twee inzittenden, 25
en 27 jaar, kwamen daarbij om het
leven. De Piper crashte in een veld
en werd daarbij volledig vernield
De oorzaak van het ongeval is niét
bekend.

Asielzoekers
aangehouden

HASSELT - Twee Roemeen.su
asielzoekers, die in Nederland on-,
derdak hadden gevonden in
centrum voor asielzoekers, zijn
door de onderzoeksrechter in Has*
selt aangehouden. Het duo was in
Scherpenheuvel met de wagen uifj
de bocht gevlogen en sloeg daaron
op de vlucht met een aantal val ie-,
zen. Die bleken volgepropt met ïrj
Hasselt gestolen goederen en voor.
werpen.

File van vier kilometer
door brandende auto

Kamer van Koophandel gaal vliegveld helpen

Secretaresse moet zorgen
voor klandizie Air Exel

Automatisering
oomlijning en ver(der)gaande

ler °matisering vormen de hoofdpij-rs Waarop de afslanking van hetQvinciale apparaat zal moeten be-
St sten. Maar volgens GS maakt het
j*, r* uitgeholde provinciale huis-

het op voorhand onver-
Vq enJk dat er ook de nodige uit-
kiende en toezichthoudendeen worden afgestoten.

vliegvelden in de buurt al over-
belast zijn. Stansted heeft behal-
ve goede verbindingen per spoor
ook goede luchtverbindingen
met heel Groot-Brittannië. Air
Exel vliegt met Embrear 120
Brasilia-vliegtuigen. Behalve
driemaal daags op Stansted
wordt ook vier maal per dag op
Amsterdam gevlogen. Stinga
denkt de vluchten op Amster-
dam volgend jaar te kunnen uit-
breiden tot zes per dag. Sinds
Air Exel vorig jaar mei op Maas-
tricht Ajrport begon, is de bezet-
tingsgraad in de toestellen geste-
gen van 57 naar 75 procent.

Volgende stap voor Air Exel is
een luchtverbinding met Berlijn.
Dat wordt een zeer belangrijke
Europese bestemming, meent
Stinga. Van Berlijn uit kan ver-
der worden gevlogen naar de
voormalige Oostbloklanden en
de voormalige Sovjetunie. In
Aken hebben de ondernemers
en de overheid al te kennen ge-
geven wel oren te hebben naar
een verbinding met hun nieuwe
hoofdstad. Stinga: „Voorlopig is
het nog toekomstmuziek."

Ten. denken valt daarbij onder meer
,j zulke uiteenlopende zaken als
[; kleinscha-
y*? bodemsaneringen en het toe-
iiiL- op de nygiëne van gemeente-me zwembaden.

MAASTRICHT - Het Waterwin-
ningbedrijf Brabantse Biesbosch
(WBB) heeft het innemen van water
uit de Maas in haar spaarbekkens
gestopt. Aanleiding is de verontrei-
niging van het water met een aantal
chemische stoffen, waaronder pyri-
dine en aniline. Het bedrijf heeft
berekend dat de verontreinigings-
golf begin volgende week de Bies-
bosch zal zijn gepasseerd.De spaar-
bekkens worden gebruikt voor de
drinkwatervoorziening van Rotter-
dam, Dordrecht en delen van West-
Brabant en Zeeland. De voorraden
zijn groot genoeg.

Rijkswaterstaat heeft de verontrei-
niging vorige week vrijdag bij Eijs-
den vastgesteld. De waterleidingbe-
drijven zijn direct daarop gewaar-
schuwd. De Samenwerkende Rijn-
en Maaswaterleidingbedrijven (RI-
WA) vinden dat de Waalse autoritei-
ten een bewakingssysteem voor de
kwaliteit van het Maaswater moe-
ten invoeren. Daarnaast moeten
Waalse bedrijven worden verplicht
vervuiling van het water te melden.
„Een goed functionerend waarschu-
wingssysteem is een onmisbare
schakel in het bereidingsproces van
het drinkwater uit rivierwater," al-
dus de RIWA.
D66-Kamerlid Eisma heeft over de
verontreiniging al schriftelijke vra-
gen gesteld aan minister Maij-Weg-
gen van Verkeer en Waterstaat. D66
vindt dat de regering moet bekijken
wat de mogelijkheden zijn om Bel-
gische bedrijven, die de schadelijke
stoffen in de Maas hebben geloosd,
via de rechter aansprakelijk te stel-
len.
Eisma wil van de minister weten
hoe hoog de extra kosten voor de
gedupeerde waterleidingbedrijven
zijn als gevolg van de vervuiling.

Euregio worden benaderd. Want
die secretaresses beslissen
meestal met welke maatschappij
en vanaf welke luchthaven hun
baas vliegt.

Dat maakte Haane gisteren be-
kend na de presentatie van een
nieuwe lijndienst van Air Exel
vanaf Maastricht Airport naar
Londen Stansted. De luchtvaart-
maatschappij gaat vanaf 10 fe-
bruari drie maal per dag recht-
streeks vluchten uitvoeren naar
de Engelse hoofdstad. Volgens
Air Exel-directeur Roberto Stin-
ga is er een groeiende behoefte
in de Euregio aan een betere

BEEK - Volgens secretaris P.
Haane van de Maastrichtse Ka-
mer van Koophandel (KvK)
heeft de luchthaven Maastricht
de afgelopen jaren veel te weinig
gedaan aan werving en marke-
ting. Daarom gaan de samenwer-
kende Euregionale Kamers van
Koophandel de luchthaven en
luchtvaartmaatschappij Air Exel
een handje helpen bij het ver-
krijgen van meer bekendheid.
De komende maanden zullen de
secretaresses van alle directeu-
ren van grote bedrijven in de

vliegverbinding met Londen. Hij
mikt op 20.000 passagiers per
jaar. Jaarlijks vliegen in totaalzon 80.000 mensen uit de Eure-
gio naar Londen. De vlucht naar
Stansted duurt een uur. Vervol-
gens is nog een treinreis van 40
minuten nodig om in het cen-
trum van Londen te komen.
Londen Stansted was een mili-
tair vliegveld. Voor 1,8 miljard is
er een moderne internationale
luchthaven van gemaakt.

Stinga heeft gekozen voor de ta-
melijk onbekende bestemming,
die 50 kilometer van London-
centrum ligt, omdat de andere

Ruim 7,4 miljoen
voor Grensregio

Rijn-Maas-Noord
Van onze verslaggever

" Jan smeets kijkt beteuterd
toe vanaf de vangrail.

DOORMAURICEUBAGS

een belangrijke stap in de goede
richting. „Een feit is alleen dat we
zo lang moeten wachten op de ad-
ministratieve afhandeling van za-
ken. Maar daar kunnen wij niets
aan doen. Nu kunnen we eindelijk
aan de slag."

C^CHENGLADBACH - De EG-
itJ^rnissie heeft besloten ruim 7,4
HJuen gulden (32 miljoen Ecu) bè-
ta 'kbaar te stellen ten behoeve
j^J*} elf grensoverschrijdende pro-ven i n de Grensregio Rijn-Maas-
iw°rd. De subsidiëring geschiedt in
tt, kader van het Interreg-program-
jj ; E>at is opgezet om de grensre-
Vq s te helpen bij hun problemen,
V4**?ral met het oog op het wegvallen
1 j 1 de Europese binnengrenzen per
JahUari 1993.

Nadruk
Freuen legde er verder de nadruk
op dat de grensregio's zich in de
toekomst meer moeten toeleggen
op het opzetten van concrete pro-
jecten. „Ik vind dat we ons minder
moeten gaan bezighouden met al-
lerlei tijdrovende onderzoeken. De
feitelijke grensproblemen zijn in-
middels wel bekend. Nu gaat het
erom daar daadwerkelijk iets aan te
doen. Daar zit de burger per slot
van rekening op te wachten."

L grensregio Rijn-Maas-Noord
L als belangrijkste steden Venlo,
iL^rnond, Weert en Venray aanl^erlandse kant en de gemeenten
ije nchengladbach, Viersen, Gel-
ij: n. Krefeld en Neuss aan Duitse De toegewezen steun van 7,4 mil-

joen gulden geldt voor een periode
van drie jaar. De EG-Commissie
subsidieert vijftig procent van de
projecten. De rest wordt betaald
door de deelstaat Noordrijn-Westfa-
len, de Nederlandse overheid, de
grensregio en de projectontwikke-
laars.

je Srensregio had in totaal 24 pro-
tLen ter subsidiëring voorgelegd
i>^ bedrage van circa 8,2 miljoen
t*^*4 (ongeveer 16,4 miljoen mark),
liji besloot uiteinde-
jj* elf projecten te ondersteunen.Q^rvan zijn overigens reeds twee
Opstart: een Duits/Nederlandse
L eiding voor (internationale)
tij. °ePschauffeurs en een voorlich-
Ijj Ssbrochure over afvalverwer-

voorzitter van de Regio Com-fJ^sie, 'Oberstadtdirektor' H.
VQ van Mönchengladbach,

de toekenning van de subsidie

Gemeente Landgraaf: ’Brokken beton in riool’

Verhuurder wil ’dekmantel
van Evert Borger’ uit pand

De grensregio heeft overigens een
projectmanager aangesteld in de
persoon van de Nederlandse Mar-
greet de Jong. Zij zal met ingang
van 17 februari aanstaande kantoor
houden in Mönchengladbach en de
coördinatie verzorgen van de opge-
zette plannen, die vooral zijn toege-
spitst op grensoverschrijdende in-
formatievoorziening, opleidingen.

geen verstopping veroorzaken", al
dus mr P. Paulissen. Volgens hen
behoort het stoken van vuurtjes ooi

MEERSSEN - Een brandende autc
op de A2richting Maastricht heefl
gistermiddag tussen halfvier en vij:
uur gezorgd voor langdurig stil
staande verkeer over een afstanc
van vier kilometer. De file begor
vanaf de brug over de Geul aan de
voet van de Kruisberg tot voorbr
het vliegveld Zuid-Limburg.

De auto, een anderhalfjaar oude Cl
troën, was eigendom van Jar
Smeets uit Einghausen, de bekende
organisator van Pinkpop. Ter hoog
te van Meerssen zag hij rook vanon
der de motorkap vandaan komen
Hij zette de auto aan de kant er
stapte uit om te kijken wat er aar
de hand was. Dat was net op tijc
want meteen daarna sloegen de
vlammen uit de auto. Ook zijn me
depassagier was tijdig uitgestapt
De auto, die niet op de handren
stond, reed al brandend nog eer
stukje verder en kwam in de mid
denberm tot stilstand tegen de
vangrail. Hoewel de brandweer var
Meerssen snel ter plaatse was kor
volledig uitbranden van de autc
niet worden voorkomen.

Omstreeks vijf over had de brand
weer het vuur onder controle, a
bleven er nog herhaaldelijk vlam
men oplaaien en was er veel rook
Toch kon de verkeerspolitie, die de
weg tot dan helemaal had afgezet
vanaf dat moment één rijbaan vrij
maken. Het duurde nog tot bijns
vijf uur eer het verkeer weer hele
maal normaal verliep.

De oorzaak van het vuur is onbe-
kend.

(ADVERTENTIE)
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tot het verleden nu er containers
zijn geplaatst bij het bedrijf. De be-
talingsachterstand erkende hij,
maar weet die aan 'startproblemen.
„Een hinderwetvergunning wordt
ook nog aangevraagd", beloofde hij.

Als het aan Riksen ligt hoeft dat
niet meer omdat volgens hem in
mei van dit jaar het huurcontract
afloopt en hij bepaald geen prijs
stelt op verlenging daarvan.
De advocaat van het tuinbeeldenbe-
drijfje daarover: „Bevobu heeft in-
vesteringen gedaan en we hebben
bovendien een optie om nog eens
vier jaar te huren. Riksen: „Die op-
tie is na tekening van het contract
door huurster alsnog in het contract
opgenomen en geldt dus niet".

De kantonrechter mr J. Freijters
doet volgende week vrijdag uit-
spraak. Zijn collega-rechter in
Maastricht president mr P. Broek-
hoven doet vandaag uitspraak in
het kort geding dat Evert Borger
aanspande tegen het Maastrichtse
bedrijfje Kingstone Art dat beeldjes
van hem zou namaken zonder daar-
voor de rechten te hebben.

ook telkens een huurachterstand
De gemeente Landgraaf stelde op
verzoek van Riksen een onderzoek
in naar de gang van zaken en
schrijft in een brief dat 'brokken
beton of verhard produkt in het
vuilwaterriool aanwezig waren. Dat
duidt volgens de ambtenaren op
een onjuiste lozing van het afvalwa-
ter. Ook is het bedrijfje volgens de
gemeente verplicht een hinderwet-
vergunning aan te vragen. Bevobu
heeft die nog niet.

De advocaat van Brenda Roze, die
zelf niet aanwezig was, ontkende
dat het bedrijf de afvoerleiding to-
taal zou hebben verstopt. „Het wa-
ter dat gebruikt wordt bij de fabri-
cage van betonnen beeldjes wordtsteeds gerecycled en kan dus ook

Volgens de advocaat van Riksen,
mr Oostdijk, maakt de huurster
„die door Evert Borger is opge-
voerd populair gezegd een rotzooi
van het pand. Bevobu loost che-
misch afval op het open riool en op
de blusvijver, stookt vuurtjes van

Volgens Oostdijk staat Bevobu op
naam van de 24-jarige studente
Brenda Roze uit Maastricht maar 'is
dat slechts een dekmantel voor
Evert Borger. Een man die in Gel-
derland een spoor van faillissemen-
ten op zijn naam heeft staan en nu
ook met. een Maastrichts bedrijf in
de clinch ligt. Een man die is ver-
oordeeld voor bedrieglijke bank-
breuk en oplichting en nu zijn
werkterrein naar Maastricht heeft
verlegd. Volgens de advocaat is er

HEERLEN/LANDGRAAF - De
verhuurder Riksen bv heeft giste-
ren voor de kantonrechter in Heer-
len geëist dat het bedrijfje Bevobu
(Beeldjes voor buiten) dat officiecel
van dé 24 jarige studente Brenda
Roze uit Maastricht is, zo snel mo-
gelijk vertrekt uit zijn bedrijfspand
in Landgraaf.

hout en oude cementzakken voor
de gehuurde loods en beschadigt
elke dag het eigendom van Riksen.
Een bedrijf dat afvoerkanalen ont-
stopt, kreeg die van de loods niet
meer open."

Vrijdag 24 januari 1992 " 15

Fusie AID en ECD
ook voor Andriessen
nog niet uitgemaakt

DEN HAAG/KERKRADE - Er bestaat geen verschil in standpuntei
tussen minister Bukman van Landbouw en minister Andriessen vai
Economische Zaken. Andriessen had in de Tweede Kamer gezegd
dateen fusie tussen de ECD en de AID een eerste stap is op weg naa
meer samenvoegingen en fusies tussen overheidsdiensten. Andries
sen ging er daarbij niet van uit dat de fusie tussen de Algemene In
spectieDienst en de Economische Controle Dienst al was beklonker

Andriessen's woordvoerder Jan van Diepen liet weten dat de minis
ter net als zijn collega van Landbouw wacht op de uitkomsten vai
het onderzoek naar defusie. Bukman heeft in een gesprekmet mede
werkers van deAID uitKerkrade duidelijk gemaakt dat de'fusie voo
hem 'geen opgelegd pandoer' is.

(ADVERTENTIE)
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" De volledig uitgebrande Citroen. Foto
,
s. FRITS widdershoven

Als direct gevolg van ingrijpende rijksbezuinigingen

Provincie haalt bezem
door ambtelijk apparaat

" Vanaf 10
februari gaat Air
Exel een nieuwe
lijndienst
onderhouden
vanafMaastricht
Airport naar
Londen Stansted.

Van onze verslaggever

Kamervragen Eisma (D66) over verontreiniging

Inname Maaswater als
drinkwater stopgezet

Hmburgs dagblad "_j Limburg

Hij doet ook een beroep op de mi-
nister om bij de Belgische autoritei-
ten te informeren van welke bedrij-
ven de verontreiniging afkomstig is
geweest. Eisma wil tenslotte ook
weten wanneer de regering de be-
sprekingen met de Belgische rege-
ring over het beheer van de Maas en
de Westerschelde denkt af te ron-
den.



Discussie
De KvK verwijst wel naar ccl1

eerdere discussie over of
Woonboulevard in Heerlen. Ve
Kvk wilde die Woonboulevard
in het centrum, maar volgens
de gemeente ontbreekt daar d*
ruimte voor. De Woonboul 6-
vard is vervolgens ruim een k>'
lometer buiten de binnenstad
gebouwd. IKEA moet daar on-
middellijk naast verschijnen.

Ir Dick Rootert van de N. V. Sturing Afvalverwijdering Limburg: natuurlijk dat het afval eerst ge-
scheiden zal moeten worden.
Een belangrijk deel van het afval— met name het groente-, fruit-
en tuinafval (GFT)en papier -
komt in aanmerking voor com-
postering. „Hier ligt de prioriteit.
Ik denk dat het voornamelijk
een organisatorisch probleem is
en geen milieuprobleem."

’Geen milieuprobleem maar
een kwestie van organisatie’

Conflict in Heerlen
over komst IKEA

Gemeenteraad vóór, KvK tegen meubelgigant

„In Limburg hebben we een ach-
terstand in een voorsprong kun-
nen omzetten, zonder daar moei-
te voor te doen. Hier werd niet
verbrand of gecomposteerd, we
hadden ruimte genoeg om te
storten. Zowel in de breedte als
in de diepte van de grond. In het
Westen blijken een aantal afval-
verwerkingsbedrijven niet meer
aan de milieunormen te kunnen
voldoen. Wij hier kunnen de
zaak volgens de nieuwste eisen
en methoden opbouwen."

Er wordt gesuggereerd dat &
houding van de KvK tot stand
is gekomen door druk van d«
achterban. De vele kleine oü'
dernemers zouden IKEA g6"
weerd willen zien. Simon*
ontkent dit en de HeerlenSe
LOZO-afdeling zegt nog geen
standpunt te hebben en W
IMK-onderzoek af te wachten-

HEERLEN - De Kamer van
Koophandel is fel van leer ge-
trokken tegen de mogelijke
komst van een IKEA-vestiging
aan de rand van Heerlen. In
een reactie op die aanval heeft
de raadscommissie Economi-
sche Zaken zich woensdag una-
niem uitgesproken vóór IKEA.
En ook bij het Heerlense colle-
ge bestaat eigenlijk geen twijfel
meer: laat de Zweden maar ko-
men.

Het merkwaardige is dat beide
partijen hun stellingen al heb-
ben betrokken, zonder de re-
sultaten af te wachten van een
onderzoek door het Instituut
voor het Midden- en Kleinbe-
drijf. Dat onderzoek loopt al
bijna een jaaren berekent de te
verwachten gevolgen voor de
bestaande ondernemers, als
IKEA komt.

Gelukkig kunnen we steeds
meer recyclen en er zijn heel wat
particuliere initiatieven. Bedrij-
ven bijvoorbeeld die koelkasten
recyclen of die autobanden ver-
werken tot andere produkten.
Wij hebben de taak om de juiste
infrastructuur van de grond te
krijgen. Het afval moet immers
ook bij die bedrijven terecht ko-
men. Verder gaan we ook andere
bedrijven motiveren over te gaan
of te beginnen met verwerkings-
activiteiten.

MAASTRICHT - De om-
vang van de Limburgse
stroom huishoudelijk afval
en vergelijkbaar materiaal,
bedraagt ongeveer een mil-
joen ton. Dat is een kleine
1.000 kilo per Limburger
per jaar. De rest van het af-
val heeft een totale omvang
van eveneens een miljoen
ton. De waarde van deze
enorme stroom afval is 200
miljoen gulden.

Deze alsmaar groeiende afval-
berg moet op een adequate wijze
worden verwerkt. Om dit te be-
reiken is deze maand de N.V.

Sturing Afvalverwijdering Lim-
burg in het leven geroepen. Di-
recteur ir Dick Rootert: „Wij zijn
een soort makelaars in afval".
Tot de invoering van het Provin-
ciaal Afvalstoffen Plan II (PAP
II) in 1990 werd de bulk van het
afval naar de regionale stort-
plaatsen gebracht. Deze werden
beheerd door het bestuur van de
gewestraad, waarin alle gemeen-
ten waren vertegenwoordigd.

Struikelblok
Het grootste struikelblok dat de
N.V. zal tegenkomen is mede-
werking. De burgers zullen hun
afval gescheiden moeten inleve-
ren. De gemeenten zullen de
burgers daartoe ook in de gele-
genheid moeten stellen, dat ver-
eist heel wat inzet van beide
kanten.

Er zijn alvoorlopige cijfers, maar
die houdt de gemeente nog ge-
heim. Secretaris Nico Simons
van de KvK zegt er vanuit te
gaan dat de middenstanders in
het centrum van Heerlen een
'onaanvaardbare' inkomsten-
derving zullen ondervinden.

„Gelukkig hebben wij een
machtsmiddel tot onze beschik-
king. We kunnen bedrijven en
gemeenten motiveren of verma-
nen door middel van tarieven.
Als een gemeente bijvoorbeeld
tegenwerkt met het project ge-
scheiden afval dan krijgen ze
gewoon hogere tarieven aan hun
broek. Maar ik denk niet dat het
zover komt. tot nu toe werkt
iedereen prima mee."

" Sinds de invoering van het Provinciaal Afvalstoffenplan 11, mag niet alles meer wor-
den gestort. Men gaat in Limburg nu ook afval verbranden, composteren of recyclen.
Overvolle stortplaatsen, zoals hier in Schinnen, zullen in de toekomst dan ook verdwijnen

Archieffoto: PETER ROOZEN

De KvK denkt niet dat door d«
komst van IKEA extra consU'
menten uit de regio naar of
Heerlense binnenstad worde11
gelokt. „Misschien wel a**B
IKEA op loopafstand zou ko-
men van het centrum. Het vin'
den van een lokatie is da^
moeilijker, de projectontwikke-
laar zal klagen dat dat duur is
Dezelfde argumenten als bij de
Woonboulevard. Maar waaron 1
kan het elders wel en hie'
niet?"

Hier komen wij in het spel," zo
zei directeur Rootert van de NV.
Sturing AVL die voorheen ver-
antwoordelijk was voor het bo-
dembeleid van de provincie.

Door de invoering van PAP II is
er zeer veel veranderd. Niet alles
mag nu zomaar worden gestort.
Voor de verwerking van afval
zijn een aantal mogelijkheden
gecreëerd. Verbranden, compos-
teren, recyclen of toch maar stor-
ten. Er moet zorgvuldig worden
overwogen waar welk afval naar
toe gaat. „Door hoge investeringskosten

Op provinciaal niveau is beslo-
ten dat er in Limburg twee com-
posteringsinstallaties moeten
komen en een peperdure ver-
brandingsinstallatie (700 miljoen
gulden).

van de installaties moeten deze
wel zijn verzekerd van een con-
stante aanvoer van geschikt af-
val. De gemeenten moeten erop
kunnen rekenen dat ze hun afval
kwijt kunnen. Er moest een
coördinerend orgaan komen. Een voorwaarde voor dit alles is

Weigeren
De KvK is duidelijk: als er ook

maar 5 procent omzetverlies is
voor middenstanders in het
Heerlense centrum, zou IKEA
geweigerd moeten worden. De
KvK dreigt er zelfs mee voor
het eerst in haar historie een
bezwarenprocedure te starten.

De gemeente meent dat 'slechts'
10 procent van het assortiment
van IKEA concurrerend is met
het aanbod in de binnenstad,
maar Simons vindt dat al erg
genoeg.

Afhouden
Voorlopig moet Heerlen <#

IKEA-boot in elk geval maaf
even afhouden, vindt SimonS;
want ook de economische s
tuatie is niet gunstig. Hij wijs
erop dat de bevolking nie'
meer groeit en de individuen
burger de komende jaren mifl
der te besteden heeft.

crete gegevens haar leden informeren
over de huidige gang van zaken.

„De conclusies van het onderzoek zijn
door de media flink opgeklopt. Wij willen
cijfers zien en daarom moet er meer on-
derzoek verricht worden naar de risico's
in ons vak," vertelt ANKO-beleidsmede-
werker R. van Rooden.

„Je kunt in zon situatie niet oP
drie paarden wedden: Woofl'1
boulevard, IKEA en binnen-
stad. Laat Heerlen nou ma^
eens eerst het centrumplan oP
een goede manier afmaken. I'
Eindhoven heeft het vijftig
jaar geduurd voordat IKEA e<
kwam."

„Met het toestaan van IKEA op
de lokatie In de Cramer onder-
graaf je je eigen centrumplan,
dat de winkelfunctie wil ver-
sterken. Prima, maar kom
straks niet met klaagverhalen
over het mislukken van het
centrumplan. Dat komt ervan
als je toegeeft aan toevallige
verleidingen", vindt Simons.

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - „Zon onderzoek
werpt alleen maar een smet op het
kappersberoep. Het is allemaal
flauwekul." Adjunt-directeur L.
Maessen van de Heerlense kappers-
academie reageert fel op de resulta-
ten van een onderzoek van de
Nijmeegse epidemiologe N. Roele-
veld. Volgens Roeleveld hebben
vrouwen in bepaalde beroepen een
hoge kans op krijgen van een ge-
handicapt kind. „We hebben veel
vrouwen in het vak met kinderen
en geen eentje die een gehandicapt
kind heeft," aldus Maessen.

Verontwaardigde directeur kappersacademie Heerlen:

’Onderzoek stelt vak van
kapper in kwaad daglicht’ Rooden geeft toe dat werken met chemi-

caliën invloed kan hebben op de gezond-
heid van een kapper. „Eczeem en allergie
kom je dan ook vaak tegen. Maar die kun
je in het dagelijkse leven ook oplopen,"
meent hij. Het kappersberoep wordt naar
zijn smaak te veel geassocieerd met nega-
tieve verschijnselen zoals de aantasting
van de huid door gevaarlijke stoffen.
Rooden: „Het is gewoon een mooi beroep,
maar dat komt nooit naar voren".

De patstelling tussen beide kart 1'

pen lijkt moeilijk doorbroke"1

te kunnen worden. Binnen eell
maand moet het IMK-ondef
zoek compleet zijn. Alleen df
conclusie dat IKEA van^
Aken minstens even 'schade-
lijk' is voor Heerlen-centrun1

kan de discussie misschien be-
ïnvloeden.

De gemeente vreest echter dat
een weifelachtige houding
IKEA richting Aken zou pus-
hen. „En als daar een vestiging
komt, zijn onze consumenten
zo de grens over," voorspellen
ze in het Heerlense stadhuis.
Om die stelling kracht bij te
zetten, wordt momenteel bere-
kend wat de gevolgen zijn als
IKEA naar Aken zou vertrek-
ken.' Volgens Heerlen zal het
enige verschil zijn dat de cen-
ten van Nederlandse consu-
menten naar Duitsland vloeien
in plaats van andersom. De on-
dernemers van de Woonboule-
vard steunen de gemeente hier
fel in. Maar Simons neemt het
'risico Aken' op de koop toe.

Nu ziet het er naar uit dat de
raad in april instemt met de
komst van IKEA en dat de
KvK een bezwarenprocedul*
tegen dat besluit start. Da
schept meteen de extra be-
denktijd waar Simons zo oP
aandringt. Het voornaamste t%
sico is dat Aken dan als lachen-
de derde profiteert.

Opleiding
Tijdens de kappersopleiding wordt veel
aandacht besteed aan het werken met
chemicaliën. De leerlingen weten met
welke stoffen ze werken en ook de bijwer-
kingen zijn bekend. „Een kapster moet
goed de gebruiksaanwijzingenvolgen van
chemisch produkten. Zo niet dan krijg je
natuurlijk ongelukken," zegt L. Handels
van de kappersvakschool in Heerlen. Ook
hij vindt het resultaat van Roelevelds on-
derzoek te ver gezocht. Handels: „Als de
spullen die we gebruiken inderdaad ge-
vaarlijk zijn voor een zwangere vrouw,
zullen we ons daar serieus mee bezig hou-
den. Aantal berovingen

in België verdubbeld
Volgens het onderzoek van Roeleveld be-
staat er een band tussen het krijgen van
een geestelijk gehandicapt kind en het
beroep van de moeder. In de risicogroep
zitten behalve kapsters ook verpleegkun-
digenen caissières. Vooralvrouwen die in
de laatste vier maanden van hun zwanger-
schap doorwerken en beroepsmatig regel-
matig in aanraking komen met diverse
chemicaliën, kunnen een gehandicapte
kind krijgen met een IQ onder de 80. Roe-
leveld promoveert volgende week met
haar onderzoek aan de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen.

Acties
Roelevelds promotie-onderzoek biedt
geen concrete cijfers over de hoogte van
het risico voor kapsters, maar de kappers-
organisatie ANKO is niet blij met de pu-
blicaties rond om het onderzoek.

De meeste kapsters denken niet dat zij la-
ter een geestelijk gehandicapte kind zul-
len krijgen. Het beroep is te mooi om er
zomaar mee te stoppen, ondanks de geva-
ren die er zijn. „Natuurlijk werken we met
gevaarlijke stoffen, maar je moet er voor-
zichtig mee omspringen. Ik vindt het alle-
maal onzin," vindt kapster A. Meessem.
Volgens haar zijn de produkten de laatste
tijd verbeterd, waardoor er nog weinig
ongelukken kunnen voorkomen.

HASSELT - Het aantal berovingen in België is vorig jaar met df
helft toegenomen, zo blijkt uit gisteren vrijgegeven statistieken. M*'
nister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback beschuldigde de buf'
gemeesters van de 19 Brusselse gemeenten van tegenwerking bij de
misdaadbestrijding.
Het aantal berovingen in het land nam vorig jaar toe tot 2.350 geval'
len; in 1990 waren dat er 1.552. Andere geweldplegingen kwamell
ook vaker voor. Het dagblad De Standaard meldde dat het aanta 1
straatmisdrijven in de hoofdstad afgelopen maand het hoogste wa*
sinds zes jaar.Tobback meent overigens dat de 19 Brusselse gemeen'
ten niet goed samenwerken bij de bestrijding van de misdaad. Vo»'
gens de minister zijn de burgemeesters bij hun onderling overle»
vooral uit op het behoud van hun eigen macht en maken ze altijd of-
politieke redenen bezwaar tegen besluiten aangaande de misdaadbe"
strijding. „Dit is sabotage", aldus de burgemeester.

Volgens de Algemene Nederlandse Kap-
persorganistie (ANKO) is er echter nog
geen aanleiding om gerichte, acties rich-
ting het kappersberoep te ondernemen.
De organisatie wil na het krijgen van con- " Kapsters komen dagelijks in aanraking met chemicalên, die schadelijk

kunnen zijn voor de gezondheid. Foto: FRANSRADE

Risico's
Er lopen nog vier onderzoeken naar de ri-
sico's binnen de kappersbranche. De
ANKO zal na het afronden van het onder-
zoek van de Arbeidsinspectie naar de ar-
beidsomstandigheden in kappersbedrij-
ven, beleidsafspraken maken. Ook komt
er een gesprek tussen ANKO en de leve-
ranciers van chemicaliën, om de schade-
lijke invloeden van de produkten op de
gezondheid terug te dringen.

GS willen 40 mille voor ’Kamerfeest’
Van onze verslaggeefster cie weet nog niet welke gezelschappen

medewerking zullen verlenen, maar
denkt toch zeker ook vier a vijfaanbiedin-
gen te moeten doen om met de andere
provincies in de pas te lopen.

Verder wordt er van elke provincie een
presentatie verwacht. De expositie van de
provincie Limburg en de presentatie van
typische gerechten uit deze streek gaan
ongeveer 5.000 gulden kosten.
Tenslotte wil de provincie een bedrag van
15.000 gulden om een culturele bijdrage te
kunnen leveren aan het feest. De meeste
provincies bieden 4 a 5 acts aan. Het Lim-
burgse lijstje bevat vijf namen: Rowen
Hèze, harmonie/fanfare, koor, theater-
groep Sirkel en Gypsy Swing. De provin-

MAASTRICHT - Gedeputeerde Staten
van Limburg willen 40.000 gulden beste-
den aan het openingsfeest van het nieuwe
gebouw van de Tweede Kamer in Den
Haag. Een bedrag van 20 mille is volgens
het provinciebestuur nodig om bij te kun-
nen dragen aan het gezamenlijke ge-
schenk (een beeltenis van de koningin)
van de provincies.

adressen van ongeveer 75 personen aanle-
veren, die dan met partner worden uitge-
nodigd.

In Limburg zal via de burgemeesters een
representatieve delegatie worden samen-
gesteld. De 150 Limburgers mogen dan
met een gratis treinkaartje naar Den
Haag, en krijgen een rondleiding door het
nieuwe gebouw van de Tweede Kamer,
waar ook voor een hapjeen drankje wordt
gezorgd.

Overigens staat er ook nog een kosteloze
bijdrage aan het feest op het programma.
Uit elke provincie wordt een doorsnee
van de bevolking uitgenodigd van onge-
veer 150 mensen. Elke provincie moet
voor 1 februari een lijst met namen en

nieuwsanalyse
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ADVERTENTIE)

Bon Appétit... verse maaltijden
Verkrijgbaar in de meeste winkels van JanLinders.A^^^^^^, Lasagne Bolognese /145l|r 400 gram 4795"nu *+"'.-.'.Mi Bami Saté /\9SIfcfjJlÖi 400 gram &95~nu *#■"

jTmI B^S Zuurkool y|4s
l^^^^^Ê^m 400 gram 4^9frnu *+"P^^^^^^ Boerenkool
St f^^WSm 4<^ &ram 4r9s~nu H"«
"jj^rnrCZ^^m^ Chicken Bombay C!75■^S?^ü"^!Sfr!:, 400 gram -é^S'nu

Aktiesgeldigt/m 25-01-1992

fan linders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

DOOR JOOSPHILIPPENS „Wij moeten niet in de Ma^springen, alleen omdat anderefl
dat ook doen."DOOR LAURENS HARTMAN

LimburgLimburgs dogbloT"!



’Over bed en eten valt
altijd iets te zeggen’

In hetnieuws

gekookte aardappelen houden
we altijd over. En bij nasi vraagt
iedereen altijd een dubbele por-
tie."

Niet alleen gezinnen moeten met
hun huishoudgeld uitkomen,
maar ook gevangenisdirecties.
„Ik zeg niet dat we te weinig geld
hebben, maar het is wel een
kwestie van passen en meten.
We rekenen in centen. Dat houdt
ook in dat een bepaalde groente,
bijvoorbeeld koolsoorten in de
winter, wat vaker op het menu
staat, omdat het gewoon goedko-
per is," aldus Thuysman. Het

beeld wordt algemeen bevestigd:
de 'buitenlandse gerechten' sco-
ren het hoogst en de Hollandse
hap en dan met name de groente
ligtvele gedetineerden zwaar op
de maag. Een van de gevange-
nen in Sittard meldde gisteren
zelfs dat hij de spinazie van gis-
teren niet als zodanig kon her-
kennen.

In Nederland houden zich drie
cateringbedrijven bezig met het
leveren aan gevangenissen.
Frappant detail is dat de inrich-
tingen in Sittard, Maastricht en
Roermond alle drie een ander

bedrijf ingehuurd hebben. In
Sittard serveert Van Hecke de
diners, in Maastricht BRN uit
Capelle en in Roermond Eurest
uit Diemen.

Woordvoerder N.Janssen van
BRN maakt er geen geheim van
dat zijn bedrijf ook graag in Sit-
tard aan de slag zou willen. „Ik
denk dat wij het beter kunnen,"
klinkt het enigszins arrogant. De
een zijn dood is de ander zijn
brood, zo lijkt het ook in decate-
ringbusiness. Maar even later re-
lativeert Janssen zijn opmer-
king. „Het is natuurlijk wel zo

dat in een gevangenis vaker on-
vrede leeft en het voedsel is dan
al snel een uitlaatklep. Klachten
over het eten hebben dan niet al-
tijd voor honderd procent te
maken met het eten," zo ver-
guldt hij de pil voor zijn concur-
rent.

En net als plaatsvervangend di-
recteur Thuysman van Maas-
tricht weet hij als geen ander dat
het niet mogelijk is iedereen te-
vreden te stellen. „Dat lukt nog
niet thuis met zn vieren, laat
staan als je 240 consumenten
hebt."

streeksgewijs

journaalkort

HEERLEN - Alle Heerlense BV's met meer dan twee werknemers
en een aantal ondernemersverenigingen zijn uitgenodigd voor een
informatiemiddag over kinderopvang op dinsdag 28 januari om 14uur plaats in het Thermenmuseum.
Bedrijven die zelf geen kinderopvang verzorgen, kunnen kindplaat-
sen huren bij de particuliere kinderopvang. Onder bepaalde voor-waarden kunnen bedrijven een rijkspremie van 2000 gulden per
kindplaats krijgen. Tijdens demiddag in het Thermenmuseum geven
LIOSE Kinderopvang Coördinatie, Kinderopvang Heerlen, Kinder-
opvang Humanitas, Kinderdagverblijf Mioche en de gemeente Heer-
len informatie over alle ms en outs.

Heerlense BV's en kinderopvang

HOENSBROEK

" Voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering houdt de be-
langenvereniging WAO/AAW vijf bijeenkomsten onder de titel: 'En
toch houd ik v01...' De eerste bijeenkomst vindt in Ons Huis plaats
op dinsdag 28 januarivan 14.30 tot 16.30 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden. Voor meer informatie: Egon Verbraak, _?045-231503 of
422483.

KLIMMEN

" 't Fakteurke houdt dinsdag 28 januari een ruilavond in
gemeenschapshuis Op dr Plats.

LANDGRAAF

" De drumbandvan harmonie St.-Michael Eikske houdt zondag om
15 uur een voorspeelmiddag in wijkcentrum Eikske. De drumband
van fanfare St.-Elisabeth uit de Groenstraat verleent medewerking.

" In speel-o-theek Toy-Toy wordt maandag 27 januarivan 20 tot 22
HEERLEN

uur een origami-avond gehouden.

" De judoclub Kodokan houdt zondag 26 januari van 13 tot 17 uur
de clubkampioenschappen in sporthal Palemig, Heldevierlaan 10.

Dansfestival Heerlen
fJÈERLEN - Voor de vierde keer wordt in de Stadsschouwburg

het Dansfestival gehouden. Zondag 26 januari is tussen 13
t
*i 17.30 uur in de grote zaal en de foyer een doorlopend programmae zien met tal van dansvormen, van klassiek tot modern, van rock

Xji roll tot buikdans,
nderdeel van het festival is een workshop voor kinderen. Dertig°hge dansers leren die dag de dans 'Meta-mor-fose', die ze om 16.40Ullr in de grote zaal uitvoeren.

"oogtepunten van deze dag zijn volgens de organisatie de optredensan het Landelijk Centrum voor Amateurdans en de Tanzwerkstatt
j^rla Brettschneider uit Aken.

e eindpresentatie van de workshop Afrikaanse dans en percussie,
'e vorig weekend gegeven werd, is om 16.15 uur te zien in de foyer., erder zijn er optredens van onder andere Balletschool Joke de Bac-er, The Rock Steady Dancers en de volksdansgroep Cramignon.

parten zijn verkrijgbaar aan de kassa van de schouwburg
«045-716607) en kosten f18,50. Kinderen tot elf jaarbetalen eenrijks-daalder minder.

v

’Joode Sjteër’
" De leëre-road van de Vaste-
loavendsverain Kirchroa-West
reikt morgen, zaterdag 25 janua-
ri, de Joode Sjteër 1992 uit aan
de heer Leo Meesen. Leo Meesen
is een verenigingsman in hart en
nieren. Hij was onder andere 33
jaar actief in de verkennerij, 15
jaar bij de Handbalvereniging
Kerkrade, 7 jaar als bestuurslid
van de VVKW, en thans als se-
cretaris van de Belangenvereni-
ging voor Ouderen in Kerkrade.
De orde wordt uitgereikt tijdens
een bonte avond, die vanaf 20.11
uur gehouden wordt in café 't
Palet, Kleingraverstraat 65.

Gouden speld
LANDGRAAF - Het Indonesisch Nederlands Verbend heeft afgelo-
pen dinsdag de gouden bondsspeld van verdiensten uitgereikt aan
mevrouw H. Roos-Dassen uit Landgraaf. Na veertig actieve jaren
voor het INV, onder andere als voorzitter van de afdeling Vrouwelij-
ke Activiteiten, werd mevrouw Roos eervol ontslagen en benoemd
tot erelid van het INV.

KERKRADE - Het echtpaar Woldinga-Hofman, Schoutstraat 37 te
Kerkrade, is op dinsdag 28 januari vijftig jaar getrouwd.
Het gouden feest-wordt in besloten kring gevierd met de drie kinde-
ren en zes kleinkinderen.

Gouden paar

" Als Prins Harry II gaat Harry
Louvenberg hef rijk van De
Droepnaze in Vaesrade regeren.
De prinsenreceptie wordt gehou-
den op vrijdag 31 januari van'
19.30 tot 20.30 uur in 't Pomp-
huuske.

" Plaatsvervangend directeurE. Thuysman van Overmaze in Maastricht: ,J3ij nasi vraagt iedereen altijd een dubbele
portie" - Foto: FRITS WIDDERSHOVEN.

" Het gouden paar Stultjes-Rietman. Foto: FRANS RADE.

Gouden paar
SIMPELVELD - Het echtpaar John en Diny Stultjes-Rietman, wo-
nende in de Scheelenstraat 128 in Simpelveld, houdt zaterdag een
receptie in verband met het gouden huwelijksfeest.
Ze worden in de bloemetjes gezet tijdens een receptie van 17.30-19
uur in zaal 'Oad Zumpelveld' aan de Irmstraat 23 in Simpelveld.

" Het gouden paar Woldinga-Hofman. Foto: FRANS RADE.

Bami, nasi en macaroni favoriet gevangenisvoedsel
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Hoewel hongerrauwe bonen zoet maakt, heeft een
aantal gedetineerdenin de Sittardse gevangenis-De

Geerhorst gisteren de gehaktbal metrijst of
aardappelen en spinazie onaangeroerd gelaten. Zij
hebben de buik vol van de in hun ogen miserabele

kwaliteit van de warme hap die ze dagelijks
voorgeschoteld krijgen.

De protestactie van de gevangenen stuit niet op erg
veel begrip bij de directie van zowel de Geerhorst als

hetRotterdamse cateringbedrijf dat de maaltijden
verzorgt. Met dekwaliteit van het eten is niets mis,
menen zij. En jekunt het onmogelijk iedereen naar

de zin maken.
Ook deleiding van andere gevangenissen in Limburg

én zelfs concurrerende cateringbedrijven laten een
soortgelijk geluid horen. Zij waarschuwen ook dat

kritiek op de samenstelling van het menu niet
automatisch in een negatief oordeel over dekwaliteit
van het voedsel mag uitmonden. Als je geen spruitjes
lust, betekent dat niet dat de spruitjesvan inferieure

kwaliteit zijn of dat de kok dekookkunst niet
meester is. Bovendien zien de voorproevers er heel

gezond uit...

DOOR HANS GOOSSEN

SITTARD - Pottekijkers zijn''"et welkom in de Sittardse ge-
vangenis de Geerhorst. Direc-

J. Gorissen wil niet nog
'neer 'voeding' geven aan de on-Tede die er al over het eten be-staat. „Intern zijn voldoende
pranties voor overleg en contro-e- Ik heb geen zin om over de
Roofden van de mensen heen al-
*rlei mededelingen te doen,"
"oudt Gorissen de keukendeur
°P slot.
f*et Rotterdamse cateringbedrijfvan Hecke, in zijn wiek gescho-

door de kritiek, is scheutiger
Jftet commentaar. Woordvoerder
öaljé wijst op het uitgebreide

van eisen waaraan
"e maaltijden moeten voldoen."Daarin zijn bijvoorbeeld de
"rammages wit en rood vlees
Precies vastgelegd," vertelt hij.ue directies van de afzonderlijke
gevangenissen kunnen aan ditProgramma in overleg met hetCateringbedrijf verder invulling
Beven. Zo heeft deGeerhorst ge-
daagd om meer melkprodukten
"^h krijgen de gevangenen in Sit-

iedere dag een nagerecht in
Plaats van wisselend een vooraf-
Je en een toetje.

"We werken met menucyclussen
van tevoren worden vastge-

steld, ook in overleg met de voe-
dingscommissie waarin gedeti-
neerden zitting hebben." De
produkten worden in Sittard en
omgeving vers ingekocht en
door gekwalificeerde koks in de
keuken van De Geerhorst be-
reid. En bovendien, zo besluit
Baljé zijn verdediging tegen de
kritiek van de Sittardse gevange-
nen, wordt de maaltijd iedere
dag voorgeproefd door een ver-
tegenwoordiger van de directie,
die daarna een krabbel zet ten
bewijze dat het eten in orde was.

Ook in de penitentiaire inrichtin-
gen in Roermond en Maastricht
hoeft een van de leden van direc-
tie of managementteam thuis
niet meer warm te eten, omdat
hij als proefpersoon het gevange-
niseten mag nuttigen. „De voor-
proever ziet er in elk geval ge-
zond uit," grinnikt plaatsvervan-
gend directeur E.Thuysman van
Overmaze in Maastricht. Klach-
ten over het eten klinken hem
niet zo vreemd in de oren. „Ach
over bed en eten is altijd iets te
zeggen. Dat is niet alleen in ge-
vangenissen zo. Ik heb jaren in
de gezondheidszorg gewerkt en
ook over het eten in ziekenhui-
zen is altijd geklaagd." Smaken
verschillen nu eenmaal, zo haalt
hij een oude volkswijsheid uit de
kast. „De ene keer is het lekker
en de andere keer niet. Friet
krijg je niet aangedragen, maar

* Leerlingen van Balletschool Joke de Backer, een van de
van het Dansfestival.

carnaval

prikbord

Bonsai
Tijdens vier bijeenkomsten in
februari/maart wordt de cursus
'Bonsai' door de IVN-cursus-
commissie van het district
Limburg aangeboden aan die-
genen die hiervoor belangstel-
ling hebben. Afhankelijk van
de inschrijvingen, kosten f 40,
wordt de cursus in Midden- of
Zuid-Limburg gehouden. Aan-
melden en meer informatie:
Consulentschap Natuur- en Mi-
lieu-Educatie, Postbus 455,
6040 AL-Roermond, tel.
04750-19928 (vragen naar Jos
Simons of Marjan Straver).
In de cursus 'Bonsai' worden
diverse technieken zoals het
snoeien en de behandeling van
wortels gedemonstreerd. Te-
vens zal er o.m. een inleiding
worden gegeven in de 'filoso-
fie' en historische achtergron-
den van Bonsai.

Vrouw/Europa
Het thema 'Vrouw en Europa' "staat dinsdag 28 januari cen-
traal tijdens een vergadering
van de Raad van Afgevaardig-
den van het KVG-Limburg.
Vrouwen maken ruim de helft
van de bevolking uit. Hoe
wordt dit gegeven zichtbaar in
de actuele internationale items
en trends? Hoe werkt de inter-
nationalisering uit naar de
maatschappelijke positie van
de vrouwen? Mevrouw drs Eli-
se Oosterbaan, cursusleidster/
marketing van het Instituut vor
Scholing en Vorming in Lim-
burg 'Driekant' te Valkenburg,
zal hierover een inleiding hou-
den nl. 'internationalisering-
consequenties en nieuwe kan-
sen voor vrouwen. Na de inlei-
ding zal in groepen, bestaande
uit twee of meer afdelingsbe-
sturen, over het thema worden
gesproken. Elke groep zal een
vraag formuleren. Dit alles
wordt met een plenaire discus-
sie afgesloten. De bijeenkomst,
die een besloten karakter
draagt, vindt vanaf 10.00 uur
plaats in de Oranjerie te Roer-
mond.

Muurhagedis
Het bestuur van het Natuurhis-
torisch Genootschap in Lim-
burg verzorgt vrijdag 31 januari
vanaf 16.00 uur in het Natuur-
historisch Museum Maastricht
de presentatie van een nieuwe
aflevering van de publicaties
van bovengenoemde genoot-
schap. Deze door B. Kruyn-
tjens en R. Prick verzorgde
publicatie is geheel gewijd aan
verleden, heden en toekomst
van de 'Muurhagedis in Maas-
tricht. Na een inleiding en
voorwoord door respectievelijk
de heren drs A. Lenders en dr
H. Strijbosch, wijdt de heer B.
Kruyntjens verder uit over de

muurhagedis. Daarna krijgt drs
A. Cremers, Maastrichts wet-
houder voor o.a. milieu, het
eerste exemplaar van de publi-
catie overhandigd. Na de pre-
sentatie is de publicatie, even-
als andere publicaties van het
Natuurhistorisch Genootschap,
te koop bij een speciale ver-
koopstand in de hal van het
museum.

Borstvoeding
De borstvoedingsgroepen van
La Leche League (LLL) starten
op verschillende plaatsen in
Limburg, te weten in Heerlen,
Landgraaf, Maastricht, Schin-
nen, Sittard, Vijlen en Weert,
een nieuwe serie informatie-
ochtenden/avonden. Vrouwen
die aan een LLL-borstvoe-
dingsgroep deelnemen slagen
er doorgaans in om hun baby
net zo lang te voeden als zij zelf
willen. De LLL-groepen bieden
aanstaande moeders en vrou-
wen die borstvoeding geven
informatie en steun. Naast het
geven van praktische tip^ en
bijvoorbeeld informatie over
hoe je lichaam werkt als je
borstvoeding geeft, is er ruim
gelegenheid tot het stellen van
vragen en uitwisselenvan erva-
ringen met andere vrouwen. Er
is een dertigtal informatiefol-
ders over diverse aspecten van
'borstvoeding geven' verkrijg-
baar. Tevens kan men boeken
lenen over borstvoeding en
aanverwante onderwerpen. Ba-
by's en peuters zijn welkom. Er
wordt een bijdrage van f 2,50
gevraagd voor onder andere
koffie. Meer informatie: M Wei-
jers (045-724459) of J. Lussen-
burg (045-320179).

’Eigen-wijs’
Onder de titel 'Gekleurde klan-
ken vormen haar eigen-wijs'
houdt de Werkgroep Vrouw,
Geloof en Leven Limburg don-
derdag 20 februari in de Oran-
jerie te Roermond een thema-
ochtend. Deze vindt plaats in
het jaarthema: 'Vele tonen ma-
ken elkaar(s) wijs. Op deze
ochtend wordt aandacht be-
steed aan de theologie en spiri-
tualiteit van zwarte vrouwen.
In Nederland bestaat reeds ge*,
ruime tijd een groep zwarte
vrouwen die zich bezighoudt
met zwarte feministische theo-
logie, 'womanistische theolo-
gie' genoemd. Imelda Rooyer,
lid van deze groep, leidt het
thema in, waarna volop gele-
genheid tot vragen en discus-
sie. Kosten tien gulden (mcl.
koffie/thee). en infor-
matie: 04750-32886, vóór 15 fe-
bruari.



geval van oorlog te verdedigen
Daarvoor is op de basis een apa1*1
Hawksquadron gestationeerd.

Van onze verslaggever

# Rond de Van Lanschot-prijs schaarden zich v.l.n.r. juryvoorzitter ir. P. Niessen, direc-
teur J. Houben van Vekoma, staatssecretaris van Economische Zaken Y. van Rooy, de
voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Bankiers NV drs. H. Heemskerk
en gouverneur ing. E. Mastenbroek. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Met name de stichtingKritisch Fau-
nabeheer Limburg heeft de laatste
tijd middels acties fel geageerd te-
gen de overbejaging van everzwij-
nen die er volgens de stichting afge-
lopen jaar in de Meinweg zou
hebben plaatsgevonden. Afgelopen
zaterdag nog werden door leden
van KF voederplaatsen met mense-
lijke urine besprenkeld om het
schieten door jagers onmogelijk te
maken.

Volgens de zegsman van de
Luchtmacht leidt vooral het te-
rugbrengen van de hoge paraat-
heid uit de tijd van de koude
oorlog tot een forse verminde-
ring van het aantal militairen.
Omdat de Hawks en Patriots
worden gestationeerd op één lo-
katie kan ook het bewakingsper-
soneel worden ingekrompen.

tic in de komende jaren

Innovatieprijs
voor Vekoma

De eenheden blijven beschik'
baar om in gevalvan een conflic'
ingezet te worden op plaatse"
waar dat nodig is, op of buite"
het grondgebied van de NAVO'
net zoals dat vorig jaar gebeurd 6
tijdens de Golfoorlog. Toen we1*'
den de Nederlandse eenhedefj
tijdelijk gestationeerd in Israé 1
en Turkije.

VENRAY - Nu werken bij de
twee groepen nog ongeveer 1.500
militairen. Na de terugkeer in
Nederland worden de onderde-
len samengevoegd tot een nieuw
luchtmachtonderdeel, dat werk
biedt aan 900 militairen, waaron-
der 600 beroeps. Zij zullen met
hun gezin moeten verhuizen van
Duitsland naar de omgeving van
De Peel. Volgens de Luchtmacht
is dat de grootste verhuisopera-

De geleide wapens zijn overi-
gens niet bedoeld om De Peel in

Het dit jaar uit te voeren onderzoek
is te beschouwen als een vervolg op
het in 1986 gepubliceerde rapport
van het Rijksinstituut vor Natuur-
beheer (RIN) over zwartwild in de
Meinweg. Het ministerie wil naast
een inventarisatie van wat er nog
aan dieren zit ook gegevens over
wat de meest optimale populatie is. Volgende maand besluit

omvang bruinkoolprojed
van een tornado heeft
ontwikkeld. Het bedrijf
produceert sensationele
attracties voor pretpar-
ken en kermissen in
heel de wereld en i's
daarmee marktleider.

landbouwmachines,
ging Vekoma zich later
toeleggen op staalpro-
dukten voor de mijnin-
dustrie. Na de sluiting
van de mijnen zag Ve-
koma een goede markt
in de amusementssec-
tor.

genomen initiatief om
jaarlijks een veelbelo-
vende onderneming in
Limburg te eren met
een speciale prijs, be-
staande uit een kunst-
werk. Gouverneur E.
Mastenbroek merkte op
dat het achtbaanbedrijf
met baanbrekende
ideeën te werk gaat en
het nog ver zal schop-
pen.

Directeur Houben van
Vekoma deelde ten
slotte mee dat de omzet
vorig jaar de vijftig mil-
joen gulden ruim-
schoots heeft over-
schreden en dat het
aantal medewerkers in-
middels gestegen is tot
160.

Drs. H. Heemskerk,
voorzitter van de raad
van bestuur van de Van
Lanschot Bankiers NV,
stond stil bij het in 1982

Jury-voorzitter ir. P.
Niessen merkte op dat
Vekoma zich op deze
markt met de kracht

Van onze verslaggever

MAASTRICHT
Staatssecretaris Van
Rooy van Economische
Zaken reikte gisteren
de Van Lanschot-prijs
uit aan directeur J.
Houben van achtbaan-
fabrikant Vekoma In-
ternational BV uit Vlo-
drop.

Op gezag van de jury
'prees de staatssecreta-
ris het ondernemer-
schap en het innove-
rend vermogen van
Vekoma, dat meerdere
'malen sinds 1926 de ba-
kens moest verzetten.
Begonnen als een be-
scheiden bedrijfje voor

De adviesgroep die het overlegor-
gaan van het Nationaal Park de
Meinweg in oprichting adviseert
heeft deze week haar bezorgdheid
uitgesproken over de wilde zwij-
nenkwestie, zo deelde de zegsman
van het ministerie verder mee. De
adviesgroep heeft echter nog geen
officieel standpunt over de jacht op
de dieren ingenomen. Een zegsman
van het adviesorgaan is zeer
nieuwsgierig naar de resultaten van
het nieuwe onderzoek.

ERKELENZ - De commissie die
zich bezighoudt met het vastsstel-
len van de omvang van het omstre-

verdere bruinkoolwinning wege|J
de schadelijke gevolgen voor de"!
tuur. Zo wordt gewezen op hetfl
vaar van verzuring en verdroeg!
van de grond. Metingen heb^aangetoond dat het grondwater^
in Limburg inmiddels aanzienlij",
gedaald, waardoor hele natuur
bieden met uitdroging worden "dreigd.

den bruinkoolproject Garzweiler II
gaat volgende maand bepalen wel-
ke dorpen in het gebied moeten
verdwijnen. Ook gaat de commissie
een eerste overleg voeren met de
stad Erkelenz en de gemeente Jü-
chen over de nieuwe woonplaatsen
van de inwoners van de betrokken
dorpen. In april worden vervolgens
de voorstellen openbaar gemaakt.

Bedevaarten
herontdekt

Eerste wereldcongres in februari in Rome

naar", aldus Van Velthoven. Per be-
devaart gaan er ongeveer 350 jonge-
ren mee.

De provincie Limburg en minis"
Alders van Milieu hebben inH^,dels aan de regering van de d&,
staat Noordrijn-Westfalen latj
weten dat er overeenkomstig j

EG-richtlijnen een Milieu Effe<^Rapportage (MER) voor het pror,
moet worden opgestart. Op dien
nier kunnen de bewoners in
gebied beter worden geïnforme1?]
over de plannen en kunnen er "j
zwaren tegen worden ingediend-

Daarnaast zijn milieugroeperingen
in Nederland en Duitsland tegen

Schadelijk

Garzweiler II is het plan van de fir-
ma Rheinbraun om bruinkool te
gaan winnen in een gebied van 66
vierkante kilometer ten oosten van
Erkelenz, eveh' over Nederlands/
Duitse grens bij Roermond. Acht-
tien dorpen waar duizenden men-
sen wonen, dreigen te worden ver-
zwolgen.
Als gevolg van de bruinkoolwin-
ning in het Duitse grensgebied heb-
ben reeds dertigduizend mensen
het veld moeten ruimen. De plan-
nen stuiten dan ook op grote weer-
stand bij grote delen van de bevol-
king. Inmiddels hebben provincie^J

stuur, politieke partijen en mül^groeperingen besloten tot een *1
coördineerde aanpak tegen J
plannen tot verdere bruinkool^
ning.

Themadag over zelfzorg
Informatie nu voor iedereen toegankelijk

het ziektebeeld of de handicapVan onze verslaggever

Lourdes
De vereniging begeleidt samen met
de twee andere officiële organisa-
ties - de NKV (de voormalige katho-
lieke vakbond) en de Limburgse
Bedevaart - ongeveer 10.000 men-
sen per jaar op bedevaart. Het me-
rendeel van de pelgrims gaat naar
Lourdes. Veel minder belangstel-
ling is er voor bijvoorbeeld Fatima,
Czestochowa en Rome.

De Franse bisschoppen houden al
lange tijd nationale bedevaart-con-
gressen, die gaandeweg een Euro-
pees karakter hebben gekregen.
Een echt wereldcongres is nog
nooit gehouden, maar dat is volgens
Van Velthoven niet verbazingwek-
kend. In andere werelddelen liggen
de katholieke bedevaartsoorden im-
mers niet voor het oprapen.

HEERLEN - De gezamenlijke pa-
tiënten-, gehandicapten- en ouder-
belangenverenigingen in Limburg
houden woensdag 18 maart aan-
staande in de Sittardse schouwburg
een themadag. Deze dag is deze
keer niet alleen bestemd voor wer-
kers in de gezondheidszorg maar
voor iedereen.

Ook is er gedurende die dag éeA
genheid om rond bepaalde thert 1 J
werkwinkels bij te wonen. De w*J
winkels worden bij voldoende v.
langstelling twee maal georg*U
seerd. De thema's voor de werkv^jJ
kels zijn: cliëntgebonden bud»■'
klachtbehandeling, samenwerk1

professionals/lotgenotenorganisa'J
ties, toegankelijkheid en handlij
en sexualiteit. De inleidingen
den verzorgd door direct betrof
nen.

" De accordeonist zorgde op de slotdag van de horecavakbeurs voor een uitstekende stem-
ming in het MECC. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Horecavakbeurs trok
ruim 30.000 bezoekers

Desalniettemin zullen de congres-
gangers luisteren naar verhalen
over bedevaarten naar Guadeloupe
en Aparecida in Latijns-Amerika en
verschijningen van Maria op de Fili-
pijnen en ergens in Afrika. Maar
ook hier zal de nadruk op Lourdes
liggen, aldus Van Velthoven, die sa-
men met bisschop H.J.A. Bomers
van Haarlem en deken F. van Tuil
van de Limburgse Bedevaart naar
Rome reist.

Veel animo voor prijs
Milieu en Toerisme

De organisatoren van de thema0 J
zijn: Hogeschool Sittard, Beroe!j
begeleidend onderwijs Hena *Heerlen, Samenwerkingsverb^
van Ouderverenigingen van YJ
standelijk gehandicapten in V[.
burg, Federatie van Gehandicapt
organisaties in Limburg en Ste"^
punt Zelfzorg Limburg.

Er wordt een informatiemarkt op-
gezet met verschillende kraampjes.
In deze kraampjes zullenzon vijftig
Limburgse cliëntenorganisaties
zich, ieder op hun eigen wijze, voor-
stellen. Dit gebeurt voornamelijk
uit schriftelijk materiaal en voor-
beelden uit de praktijk van alledag.
Op die manier kunnen belangstel-
lenden een duidelijk inzicht krijgen
hoe de betreffende patiënten- of ge-
handicaptenorganisatie omgaatmet

pnt; 2. Frank Wouters en Arno
Reinders van het Ouderen Cen-
trum 'Sterrenbosch' in Thorn
met 97,4 pnt.; 3. Bert Velten en
Herman Wessels van het 'Twen-
teborg Ziekenhuis' in Almelo.

ROERMOND - Eind februari
wordt in Rome het eerste wereld-
congres over bedevaarten gehou-
den.. Ongetwijfeld zal het congres>
na drie dagen vergaderen rooms-
katholieken aanbevelen van tijd tot
tijd op bedevaart te gaan, verwacht
kardinaal A.J. Simonis.

Simonis is zeer te spreken over het
initiatief van de pauselijke raad
yóor 'mensen onderweg', zo blijkt
uiteen bijdrage in zijn bisdomblad.
„Nog niet zo lang geleden vonden
vieel mensen bedevaarten een ach-
terhaald stukje christelijke folklore.
Maar in recente jaren wordt de be-devaart herontdekt, niet in de laat-
ste plaats door jongeren."

Voorzitter P. van Velthoven van de
Yéreniging Nederlandse Bedevaar-
ten bevestigt deze ontwikkeling.
Jongeren melden zich niet alleen
steeds vaker aan voor allerlei hand-
en spandiensten in Lourdes en an-
dere bedevaartsoorden, maar gaan
ook steeds vaker voor zichzelf op
pelgrimage. „De jongeren zijn zoe-
kende. Ze hebben hun buik vol van
h,un oppervlakkig leventje."

De vereniging organiseerde tot voor
kort een keer in de driejaareen jon-
gerenbedevaart naar Lourdes, maar
vpert vanaf dit jaar de frequentie op
tot eens per jaar. „Er is grote vraag

Nijmegen krijgt
ook kuuroord

NIJMEGEN - Het kuuroord Askle-
pion zal definitief in Nijmegen wor-
den gebouwd. De onderhandelin-

fen over de financiering van het 68
ïiljoen kostende complex zijn po-

sitief afgerond.
Het Asklepion zal geëxploiteerd
worden door Thermae Develop-
ment Compagny (TDC) uit Valken-
burg, tevens exploitant van Ther-
mae 2000. Rijksoverheid, provincie
èn gemeente Nijmegen subsidiëren
ruim elf miljoen, terwijl de gemeen-
te ook nog eens een achtergestelde
lening van twee miljoen aan TDC
geeft. De rest van het geld wordt
door TDC zelf opgebracht.
De bouw van het kuuroord is vol-
gens verwachting in 1994 klaar.

mooiste en lekkerste ijscreatie
van Nederland en België, de Ice-
top Trophy '92, werd woensdag
gewonnen door de Belgische Ni-
cole van Steelaert met de coupe
'Poire belle Hélène.' Tweede
werd Dennis Molenbeek met de
coupe 'Papillon'en derde Angela
van Enckevort met de coupe
'Lambada.

De overige prijswinnaars zijn:
Pasta Buffet: 1. J. Meeuws, sous-
chef hotel 'De Brug' in Mierlo
met 161,3 pt; 2. R.van Lispet,
Chef de partie van 'Hotel Maas-
tricht' in Maastricht met 149,2
pnt; 3. J. Prop, Defensie Lucht-
macht van de vliegbasis in Gilze-
Rijen.

Congres
Van Velthoven verwacht eigenlijk
niet zo veel van het congres in
Rome. „Al dat praten levert meestal
niks op", zegt hij uit ervaring. Hij
beaamt dat de congresgangers beter
met zn allen op bedevaart zouden
kunnen gaan.

Aartsbisschop Giovanni Cheli, pre-
sident van de pauselijke raad,
schrijft echter dat het goed is geza-
menlijk na te denken over de uit-
spraak van de paus dat pelgrimages
een fundamentele godsdienstige ex-
pressie zijn. „De Heilige Vader,zelf
is een pelgrim geworden. Hij heeft
op zijn apostolische reizen zoveel
bedevaartsoorden bezocht dat we
de tel inmiddels zijn kwijtgeraakt",
aldus Cheli.

Biertappen teams: 1. Bert v.d.
Velde en Guido Janssen van 'In
den ouden Vogelstruys' in Maas-
tricht met 1595 pnt.; 2. Roman
Harenczyk en Willie Linssen van
het 'Grand Hotel in Heerlen met
1584 pnt.; 3. Angelina en Piet
Hendriks van café ' lm weissen
Rössl' in Bocholtz met 1581 pnt.

Biertappen individueel: 1. Frans
Schellings van herberg 'de Zwar-
te Ruyter' in Gulpen met 798
pnt.; 2. Pascal Gorissen van Dan-
cing Gorissen in Brunssum met
793 pnt.; 3. JohnLeclair van café
'Randstad'in Maastricht met 784
pnt.

Feestmenu voor Instellingen: 1.
Paul Castelijns en Johan Steen-
bakkers van het 'Catharinazie-
kenhuis' in Eindhoven met 101,8

Het omlijstingsprogramma was
vrij omvangrijk. De finale om de

MAASTRICHT - De 38e inter-
nationale Horecavakbeurs 888
in het MECC te Maastricht trok
gedurende de vier dagen ruim
30.000 bezoekers. Dat is twintig
procent meer dan vorig jaar en
een nieuw record. Bovendien
werd voor ongeveer én miljoen
gulden aan beurstransacties af-
gesloten. De 888, gisteren ge-
sloten, maakt volgens de organi-
satoren steeds meer naam als de
handelsbeurs voor horeca, groot-
verbruik en voedingssector in
Zuid-Nederland. Steeds meer
bezoekers komen uit Noord-Bra-
bant en Gelderland (35%), terwijl
ook Oost- en West-Nederland
goed vertegenwoordigd zijn
(7%). Uit het aangrenzende Duit-
se en Belgische gebiedkwam 5%
van de bezoekers.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Voor de Milieu en Toe-
risme Prijs 1992 zijn tot nu toe, ver-
spreid over heel Nederland, 163
aanmeldingen binnengekomen.
Volgens mr. W. de Boer, directeur-
generaal van het ministerievan eco-
nomische zaken, initiatiefnemer
van de wedstrijd, is het aantal in-
zendingen boven verwachting. Drie
Limburgse organisaties hebben

mzich reeds aangemeld. In de ~a\
meente Roermond is dat Mar'êf,
Oolderhuuske en de Jachthaf'Het Steel' die respectievelijk,^
projecten 'Marina Oolderhuuske j
de ontvangst én afhandeling %
winterbergingsboten van het w^Stoerisme als project hebben a&flt\!meld. De VW Baarlo uit Ba^heeft zich ook al bij de Limburg
deelnemers aangesloten. Hun P
ject is voorlopig nog 'geheim.

" Hawks op de Peel. Morgen, zaterdag, is een open dag voor belangstellenden uit deregio
en daarom werden enkele wapens gisteren al geplaatst. Foto: ANP

In opdracht van ministerie van Landbouw en Visserij

Nieuw onderzoek naar
varkens in Meinweg

Van onze verslaggever

Eenheden blijven paraat
voor inzet bij conflict

ROERMOND - Een nog aan
te wijzen onderzoeksbureau
krijgt binnenkort van het mi-
nisterievan Landbouw en Vis-
serij in Limburg de opdracht
een gedetailleerd onderzoek te
verrichten naar de wilde var-
kens in het Meinweggebied.
Een woordvoerder van de di-
rectie Landbouw, Natuur en
Openluchtrecreatie (LNO) van
dat ministerie heeft dat giste-
ren laten weten. De woord-
voerder ontkent met klem dat
het zwartwildonderzoek ver-
band houdt met de onrust die
er momenteel onder sommige
natuurbeschermers is ont-
staan over de wilde varkens.
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ze waren vaak om twaalf uur al
zat. Nu loopt alles keurig en per-
fect. Hele families gaan samen
naar het clowne-trekken."
„Er zijn geen rangen of standen.
ledereen doet mee", vult de oud-
voorzitter aan.

Verbroedering
Ook uit het westen van Neder-
land komen steeds meer carna-
valsvierders naar Kerkrade. Ze
zijn van harte welkom in de

" klankstad. „De noorderlingen
hebben vaak een andere voor-
stelling van carnaval. Ze denken
dat het alleen maar zuipen en
achter de vrouwen aan zitten is.
Bij ons zien ze dat het anders
kan", is de uitlegvan WielBuck.

Sjaak Sporck is lid van de raad
van elf van de Kerkraadse ver-
eniging. „Ik heb familie in het
noorden. Die komt één dag car-
naval vieren in Maastrichten één
dag in Kerkrade. Er is een duide-
lijk verschil tussen Kerkrade en
Maastricht. In Maastricht is het
bourgondisch. Bij ons is het
meer Rheinisch", zegt Sporck.
„Carnaval is een verbroederings-
feest", vervolgt hij, „als je komt
met een positieve instelling dat
kan het heel gezellig zijn."

gemeentehuis ontvangen.
Van half een tot vier uur is
iedereen welkom in de Roda-
hal.

Gedurende het weekend is er
in de burgerzaal van het
Kerkraadse stadhuis een ten-
toonstelling van 5 x 11 Joar
Kirchröatsjer Vasteloavends
Verain te bezichtigen. Vrijdag
en zaterdag van tien tot zes
uur, zondag van een tot vijf
uur.

weekendagenda

APOTHEKEN

Bezwaren tegen crossen Kolibri afgewezen

Gemeente woedend over
beschuldiging knoeierij
DOORRIK VAN DRUTEN

LANDGRAAF - B en W van
Landgraaf zijn woedend op
Abdissenbosch 2000. Van 'ge-
hannes' met geluidsmetingen
bij het motorcrosscircuit op
het oude vuilstortplaats bij
Abdissenbosch is volgens het
college geen sprake geweest.
B en W wijzen de bezwaren te-
gen een vergunning voor mo-
torclub Kolibri dan ook af.

Oe avond-, weekend- en zon-
dagsdiensten beginnen op vrij-
dagavond en eindigen de volgen-de week vrijdagochtend om 8.30
Uur.

Brunssum - Schinveld.
brunssum, Rumpenerstraat 2a,®254233.
Heerlen.
2ardy- Kerkraderweg 50-52,®416374. Bgg®7ll4oo.

landgraaf.Waubach, Maastrichterlaan 78,«327800. Voor spoedgevallen
°ag en nacht bereikbaar.kerkrade - Eygelshoven.

Hoofdstraat 2,®452523.
Kerkrade-west.
Maussen, Akerstraat 79,®415440.

Noodapotheek Pricksteenweg.
Waterdag van 10.30 tot 16 uur enzondag van 12 tot 13 uur en van
i8tot 19 uur. Voor spoedgeval-en dag en nacht geopend.
Simpelveld - Bocholtz.voncken, Dr. Ottenstraat 9, Sim-Pelveld, ®441100. Zaterdag van11 tot 15 uur en zondag van 14.30
,ot 15 uur. Voor spoedgevallenKan men terecht van 22 tot 22.30Uur.
hoensbroek -. Heerlerheide.

Kouvenderstraat 90,®225677.
vuth-
Voor spoedgevallen eigen apo-
lheek(bgg@7ll4oo).

TIGH-Heerlen.
"711400. (Informatie over

nd- en weekeinddienstenvan
T'sen, tandartsen, apothekerscri het Groene Kruis.)

Beide indieners, raadslid Van Oos-
teroom en de stichting Leefbaar
Abdissenbosch, baseerden hun be-
zwaar voornamelijk op het ver-
meende geknoei met de geluidsme-
tingen. Ze vinden bovendien dat de
gemeente niet alleen tijdens een
wedstrijd, maar ook bij een training
had moeten meten omdat de moto-
ren dan meer lawaai maken.

„Dat klopt beslist niet", zegt Douwe
de Jong, secretaris van de motor-
club. „Motoren die niet aan de eisen
voldoen, als bijvoorbeeld een ge-
luiddemper ontbreekt, halen we
ook tijdens trainingen onverbidde-
lijk van de baan."

GROENEKRUIS

Tuinhuis
" In de tuin van verpleeghuis
Schuttershof in Brunssum ver-
rijst binnenkort een tuinhuis,
voor patiënten die het verpleeg-
huis niet kunnen verlaten of
nooit op vakantie (kunnen)
gaan. Al een jaar of tien gele-
den begon de Stichting Vrten-
denkring Schuttershof met de
actie voor een prieel bij het ver-
pleeghuis. In de loop van de
jaren zijn diverse acties ge-
voerd om aan geld voor de
bouw te komen. Toen dat einde-
lijk rond was, kwam de klad
erin omdat op de voor het tuin-
huisje geplande plaats een ver-
zorgingstehuis moest komen.
Maar nu is het dan toch zover:
het lang verwachte huisjezal er
dan eindelijk komen. Het
prieeltje kan het hele jaar door
gebruikt worden voor het vie-
ren van verjaardagen, het ont-
vangen van gasten of andere
feestelijkheden. Het krijgt ver-
warming, een keuken, sanitaire
voorzieningen, drie slaapplaat-
sen en een gezellige woonka-
mer. Compleet met buitenter-
ras. Het huisje wordt omringd
door een groene weide met die-
ren en kleine vijvertjes. Kort-
om, een ideale verblijfplek voor
de bewoners van Schuttershof.De kosten liegener dan ook niet
om: 75.000 gulden! De patiën-
ten hoeven er echter geen cent
voor te betalen. Als dat geen
service is...

ARTSEN

Auto start
’Van zelf’

KLIMMEN - Een inwoner van
Klimmen kon zijn oren amper
geloven toen hij woensdagavond
rond kwart over tien opeens zijn
auto hoorde starten voor het
huis. Eerst dacht hij nog 'datkan
niet', maar plots drong het tot
hem door dat wel eens autodief
aan het werk kon zijn. Dat was
ook zo. De dief had de wagen,
die op de Klimmenderstraat
stond, opengebroken en gestart.
Maar het stuurslot had hij niet
kunnen forceren. Toen de eige-
naar naar buiten kwam vluchtte
de autodief, de auto met draaien-
de motor achterlatend. De rijks-
politie van Voerendaal is op zoek
naar eventuele getuigen.

Herbenoeming
Coenen in Nuth
NUTH - Burgemeester Elly Coe-
nen-Vaessen is gisteren voor een
nieuwe periode van zes jaar herbe-
noemd tot burgemeester van Nuth.
Coenen (59) aanvaardde op 1 fe-
bruari 1986 het burgemeestersambt
in Nuth.

Veel fietsen
gestolen bij
NS-station

VOERENDAAL - Bij het NS-sta-
tion in Voerendaal verdwijnen de
laatste tijd opmerkelijk veel fietsen.
De rijkspolitie vart Voerendaal
moet bijna dagelijks aangiften op-
nemen van mensen die bij het sta-
tion hun karretje zijn kwijtgeraakt.
Er is daar geen bewaakte fietsen-
stalling en de politie vermoedt dat
de dieven van die omstandigheid
handig gebruik maken.

ropa's grootste compostfabriek.
Die fabriek is nu gepland op hei
vlakbij Bocholtz gelegen industrie
terrein. De gemeenteraad van Aker
heeft inmiddels al een een principe
besluit genomen. Ook het PvdA
kamerlid Servaes Huys en het Heer
lense PvdA-raadslid Arie Kuipei
hebben toegezegd aan de discussie
deel te nemen.
Piet Dankert, staatssecretaris var
buitenlandse zaken en verantwoor
delijk voor het Euregio-overleg er
Dr Jürgen Linden, Oberbürger
meister van Aken, hebben wegens
verplichtingen elders moeten afzeg
gen. Het politieke forum in Bo
choltz begint om acht uur.

Wachtdienst voor spoedgeval-
i"?n: Heerlen: ©713712. Nuth-yoerendaal-Simpelveld: ©"4405-2995. Brunssum-Schin-'eld-Jabeek: ©259090. Hoens-°roek-Merkelbeek-Bingelrade:
*225588. Landgraaf: ©323030.

gelshoven:"459260.

Een gisteren door B en W overgeno-
men ambtelijke reactie stelt even-
eens dat de aantijgingen elke grond
missen. „Beide bezwaarschriften
getuigen waarlijk van het vrijwel
geheel ontbreken van enige des-
kundigheid ten aanzien van
geluids(hinder)problematiek", al-
dus de notitie.
Volgens de ambtenaar die het on-
derzoek verrichtte, zou knoeien met
de geluidsmetingen bovendien het
domste zijn dat de gemeente kan
doen. „Bij een beroepsprocedure -
en daar zal het hier wel van komen- is zon onderzoek het eerste waar-
naar wordt gekeken. Als dat niet
deugt, ga je als gemeente voor
schut."

Inzet van de ruzie is een vergun-
ningaanvraag van motorclub Koli-
bri. Al vijftien jaar crosst Kolibri op

Minister Alders
naar Bocholtz

BOCHOLTZ - Minister Hans Al-
ders van VROM neemt op vrijdag
31 januari deel aan een discussie-
bijeenkomst over het grensover-
schrijdend industrieterrein in Bo-
choltz.
De bewindsman, die ook de porte-
feuille milieu beheert, zal dan in
zaal 'de Auw Leemkoel' aan de Dr
Nolensstraat 12 in Bocholtz gecon-
fronteerd worden met het massale
volksverzet tegen de komst van Eu-

eerlen.,^°or spoedgevallen @711400
brandweercentrale) bellen.
£erkrade-oost.
rot zaterdag 12 uur vlg. telefoon-

eantwoorder van eigen huis-jes. Voor spoedgevallen éérst■^efonisch contact opnemen
et de dienstdoende arts. Van

12 uur tot zondagmor-gen 10 uur van Dam, ©452879.an zondagmorgen 10 tot maan-
dagmorgen 8 uur Limpens,"452630.
I'mpelveld - Bocholtz.
rijdag en zaterdag Jehne,

|440333 en zondag Schepers,

§chaesberg.
Waterdag Stuurman, ©320660.

patiënten gezondheidscentrum
kunnen dag

jfI.nacht bellen, ©214821. Uit-
etend voor spoedgevallen:

n Verigen dienen in geval vanood eerst de eigen huisarts te

de oude - inmiddels bijna volge-
storte - vuilstortplaats aan de Euro-
paweg-Noord in Landgraaf. Tot nu
toe echter zonder vergunning, de
gemeente gedoogde de situatie in
afwachting van een definitieve op-
lossing.
„In het begin viel de geluidsoverlast
mee, omdat de baan toen nog twin-
tig meter diep in de groeve lag",
zegt Kolibri-secretaris Douwe de
Jong. „Sinds 1989 ligt debaan gelijk
aan het maaiveld. Toen zijn de pro-
blemen begonnen."
Natuurlijk, crossende motoren ma-ken lawaai, erkent De Jong. Maar

niet alle klachten zijn terug te lei-
den tot activiteiten op de Kolibri-
accommodatie. „Alles wat op twee
wielen met een motor door de
Brunssumse hei rijdt, is Kolibri
voor onze tegenstanders."
Kolibri wil niets liever dan een
strenge aanpak van de illegale cros-
sers, benadrukt De Jong. „Ook wij
vinden het onaanvaardbaar dat
mensen met een motor de Bruns-
summerhei opgaan. Regel de zaken
goed op het circuit en pak daarbui-
ten alles stevig aan. Dan blijft het
motorlawaai beperkt tot deacht uur
die de vergunning toestaat."

Taalles
" De gemeente Kerkrade is re-
delijk tevreden met de kijkcij-
fers van de raadsuitzendingen
op televisie. Ruim veertig pro-
cent kijkt wel eens en het ge-
middelde waarderingscijfer
van de raad op tv is een mage-
re zeven. Maar Kerkrade blijft
kijken of de vergaderingen in
een andere opzet uitgezonden
kunnen worden. Er zal op de
markt in de klankstad gemij-
merd worden over interviews,
samenvattingen en analyses d
la Den Haag-Vandaag. Dat
lijkt verspilde moeite en zonde
van de zendtijd. In Kerkrade*
valt moeilijk iets te analyseren,
laat staan samen te vatten.

Taalles (2)
"De gemeenteraadsvergade-
ring van woensdag jongstleden
duurde nog geen twintig minu-
ten. Het langst bleef de raad
stilstaan bij de taal- en tikfou-
ten uit de notulen van devorige
vergadering. Waar 'Volgens
jaar' stond, had 'Volgend jaar'
moeten staan, ergens stond
'roeien' in plaats van 'groeien'
en het woordje 'derde' was erin
geslopen ten koste van 'derden.
De rest van de agenda werd, op
enkele mededelingen na, afge-
daan met een ferme klop van de
man met de hamer: burgemees-
ter Mans.

Taalles (3)" Carnaval inKerkrade door de jaren heen. De optocht van 1949 en, veertig jaar later, deoptocht van 1989.TANDARTSEN.
DOOR BENTI BANACH

2*eslachtsziektebestrijding
*■»- uurs infolijn, ©740136.

" Veertienhonderd gulden be-
taalt Kerkrade voor elke recht-
streekse raadsuitzending. Veer-
tienhonderd gulden trekt
Kerkrade in dit geval uit voor
enkele minuten taalles en een
paar doffe dreunen. Wellicht
kan met dat bedrag een mi-
nuutje zendtijd van de STER
gekocht worden. Wanneer een
welbespraakt persoon uit Kerk-
rade (Jan Mans?) dat spotje op
een inspirerende manier aan
elkaar weet te praten, dan moet
het mogelijk zijn de burgers be-
ter bij de plaatselijke politiek te
betrekken. En uiteraard kijken
dan meer mensen.

PSV

HULPDIENST SOS
«^B en nacht . bereikbaar,"'19999. "

# De Postbus 51-spotjes voor
het milieu nemen de vreemdste
vormen aan, zelfs PSV doet aan
milieu. Volgens Willem Kieft
gooit Toine Scheepers zijn bat-
terijen nooit meer weg, Hans
van Breukelen trapt wat min-
der diep op zijn gaspedaal en
Jerry deJong doet 's nachts alle
lichten uit. Zo kunnen nog wel
een tijdje doorgaan. Bobby
Robson zal wel een oud-papier-
bak onder de trap hebben
staan, Berry yan Aerle voert de
aardappelschillen aan zijn
varkens voeren en Eric Gerets
zet koffie in een kringloop-kof-
fiefilter. Het milieu zou er pas
echt bij gebaat zijn als élle
PSV'ers geen batterijen meer
weggooien, oud papier inzame-
len en rustig autorijden. Want
de batterijen die Scheepers
naar de chemocar brengt, die
kieptd) Van Breukelen wellicht
zo weer in de vuilnisbak. Wij
adviseren Postbus 51 élle
PSV'ers milieuvriendelijke ge-
drag bij te brengen en vervol-
gens een nieuw spotje op te
nemen. Kunnen we voorlopig
nog naar Hans Böhm blijven
kijken.

KERKRADE - De Kirchröatsjer
Vasteloavends Verain bestaat
vijfenvijftig jaar. De camaval-
vierder weet dan ogenblikkelijk:
dat is vijfmaal elf en dus een re-
den tot feest. Een zorgeloos
feest, mag wel gezegd worden.
Want de Nachwuchs van de jubi-
lerende vereniging is groter dan
ooit.

De prins moet nog
steeds ongehuwd zijn

Vijf maal elf jaar carnaval in Kerkrade
tlJ*eerlen - Hulsberg - Voerendaal.
5 an Noord, v. W. PoelmanstraatT*3, ©420914. Spreekuur zater-ïag en zondag van 11 tot 12 uur.°8g bel TIGH, ©711400.
_>?rkrade -Übach over Worms- Eygelshoven.
£an Hoeven, Akerstraat 152

©416130. Spreekuur,an 11.30 tot 12 uur en van 19 toti9-30 uur.
-Bocholtz - Gulpen -£aal s . wijlre - Wittem.

Kommerstraat 51 Bo-ï-noltz, ©045-441236. Spreekuur
.Van 11.30 tot 12 uur en van 17.30tot 18 uur.
bgrUnssum - Schinveld - Nuth -j*°ensbroek- Schinnen.
Zekman, Akerstraat Noord 17,
«422161. Spreekuur van 11.30ot 12 uur en van 17.30 tot 18 uur.

tijd van de prinsen schommelt
altijd rond de 25 jaar. De mannen
die een seizoen lang de scepter
over hun stad mogen zwaaien,
worden geselecteerd door de
voorzitter.

trum trekt dan een trage, amorfe
stoet van tienduizenden clowns.
Ze slaan op potten en pannen en
maken plezier. En er doen zich
haast nooit ongeregeldheden
voor. „Het carnaval op straat is
veel sterker geworden. Het clow-
netrekken op dinsdag is dermate
gegroeid, dat er zelfs mensen ko-
men om alleen maar te kijken",
zegt Buck.

ren dat Buck pas voorzitter was.
De buuttereedners zijn zeldza-
mer geworden. Jaren geleden
was er een overvloed aan deze
carnavalskomieken. Er moest
zelfs een selectie worden ge-
maakt óf de buuttereedners tra-
den bij toerbeurt op. Hoewel de
aanwas op dit gebied achter is
gebleven, zijn er toch twee jonge
sterren in aantocht. Maar de
grootste in Kerkrade is nog altijd
de nestor, Frans Haselier.

De eerste zaterdag na elf novem-
ber wordt de jaarlijkse Sjlaajer-
parade gehouden. Tijdens deze
avond worden de carnavalslied-
jes voor het nieuwe seizoen ge-
presenteerd. Deelnemers heb-
ben zelf een liedje geschreven en
voeren het op de planken van de
Rodahal zelf uit. „De sjlaajerpa-
rade is altijd een graadmeter
voor de Nachwuchs. Het is de
opening van het nieuwe seizoen
en je vraagt jealtijd af: hoekomt
het over op de jeugd? Dit jaar is
het een hele happening gewor-
den. Er waren 430 deelnemers,
waaronder veel jongeren. Het
heeft 27 nieuwe sjlaajers opgele-
verd. Dezelfde ontwikkeling zien
we in de optochten", verklaart
SjefDuijsens, sinds 1986 voorzit-
ter van de Kerkraadse vereni-
ging.

In het verleden was het carnaval
meer een feest van de volwasse-
nen. Wiel Buck, voorzitter van
1964 tot 1982: „Vroeger werd er
niets speciaals gedaan voor de
kinderen. Nu wel. De samenwer-
king met de scholen is bijvoor-
beeld groter geworden. Op scho-
len kiest men een eigen raad van
elf. De kinderen levener nu naar
toe."

Het geheim van de spontante ge-
beurtenis op de dinsdag is een-
voudig. Duijsens: „Gewoon het
clown zijn. Daar gaat het om. Als
mensen vragen: wat doe je hier?,
dan is het antwoord: gewoon
hier zijn. Vroeger waren de men-
sen minder netjes verkleed. En

Buck: „Vroeger werden de tek-
sten van een buuttereedner tevo-
ren gecontroleerd en, indien
nodig, gecensureerd. Als we iets
tegenkwamen dat niet door de
beugel kon, dan ging het eruit.
Tegenwoordig heb je dat minder
in handen. Buuttereedners zijn
ook op de commerciële toer ge-
gaan. Soms denk je wel eens,
had-ie dat nu moeten zeggen?"

Duijsens: „Een prins moet onge-
trouwd zijn. Een paar jaar gele-
den hebben we daar aan toege-
voegd dat hij ook niet mag
samenwonen. Hij mag maximaal
verloofd zijn. We hebben op dit
gebied een traditie, die is histo-
risch gegroeid. De voorzitter
zoekt de prins uit, benoemt hem
en begeleidt hem." De huidige
voorzitter heeft geen vaste me-
thode om zijn prins op te sporen.
Wel lijkt het alsof hij nu reeds
toekomstige prinsen op het oog
heeft. „Je ziet ze gewoon, al jaren
van tevoren!", aldus Duijsens.
Het komt een enkele keer voor
dat de persoon die de voorzitter
graag prins ziet worden, zelf wei-
gert. Ook willen zijn ouders nog
weleens niet meewerken.{^UNSSUM - De politie van

v. unssum heeft gistermorgen rond
jj,er uur in het centrum van deze
jjaats jacht gemaakt op een zwartejj^sche. De wagen, met een Duits

rf hteken, reed met te hoge snelheid
°r Brunssum. De politie wilde de

'ut^n staande houden, maar dat
i *te njet Qe Porsche-rijder ont-nam.

Politie maakt
jacht op

zwartePorsche
Programma
In het kader van het jubileum
van de Krichröatsjer Vaste-
loavends Verain wordt op
vrijdag 31 januari en zaterdag
1 februari het Tsirkes Paletti
plaats, op beide dagen om
acht uur in de Rodahal. Zon-
dag 2 februari is er om half
tien een mis in de St.-Lam-
bertuskerk. Een uur later
wordt de vereniging op het

Amorfestoet
Het hoogtepunt van het Kerk-
raadse carnaval is de dinsdag.
Vroeger heette het clowne-tref-
fen, tegenwoordig clowne-trek-
ken. Door het Kerkraadse een-

In het boek dat ter gelegenheid
van het jubileum is uitgegeven
worden drie pagina's in beslag
genomen door de fotogalerij van
stadsprinsen. Op het eerste ge-
zicht lijken de prinsen van vroe-
ger ouder dan de huidige. Wiel
Buck spreekt dat tegen. De leef-

Samenwonen

Er is méér veranderd sinds de ja
Censuur

" Crossen bij Kolibri, alleen met motoren die aan alle eisen
voldoen Foto: FRANS RADE
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Auto's [
TURBO GTi '88, wit, Testa
iftosso uitbouw, iets aparts!
,’ 14.750,-. Tel. 045-456963
Opel Kadett Sedan 1.6 S,
autom. '86; VW Golf diesel
87; VW Passat Avance '87;
Opel Kadett 3-drs. 1.8 S '87;
Opel Kadett 3-drs. 1.3 '89;
Renault 11 TL '84. Volvo
KLUN, De Koumen 5, Heer-
len Hoensbroek. Tel. 045-
-220055.
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,-
-"Nïssan Sunny 1300 '88; Golf,
GTi '82; Citroen VisavUOO:
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.
■R v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: VW Passat C
Diesel 5-drs. '86; Nissan
Bluebird 2.0 LX '86; Opel
Rekord 2.0 GLS LPG 86;
Audi 100 CC 5 E aut. m. '84;
Honda-Givic 1.3 5-bak '84;
Ford Siërra 2.3 DL 5-drs. '84
Fiat Uno 45 S 5-bak '85;
Rover 3500 Van der Plas '83
Citroen Axel 12 TRS '85;
Suzuki Bus geel kent. '83;
Mercedes 200 D '78; Citroen
BK 16 TRS 83; Ford Escort
1.3 L RS uitgeb. '83; Ford
Siërra 2.0 GL autom., '83;
Datsun Stanza 1.8 GL au-
tom., '83; 2x Audi 80 LS '80,
'83; Renault Fuego GTL '83;
Porsche' 924 i.z. g.st. '76;
Volvo 343 GL aut. '80; Nis-
san Sunny '83; Fiat 127
sport '80; 2x Opel Kadett
Caravan 12 S '80/'B3; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; BMW 320-6
’1.500,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geopend van 10.00-18.00
uur, zat. 10.00-17.00 uur.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
rriet vrijwaring. 045-423063
t*ssan 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
Autocentrum VEENSTRA:
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. , '89 ’ 20.500,-; Toyota
Starlet '86/'B7 v.a. ’ 8.500,-;
VW Golf 1800 GT BBS-uitv.
'88 /23.500,-VW Golf 1300
CL '87 ’ 13.900,-; Mazda
626 LX 5-drs. '89 ’ 20.900,-
Mazda 626 GLX 2.0, autom.
"88 ’18.500,-; Fiat Tipo
1600 DGT '88 ’ 16.500,-.
Honda Accord 2.OEX 87

’ 17.900,-Honda Civic 1.5
GL '88 ’16.900,-; Ford
Escort 1600 i type '88

’ 14.250,-; Ford Escort
1400 CL '87 ’12.250,-;
Ford Siërra 1.6 CL 3-drs.
type '88 ’14.900,-; Ford
Siëwa 1.6 Special 4-drs 89
/-20.500,-Opel Kadett 1300
club '85 '87 va. ’ 10.500,-;
Opel Ascona 1.6 S 4-drs.
'87 ’12.500,-; Lada 1300
type '87 ’4.900,-. Bovag-
garantie, inruil, financiering.
Autocentrum P. Veenstra,
Valkenburgerweg 13, Voe-
rendaal. Tel. 045-752999.

Te k. wegens vertrek naar
buitenland. GOLF Memphis
bwj. okt. '88, 58.000 km en
BMW 518i, bwj. '90, 67.000
km, beide auto's schadevrij.
Inl. 045-715806 tussen
(09.00-13.00 uur).
Te k. Alfa ROMEO Sprint
Veloce 1.5, bwj. '80, pr.n.o.t.
k., APK 07-92. Tel. 045-
-440732 (na 17.00u).
Te k. AUDI 100CC 5 cyl., 2.3
inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-232321.
Te k. BMW 316i, 2-drs., m.
'89, div. extra's, geen 2de zo
mooi. Inl. 045-455778 b.g.g.
460445.
Te koop van part. BMW 520 i
rood, bwj. '88, km.st. 78.000
div. extra's 0.a.: 17" wielen,
BMW-verlaagd BMW-alarm
enz. Te bevr.: BMW-Gelca
tel. 046-747676.
BK TRi get. glas, 4 hfdst,
blauwmet 11-'B7 ’15.600,-.
Auto LIMBURG 046-338474
SIËRRA 20 Special station-
car, get. glas, roofrack, 7-
-89, ’ 21.650,-. 046-338474
Te k. Ford ESCORT grijs,
bwj. '83, in nieuwstaat,
’4.800,-. Tel. 045-218925.
Te k. Ford TAUNUS station-
car, APK, bwj. '80, ’1.450,-
Tel. 04450-4145.
CROMBAG off. Honda! B.a.
plm. 50 jonge Honda's, dui-
zenden guldens onder
nieuwprijs!!! Snel bereikbaar
a.d. Rijksweg Zuid 236-240,
Geleen. Tel. 046-746260.
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, 11-87, 112.000 km,

’ 34.750,-. 046-338474.
MITSUBISHI Lancer Wagon
diesel, stuurbekr., 1e eig.
'87, ’ 15.600,-. 046-338474
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
Te k. PEUGEOT 505 SX
Select 2.0 7-'BB, electr.
schuifd., grijsmetal., i.z.g.st.

’ 10.500,-. Tel. 043-430624
Renault 25 GTX blauwmet.
en airco, t '89, ’23.750,-.
Auto LIMBURG 046-338474
Toyota Carina DX blauwmet
2-'BB, ’14.950,-. Auto LIM-
BURG 046-338474.
Te k. Toyota COROLLA, aut
bwj. '80, vr.pr. ’1.400,-.
Tel. 046-527521.
Te k. VOLVO 740 GL 2.3 aut
i.z.g.st, 10-'B7, LPG, get.
glas, cv., grijsmet., slechts

’ 17.500,-. Tel. 045-727731
Te k. VOLVO 240L, bwj. '78,
motor, in goede staat met
winterbanden en -velgen.
Voor de liefhebber, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-714458
deKommert 70, Heerlen.
VOLVO 340 GL 5-drs. auto-
maat, 34.000 km, bwj. nov.
1989. Off. Volvo Dealer,
Jac. Klijn, Strijthagenweg
123, Kerkrade. Tel. 045-
-458000.
Volvo 440 DL, kl. rood,
53.000 km, bwj. maart 1989.
Off. Volvo Dealer JacKLIJN,
Strijthagenweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.

Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.

Sloopauto's
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te 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.
Autocentrum VEENSTRA:
Mazda bestel 2200, diesel, t.
'89, ’16.250,-. Valkenbur-
gerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
Peugeot J5diesel, verl. en
verh., bwj. 89-88; Peugeot
J5D verh., bwj. '84; Peugeot
J5benz. bwj. '85; Peugeot
J 5benz. pick-up bwj. '87;
P.M. INTERAUTO, Napo-
leonsweg 105, Haelen, tel.
04759-1028.
Ford Transit pers±>us, benz.
en LPG, bwj. 1987, kl. rood i.
pr.st., P.M. INTERAUTO,
Haelen, tel. 04759-1028.
Mercedes 208 D verl., bwj.
'89, kl. blauw, i.pr.st; Merc.
m. alum. bak, bwj. '85; P.M.
INTERAUTO, Haelen, tel.
04759-1028,

Onderdelen/ace.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

Motoren
H.D. ELECTRA Glide, bwj.
'90, vaste pr. ’ 25.000,-.
Tel. 045-723557.

(Bromfietsen
Nu nog VESPA kopen voor
oude prijs bij Rens Janssen.
Financ. mog. ’ 40,- p.mnd.
Ganzeweide 54/56, Heerlen.
Tel. 045-211486.
Koop of reserveer nu nog
GIANT'S voor oude prijs.
Rens Janssen, Ganzeweide
54/56. Heerlen. Tel. 045-
-211486.
VESPA Ciao snorbrommer,
bwj. '90, te k. of te ruil, tegen
bromscooter. 046-518708.
Te k. scooter VESPA bwj.
'86 i.z.g.st. met verz. tot
1-5-92. Interesse! bel dan
045-326924.
Vespa CIAO, z.g.a.nw. bwj.
'90, pr. ’775,-. Tel. 045-
-421539.
Koga-Miyata-Carbon met
Shimano-XTR GROEP en
Giant Cadex-Carbon
CFMI-XTR zijn binnen. Bert
Rekers, Willemstr. 85, Heer-
len, 045-726840.
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad.
Tel. 045-719966.

Vakantie
Nog enkele pi. vrij op prach-
tige KUNSTREIS naar Um-
brië en Assisie, paasvak. Inf.
04450-3627 na 15.30u.

m_9m #_p-_ _»-*« ■ _"»«-_

DUUljtlSilK
VLIEGTICKETS

retour vanaf

Europa

Malaga f 365,-
Lissabon f 365,-
Istanbul f 425,-
Rome f 425,-
Tel Aviv f 565,-

Amerika

New Vork f 665,-
Toronto (B) f 695,-
Miami f 900,-
Curacao f 999,-
Los Angeles f 1.065,-
Caracas f 1.296,-
Honolulu f 1.865,-
SaoPaolo f 1.965,-

Verre Oosten

Bangkok f 1.265,-
Hongkong f1.865-, f2.175-, f2.465-,
Cairo f 765,-
Dakar f 1.265,-
Kenia f 1.295,-

-(B)=vertrek vanaf Brussel

Kloosterwandstraat 6,
Roermond,

tel. 04750-72888 of
Honigmanstraat 42,

Heerlen,
tel. 045-711211

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Te k. caravan ADRIA, bwj.
'78, 3-pers., ijsk. enz. Vr.pr.
’1.750,-. Vinkenstr. 77,
H'len Heksenberg.
BÜRSTNER 465 Luxe, bwj.
9-'B9, gew. 714 kg. toiletr.
voort, alle extra's, 1x gebr.
nw.pr. ’ 22.000,- nu

’ 14.250,-. Tel. 045-273743

(Huls)dieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
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
DOBERMANN-KENNEL
veel belovende pups ge-
comb. op schoonheid en"ka-
rakter uit Ankörung en kamp
afst. Tel. 04492-2871.
Te k. DOBERMANNPUPS
en Berner Sennenpups. Tel.
08866-2483.
Te k. van part. WEST HIGH-
LAND White-terriërpups
met stamb., ing. en ontw.,
ouders aanw. 013-637592

Wonen Totaal

Div. showmodellen
kasten/badmeubels
Kortingen tot 50%

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

Div. verlichting,
(ook halogeen)
Grote kortingen

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)

Dankbetuiging
Langs deze weg wil ikeen ieder van ganser harte
bedanken voor de overweldigende belangstelling,
betoond bij mijn afscheid als huisarts.

m
Daar het onmogelijk is u allen persoonlijk dank te
zeggen, gelieve dit schrijven alszodanig te
beschouwen.

H.W.M. Logister,
huisarts
Heerlen, januari 1992
Welterlaan 13
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WENMEEKERS MEUBELEND

Dierenartsenpraktijk Nuth,
steril. HOND ’170,-, poes

’ 60,-. Tel. 045-244247.
Te k. getrainde Duitse
HERDER, 1.P.0 111, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-215031
PAARD te k. Ruin met pa- 'pieren, tel. 045-254243. I
Te k. Yorkshire TERRIËR- 'TJES, kennel Oosheim,
Langstraat 50, Schimmen,
tel. 04404-1527. j
Te k. nest BOUVIER-pups,
ingeënt, ontw. Vrijdagstr. 10,
Molenb. H'len 045-710268 !
Te k. DWERGSCHNAUT-
ZERS met stamboom, 7 wkn j
ingeënt en ontw. Nusterweg
44, Sittard. Tel. 046-514659
Te k. Duitse staande RUW-
HAARPUPS. Tel. info: 045-
-257296-09-49.2454.7225.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Zoekt u een exclusieve inrichting, zoals in V.T. Wonen,
Nouveau, Eigen huis en interieur, die vindt U in Limburgs
Grootste Woonwinkel (2.000 m2)

Antiek en Pesign, PIERRE COUMANS, Industrieweg 15,
en Heerstr. Nrd 144, Stem richting Haven. Do. koopavond.

Meubelhal
aanbiedingen

Bankstel blank eiken rundl. bekl ’ 695,-
Bankstel Chesterfield ’ 295,-
Bankstel eiken Mohair bekl ’ 495,-
Klassiek eng. bankst. Mohair bekl ’ 395,-
Bankstel modern L.L. bekl ’ 295,-
Eethoek met 6 stoelen modern ’ 195,-
Eethoek Windsor ’ 195,-
Eethoek klassiek in notenhout ’ 295,-
Eethoek Biedermeier ’ 495,-

Ook! div. schitterende Barok eethoeken
Bijpassende salon en vitrine kasten,

dressoirs enz.
Slaapkamers in div. stylen, spotgoedkoop

maar zeer appart inruilen.
En! Gespreide betaling.

Oude Maastrichterweg 27 te Geleen
Deze weg loopt parallel met

Rijksweg Noord. Let op videotheek
De Kijkdoos,

daarachter ligt de hal.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

Div. rolgordijnen/jalouzieën
Kortingen tot 50%

Aléén bij
Gamma

Hoensbroek (Akerstr. Nrd.)
OPHEFFINGSUITVER-
KOOP Rotan Manou pitriet
meubelen en alle soorten
manden, alles moet weg. Nu
tot 60% korting. Rijksweg
Zd. 111 Geleen 046-750418
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS ook antiek (veel keus)
Kouvenderstr. 208, H'broek.
SHOWROOMKEUKENS en
div. apparaten tegen zeer
spec. kortingen. Cema BV,
Burg. Lemmensstr. 216,
Geleen, tel. 046-747575.
Te k. compl. eiken opgeleg-
de SLAAPKAMER plus
woonkamer dressoir 1938.
Tel. 045-320819.

Bel de Vakman
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHOORSTEENVEGEN.
Boy Hoen, Brosco BV. Bel
nu 045-226309.
Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.
Voor al uw SANITAIR, gas,
water, cv., badkamers. Ook
aanleg. Tel. 045-441211

Huw./Kennism.
Ex-leraar, 60plus, alleenst.
uit goed mil. met enige
geestelijke bagage, I. 1.80
mtr., slank postuur, z.k.m.
liefst ongeb. VROUW om
samen nog iets van leven te
maken. Leeft. 55 tot 60 jr.
Br.o.nr. B-0252 L.D., Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Man, 08 jr., met auto z.k.m.
lieve VRIENDIN, ben van
Poolse afkomst, al 45 jr. in
Holland. Br.o.nr. B-0159 L.D
Pb. 2610, 6401 PC Heerlen.
Lieve weduwe 63 jaar zkm
lieve VRIEND, ong. zelfde
leeftijd. Br. met foto o.nr.
B-0260 L.D., Postbus 2610,
6401 PC, Heerlen
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Gehuwde vrouw, 40 jr. zoekt
81-VROUW. Afstand geen
bezwaar. Brieven aan: Post-
bus 2646, 6201 KA M'tricht.

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.
Te k. INBOUWHAARD, i.z.
g.st. pr. ’350,-. Tel. 045-
-254600.
Te koop Dru GASHAARD
Huisjesmodel. Tel. 045-
-316494.
Te koop div. electro heaters
met 30% KORTING, nieuw;
electra bekkum afkortzaag,
nieuw ’850,-. Tel. 046-
-525156.
Te k. z. mooie grote HOUT-
KACHEL, Maarden Tromp-
straat 24, Landgraaf, tel.
045-410754.

Te koop KOLENFORNUIS,
cvketel-olie. 045-752800.

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: RUB*
WIJS A-B-C of D binnen»
dagen op de Ned. AntiH^
vanaf ’ 3.500,- all in, gararj
ties mog. Tel. 010-46266»
Of 4666535. __^

Piccolo's in het Limbuf
Dagblad zijn groot in R
SULTAAT! Bel: 045-71996°,

Mode Totaal

Wij ruimen op
2 jeans of 2 jeans hemden

halen 1 betalen
Dames en heren truien, vesten, sweaters,

viscose blouses enz. enz. enz.

2 halen 1 betalen
Op is OP

Fashion Anita, Streeperstr. 55, Schaesberg. 045-326648'
Roto Textiel, Veldhofstr. 57, Eygelshoven. 045-455774.

Roto Fashion, Bautscherweg 8, Heerlerbaan. 045-42850]>
Voor Piccolo's zie verder pagina 22
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KAARTVERKOOP BEGINT A.S. ZATERDAG
I Maastricht: Music Plus, Vrijtholtheater. Heerlen: Satislaction,
I Kerkrade: Music Shop, Geleen: Buro-Pinkpop-Kievitstraat34,
I Roermond: Disco Limburg, Sittard: Siva, Eindhoven: van Leest,
I Niimagen: Tickets. Echte kaarten bij de WV-kantoren te
I Maastricht, Heerlen, Sittard, Venlo,Roermond, Einhoven, Tilburg I
I en Helmond.
I Vouchers bij de overige VW-bespreekburos.
I Entreeprijs ’47,50exel. bespreekkosten.

6 kaarten per persoon Inl. 046-752500. JH

ill WEGENS GROOT
SUCCES

EXTRA MATINEE
VOORSTELLING

25 JANUARI
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HEERLEN
I Kaartenvanaf heden aan de kassa

tel.045-7166 07,
I ma t/m w. van 10.00-15.00uur

zat.van 10.00-1200uur J I
I ;

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 25 jan. THE WALL

zitcomfort kritisch bek e K E H.j,

Dat zit meer dan goed met die
opruiming van Fauteuilerie

i l I L r~-—: rr~. l i l I \
___—fHPH mVttt Zltten IS onze sPecia'lteit- Dat mer'<t u aan *^et C"**-vöirll \^Jlmi weergaloze comfort van onze fauteuils. Aan de J^jf $^PllVmP[jfc"/ V^te*^* eindeloze collectie voor een hoogst persoonlijke -fsd^L^.

Nöj &&& **■ Dat merkt u nadrukkelijk aan de prijzen, die in tfO_| ' *1 feestelijke opruimingsstemming zijn. Dat zit dus 1 [ J
Zeerroyale, klassieke Modernefauteuil metrelax- Wel QOed méér dan QOed ZClfs! Buitengewoon comfortabel, Moderne Scandinavische
fauteuil insterk handwish- mechanisme. Extra hoge rug * " ' 3 door de hoge rug en de fauteuil met buighouten
leer.Decoratief sierstikwerk met hoofdsteun. Leren knmt 11 PVPn nrnfitprpn ruime zitting. Zeer solide frame inzwart of naturel,
inderug. bekleding. iwilll u even piuiueieil. draaivoet Keus uitdiverse kleuren leer.

22957- 1995," im? 1495," Moderne relaxfauteuil W&r 1195," 10957- 795/
l L l L $_£!__, met glide-systeem. . . _ —i

* MpP^ Soepele leren bekleding. , .'"7 t—■4 \ . { v-^éïiA v A Beukehouten draaivoet. /i*> ) I t^-JÉ*%"" ' | ~jl \ W. * 139!- It^t f »"» ■■ -;

Ranke fauteuil met Moderne relaxfauteuil met y^^Ê^t K-'-'v- Deense fauteuil in moderne Moderne relaxfauteuil met
buighouten frame en leren verstelbaar glide-systeem. wÊW^Ê' :'~'*ï''/ lijn. Buighouten frame en glide-mechaniek. Leren
kussens. Actieve, iets Leren bekleding. Houten Wi^k.mÊ *%y decoratief doorgestkte bekleding. Stabiele houten
verhoogde zit met prima armleggers en draaivoet fillPll bekleding. draaivoet
rug-en armsteun WÊmzSïlmmÊ^i "7VI C lOC .moe 17GC w*? f/*j,m w&? ivo,'
1395< va lü_»5f- 2095;- l/!l5f- W*W§IÊÈÈ ,—! '

Originele Zweedsefauteuil. Gerieflijke, verrijdbare relax/ Ruime, klassieke Engelse Perfecte seniorenfauteuil
Veerkrachtig en sterk TV-fauteuü metverstelbare fauteuil metbehaaglijk met iets hogere, actieve zit
buighouten frame.Kussens rug en voetensteun. .■:. " zitcomfort. Bekleding van Romp in donker eiken,
enarmleggers in soft-leer. Bekleding van dessin- ,7? - s Sanderson-look stof. 1295,- Diverse bekledingsstoffen.

W9sr- 795 - _3£ ,a.1495f- w i^^^Bl va^'" **** M-895,'

Klassieke, Engelse fauteuil Klassieke salonfauteuil, jppHMß^^J B^BBiJigj^jÉj||^^^ Fraai-gelijnde fauteuil met Eiken haardfauteuil met fraai
metbekleding van gobelin- uitgevoerd ineiken met ~8^~"^ geprofileerde noten romp houtdraaiwerk. Stevige kus-
stof. Extra dik zitkussen en cane zijkanten. Handwish- en webbing zijkanten. sens, bekleed metbloemstof,
hogerug met sluimer-oren. lerenbekleding. ■■ Stoffen bekleding. afgewerkt met maribou-franl'

io9r va795- 159- 1295,- I |p9Sr^.l495f- m- 475,-

-fauteuilerie <
mr In de Cramer 154 - Woonboulevard Heerlen - Telefoon 045-754224. >i__l!_______/
VOOR UW .PiRSOO NL IJ K E " FAUT E U ïC
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DAKAR - Ghana en Ivoorkust'
hebben zich geplaatst voor de fi-
nale van de strijd om het Afri-
kaans voetbalkampioenschap.
Ivoorkust zorgde voor een grote
verrassing door in de halve fina-
les het favoriet geachte Came-
roun uit te schakelen. Nadat de
wedstrijd geen doelpunten had
opgeleverd viel de beslissing in
de serie strafschoppen (3-1 voor
Ivoorkust). Het door de Duitser
Pfister getrainde Ghana won van
Nigeria met 2-1. Voormalig Spar-
taan Prince Polley maakte het
winnende doelpunt. De eind-
strijd is zondag. Pelé verliet in
tranen het veld. Hij kreeg zijn
tweede gele kaart van het toer-
nooi. In de eindstrijd zal hij daar-
door ontbreken. De Nigeriaan
Babalade kreeg in de tweede
helft de rode kaart.

Pelé niet
in finale

# Richard Krajicek
(rechts) en Jan Siemerink
verlaten
onverrichterzake de baan
na het dubbelspel tegen
deAustraliërs. Later
besloot Krajicek af te
zien van de halvefinale
enkel.

Foto: ANP

Blessure vooral door inspanningen van de laatste dagen

Eigen beslissing Krajicek
- Richard Krajicek heeft hedenochtend zelf

e beslissing genomen niet aan te treden voor zijn wedstrijdtegen Jim Courier in de halve finales van de open Australischetenniskampioenschappen. Eerder op de dag moest hij zich alopgeven uit het dubbelspel met Jan Siemerink tegen de Aus-traliërs Woodbridge en Woodforde.
-.Eerder had ik een half uur geslagen met Wayne Ferreira. Ik
"ton behoorlijk slaan en volleren, maar toen ik probeerde te
Serveren bleek het onmogelijk."

De ongelukkige halve finalist wijt
zijn blessure aan de inspanningen
van de laatste dagen. „Ik heb niet
eerder in een Grand-Slamtoernooi
zo veel wedstrijden gespeeld. Ik
was nog nooit verder gekomen dan
de tweede ronde van het dubbel-
spel. Die belasting is waarschijnlijk
te veel geweest. Ik heb de laatste
dagen ongelooflijk veel tennis ge-
speeld en waarschijnlijk is mijn li-
chaam daar nog niet sterk genoeg
voor."

Krajicek vreest dat zijn deelnemen
aan de wedstrijd om de Davis-
Beker tegen Zwitserland ook twij-
felachtig is.

Het terugtrekken van een halve fi-
nalist in een Grand Slam-toernooi is
nieuw in de moderne geschiedenis
van het tennis. Melbourne is overi-
gens wel vaker getroffen door het
vertrek van spelers die ver in het
toernooi waren gekomen. Deze
week nog Manuela Fragniere-Male-
jeva voor de kwart-finales van het
vrouwen enkelspel tegen Arantxa
Sanchez.

DEN HELDER - Commodore
uit het hoog gelegen Den Helder
is een nationale topper. Garantie
voor internationale successen is
die positie evenwel niet. In de
strijd om de Europa Cup voor
landskampioenen wordt dit sei-
zoen ondubbelzinnig aange-
toond hoe ver het Nederlandse
basketbal is afgegleden. Ook de
thuiswedstrijd tegen Leverku-
sen kon gisteravond niets veran-
deren aan die sombere vaststel-
ling. Den Helder werd volledig
overklast: 58-85.

Den Helder
overklast

"lm Courier is een beste speler, ik

~^ü absoluut honderd procent fit"Jtoeten zijn, wilde ik een kans te-§cri hem hebben. Dat ben ik dus
JjUidelijk niet op dit moment. Vóór'okter John Fraser (de broer van
üd-speler Neale Fraser) mij zou
nderzoeken, heb ik besloten dat

geen nut had te spelen."

„Ted Troost en Rohan Goetzke heb-
ben mij alle mogelijkheden voorge-
houden van wat zou kunnen gebeu-
ren. Zij hebben geen enkele druk
op mij uitgeoefend een bepaalde
beslissing te nemen. Ik had echter
het idee dat ik door te spelen mijn
zaak alleen maar zou kunnen scha-
den. Stel dat ik de halve finale wel
had kunnen spelen, neem zelfs het
onwaarschijnlijke dat ik zou heb-
ben gewonnen, dan was ik, in mijn
overtuiging, nooit in staat geweest
de finale te spelen. Het was gewoon
beter voor mij me niet te wagen aan
de wedstrijd tegen Courier."

Schade
gisteravond ben ik op allemogelij-e manieren behandeld: electrothe-
J^Pie, geluidsgolven, zalf op de

massage. Er is werkelijk
es aan gedaan om de bloeddoor-J~omingin de schouderte bevorde-I*11- Het heeft niet voldoende gehol-pen."

Eaters strijdt
om koppositie

Belasting
Krajicek heeft driejaar geleden ook
een blessure aan zijn rechterschou-
der gehad. „Op dezelfde plaats maar
het was iets anders. Nu voelde ik al-
leen pijn op het moment dat ik de
bal raakte, toen kon ik mijn arm
niet optillen zonder het te duidelijk
te merken."

Staken
In 1989 trok Edberg zich terug voor
zijn kwartfinale tegen Thomas Mus-
ter. Een jaar later staakte de Zweed
na de derde set zijn finalepartij te-
gen Ivan Lendl, die op dat moment
twee sets had gewonnen.

Seles-Fernandez damesfinale Zware trainingsstage
handbalteam in Praag

Barna nieuwe
titelhouder
LAUSANNE - De Tsjechoslo-
waak Petr Barna is in Lausanne
de nieuwe Europese kampioen
kunstrijden bij de mannen ge-
worden. Hij volgde Viktor Pe-
trenko uit het Gemenebest van
Onafhankelijke Staten op. Pe-
trenko kwam ditkeer niet verder
dan de tweede plaats. Derde
werd zijn landgenoot Alexej Oer-
manov.Van onze sportredactie

Limburgse
squashers in
kwartfinale

- Meetpoint Eaters,eeft zijn volle gedachten weer bije nationale ijshockeycompetitie.
(20.00 uur) staat de uit-wedstrijd tegen Utrecht op het pro-

j^mma; zondag staan beide clubs
JJJ 18.00 uur in Geleen tegenover
"*aar op het ijs. De Eaters nemen
P de ranglijst de tweede plaats in
ret een achterstand van drie pun-*ft op Arpo Trappers. De strijd
,°or de koppositie breekt nu in alle2,evigheid los.
paters' tegenstander van vanavond,,ro Badge, is de inzinking bijna te
Oven. Het team uit Geleen daaren-

*Ben niet, bleek uit de voorbije
Wedstrijden.

Van onze correspondent

sportkort
* VOETBAL - John Scheve is
j?egevoegd aan de technische
l*af van eerste divisieclub Herac-j-s- De oud-speler van onder
Jjeer FC Twente tekende in Al-
jjjfclo voor vijf jaar. Schevesn°est wegens een slepende bies-
de aan de knie enkele jaren
gleden zijn professionele loop-
ban als voetballer vroegtijdig

Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

nog twee trainingssessies van elk
twee uur, waarna in de avonduren
een wedstrijd volgt. Cantelberg:
„Presteren onder extreme belasting
is essentieel. Straks in Oostenrijk
mag er geen seconde verslapping
optreden. Het blijkt nu dat de spe-
lers ook na een aantal loodzware
trainingen nog geconcentreerd een
wedstrijd kunnen spelen. Dat is een
groot pluspunt".

Ook Swift in
halve finale

HEERLEN/PRAAG - In de aan-
loop naar het voor het Nederlands
handbal zo belangrijke WK-kwalifi-
catietoernooi in Oostenrijk, waar
ons land voor het eerst in de histo-
rie een startbewijs voor het échte
wereldkampioenschap tracht te ver-
overen, heeft de ploeg van Guus
Cantelberg deze week haar tenten
opgeslagen in de sportschool Nym-
burk in Praag. Voor de bondscoach
een van de laatste gelegenheden tot
experimenteren, nu enkele 'vaste'
krachten in Nederland zijn achter-
gebleven.

Van Wely in
wachtkamer
WIJK AAN ZEE - Loek van
Weiy's vooruitzichten op een
grootmeesterresultaat bij het
Hoogovenstoernooi zijn dubieus
geworden. Aan het eind van op-
nieuw een spectaculair gevecht
liep hij gisteren weer tegen een
nul aan. De nederlaag in de vori-
ge ronde tegen Van der Wiel be-
tekende het einde van zijn kan-
sen het toernooi te winnen, het
verlies tegen Seirawan een dag
later gooide de debutant nog ver-
der terug. Alleen een overwin-
ning en een remise in de laatste
twee ronden kunnen hem nog
redden.

Naast twee zware trainingssessies,
hebben de Oranje-mannen elke
avond een vriendschappelijk duel
tegen een Tsjechisch clubteam af-
gewerkt. Dat leverde tot nu toe drie
winstpartijen op tegen gerenom-
meerde tegenstanders. Zonder
Schuurs, Jacobs, Josten (geen vrijaf
van werk), Tummers en Vlijm (bles-
sures), werden achtereenvolgens
Slavia Praag (25-17), Skoda Pilzen
(25-23) en Sparta Praag (28-16) ge-
makkelijk opzij geschoven.

PANNINGEN - Evic/Swift (dames)
heeft, na winst in de derby tegen
streekgenoot Bevo, de halve finale
om de NHV-beker bereikt. Voor
ruim 400 toeschouwers, in een
sfeervolle ambiance, won de Roer-
mondse koploper in de eredivisie
met 15-20.

Halverwege de eerste helft sloeg
Swift een kloof van vier treffers
(2-6), maar kon de thuisclub niet he-
lemaal los spelen. Na 5-6 en 6-8
werd de ruststand op 6-11 bepaald.

- Tijdens het NK
in Zoetermeer hebben de

fie voor Squashclub Maastricht
spelers, Eric van der

j.llJijm, Lucas Buit en Hans Frie-Jïg, zich voor de kwartfinales we-
*£■"- te plaatsen.
ric van der Pluijm won vrij ge-

makkelijk van Carl Musner met 9-0,
y en 9-3. Lucas Buit versloeg An-■Jé Ruygrok met 9-2, 9-5. en 9-3.
3ans Frieling wist in een zware par-
ijl Van Mare van der Weide te win-veri. In de kwartfinale komt Erican der piuijm uit tegen Eric Smitt,
be als vijfde is geplaatst. Lucas, uit ontmoet Jan van de Velden,
?rWijl Hans Frieling de als nummer
rie geplaatste Michel Vertogenaast zich in de kooi vindt.

Zwitserse
selectie
DEN HAAG - De Zwitserse se-
lectie voor het Daviscupduel van
volgende,week (31 januari - 2 fe*
bruari) in Den Haag tegen Ne-
derland bestaat uit vier spelers.
Coach Roland Stadier neemt als
voornaamste troeven voor het
enkelspel in de wedstrijd voor
de eerste ronde van de wereld-
groep Jakob Hlasek en Mare
Rosset mee. De andere Zwitser-
se spelers, die de reis meema-
ken, zijn Claudio Mezzadri
(128ste) en Ignace Rotman
(434ste). Als hoofdscheidsrechter
van het treffen zal de Fransman
Claude Richard fungeren.

MELBOURNE - Monica Seles en Mary-Joe Fer-
nandez in de finale. Het was half voorspelbaar.
Seles speelde in 1991 zestien toernooien, zestien fi-
nales, tien overwinningen. Arantxa Sanchez werd
gisterenochtend door haar zo over de baan gejaagd
dat het lachen de Spaanse verging.

In de tweede helft ging het score-
verloop gelijk op. Niet minder dan
elfkeer mocht Swift in dit duel van-
af de strafworpstreep aanleggen.
Katalin Szilagyi rondde tien keer
succesvol af. Via 9-16 en 13-18 won
Swift uiteindelijk dus met 15-20.
Voor Bevo was Wil Peters met vijf
treffers het succesvolst.

Niet alleen de goede resultaten
stemmen Cantelberg tot tevreden-
heid. „Ik heb bij elke wedstrijd voor
de rust een andere ploeg het veld
ingestuurd dan na de pauze. Ook de
jongens die doorgaans niet af nau-
welijks aan bod komen, hebben
hier een kans gekregen. Ik heb zo-
doende een goed beeld kunnen vor-
men van het potentieel dat ik achter
de hand heb voor het geval er
iemand onverwacht niet mee kan
naar Oostenrijk", aldus Cantelberg.

De stage in Tsjechoslowakije staat
vooral in het teken van de discipli-
ne, 's Morgens staat er voor het ont-
bijt meestal al een looptraining op
het programma. Daarna volgens

Vandaag vindt de loting voor de
halve finale plaats, waarvoor Quin-
tus, SEW, ATB/V&L en Evic/Swift
geplaatst zijn.

Overige bekeruitslagen: UVG-SEW
11-17; Quintus-OSC 20-13.

Gabriela Sabatini had, ten opzichte van Mary-Joe
Fernandez een wat minder aansprekende over-
macht, maar met zes keer winst over de laatste zes
keer, waren de posities op de ranglijst van de vrou-
wen, derde en zevende toch duidelijkonderstreept.
Voor de Argentijnse was het dit keer echter een
dag waarop de wind voortdurend uit de verkeerde
hoek waaide. Fernandez bewoog veel gemakkelij-
ker, had een opmerkelijk vaste hand, spotte in de
eerste set met de reputatie van de publicitair aan-
trekkelijkste speelster en trok die lijnin de tweede
reeks door. De druk van een afgetekende overwin-
ning remde echter plotseling haar voortgang, waar-
door het tenslotte nog een hele tijd duurdevoor zij
zeker werd van de finaleplaats.

Daarvoor moet heel wat gebeuren, op een relatieve
koude Australische zomermorgen was het zover.
Sanchez berustte in het onvermijdelijke, de achtste
nederlaag op rij sinds zij elkaar in september 1989
in Dallas voor het eerst ontmoetten.
Seles speelde haar gebruikelijke spelletje. Zij kan
niet anders en zij wil vooral niet anders.

Fortuna Düsseldorf
ontslaat trainer
DUSSELDORF - Fortuna Düs-
seldorf heeft trainer Rolf Schaf-
stall ontslagen. Hij was pas sinds
28 augustus van het vorig jaar in
dienst. Destijds volgde hij de
eveneens weggestuurde Oosten-
rijker Josef Hickersberger op.
De 54-jarige Schafstall is de
iBlste oefenmeester in de Bun-
desliga die wordt ontslagen. For-
tuna Düsseldorf verkeert in
degradatiegevaar. De spelers
hadden het bestuur laten weten
geen vertrouwen meer te hebben
in hun trainer.

KNVB-voorzitter Lansink: ’Pittig signaal gegeven’

Limburg verwerpt
eenzijdige staking

Kessler en Fortuna
in principe akkoord
SITTARD - Fortuna Sittard en George Kessler hebben besloten,dat ze in principe nog één jaar samen doorgaan. Het gisteren be-reikte akkoord wordt op korte termijn verder uitgebouwd tijdens
een gesprek, waarin alleen nog financiële details aan de orde ko-men.

George Kessler, die in De Baandert als veldcoach aan de slag wilblijven, prefereert een eenjarig contract. Aldus geeft hij Fortunade vrije hand om na afloop van volgend seizoen zelf een keuze te
"naken.

HEERLEN - Op een enkele uitzon-
dering na krijgt de afdeling Haar-
lem van deKNVB de handen in het
land niet op elkaar om de competi-
tie op eigen houtje stil te leggen.
Van de overige, negentien afdelin-
gen wijst ruim de helft de staking
resoluut af. Een aantal afdelingen
toont begrip voor het harde stand-
punt van 'Haarlem', maar vindt het
een landelijke aangelegenheid, die
gecoördineerd moet worden door
het bestuur amateurvoetbal. Dit
blijkt uit een mini-enquete van de
Gemeenschappelijke Pers Dienst,
waarbij ook deze krant is aangeslo-
ten.

Limburg sprake van toenemend ge-
weld en van ernstige molestaties.
Zowel op het veld als in de zaal. Het
gaat echter niet zozeer om de aan-
tallen, maar veel meer om de aard
van de agressie met steeds meer
conseqenties.

B: Wat heeft u er tegen gedaan/
wat gaat u er tegen doen?

Limburg: De Limburgse scheids-
rechtersvereniging heeft in een
brief aan de clubs laten weten dat
zij zich het recht voorbehoudt om
een club besmet te verklaren als het
geweld blijft toenemen. De afdeling
begrijpt het signaal, maar vindt het
niet de juiste methode.

C: Bent u bereid het voorbeeld van
de afdeling Haarlem te volgen?

Limburg: Limburg' verwerpt de
eenzijdige staking van de afdeling
Haarlem en pleit voor een gezamen-
lijk signaal van alle afdelingen. Als
dat niet zou helpen, moet er geko-
zen worden voor een uniforme pro-
cedure. Daarbij zouden wij het
jeugdvoetbal willen uitzonderen.

Afgelastingen
ZEIST - De voor morgen en zon-
dag vastgestelde wedstrijden in
de afdelingen Friesland, Drente,
Groningen en Rotterdam van de
KNVB zijn afgelast. Ook in het
district Noord van de KNVB
wordt in het weekeinde wegens
aanhoudende vorst niet gevoet-
bald. Toon Verkoyen, competi-
tieleider van District Zuid 11,
neemt vandaag een beslissing
over het het wel of niet doorgaan
van het Limburgse amateurvoet-
bal.

Fortuna zal voor komend jaar slechts in bescheiden mate actiefZijn op de transfermarkt. Er zal geen extra topper worden aange-trokken. De club heeft voor het huidige seizoen reeds een extra
"^spanning geleverd met het binnenhalen van Joszef Szalma,
Marco Boogers, Huub Driessen en Anton Janssen.

en in de zaal. 'Zeist' mag niet langer
met de armen over elkaar blijven
zitten en moet iets doen met de
noodkreet vanuit Haarlem.

„Ik vind dat Haarlem een pittig sig-
naal heeft afgegeven", zegt voorzit-
ter Ad Lansink van het bestuur
amateur voetbal. „Dit duidt op een
grote eigen verantwoordelijkheid,
die ik steun. Aan de ander kant is
de afdeling Haarlem een radertje
van de grote KNVB. Overleg c.g af-
stemming vooraf was zeker op zijn
plaats geweest. Al met al is er iets in
gang gezet, dat een positief resul-
taat kan hebben".

Dat 'Zeist' is wakker geschud be-
wijst het spoedberaad dat voor vol-
gende week is uitgeschreven. Deel-
nemers: het voltallige bestuur
amateurvoetbal en de twintig afde-
lingsvoorzitters.

De afdeling Limburg gaf de volgen-
de antwoorden op de aan alle neder-
landse afdelingen gestelde vragen:

A: Loopt de agressie op de velden
in uw afdeling ook de spuigaten
uit?

Afdeling Limburg: Vergeleken met
vorig seizoen is er in de afdeling

Bijna zonder uitzondering zijn de
afdelingen van mening dat het sig-
naal vanuit Haarlem nog eens aan-
geeft dat het vijf voor twaalf is en
dat er nu eindelijk eens paal en
perk gesteld moet worden aan de
toenemende agressie op de velden
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" Pakkend afscheid. Mary-Joe Fernandez (rechts) troost Gabriela Sabatini. Foto: epa
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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.
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Start avondcursus chauf-
feursdiploma 6-2-92.
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.
SWAHILI leren? Bel dan
045-353724.
Gezocht WISKUNDELE-
RAAR voor bijles. Tel. 045-
-325815.

Kunst en Antiek

Gevraagd
voor inbreng in komende

veilingen kunst-antiek-
inboedels. Veilinghuis,

Lambèr N.V., 043-620649
ma. t/m vr. 9.00 tot 17.00 uur
Te k. GEVRAAGD antieke
meubels en inboedels. P.
Cortenraad, Riemst (B). 09-
-32.12261156.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S met
gar. Philips grootbeeld v.a.
’125,-. Ook zeer recente
TV's. Reeds 25 jaar TV-Occ
Centr. Geel, Grasbroekerw.
25, Heerlen. 045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afstbed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.

Huish. artikelen
IJSK. ’95,-: gasforn. ’95,-
-diepvries ’ 150,-; wasautom

’ 175,-: Tel. 045-725595.
Breimachine demo-dagen in
Geleen:2s-01-'92 van 11.00
t/m 18.00 uur. Heerlen: 28-
-01-92 van 11.00 t/m 18.00
uur. Roermond: 29-01-92
van 11.00 t/m 18.00 uur.
Naaimachinehandel VELD-
MAN BV, Geleen Raadhuis-
str. 14, tel. 046-746480.
Hoensbroek, Kouvenderstr.
68, tel. 045-213538. Heer-
len, Nobelstr. 6, tel. 045-
-716100. Roermond, Neer-
straat 62, tel. 04750-31012.
Te k. MIELE wasaut., voll.
gerev. met gar. v.a. ’ 675,-.
Toenbreker 045-325819.

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
ORGELKOOPJES! Muziek-
huis Guus Arons heeft grote
opruiming van alle overjari-
ge en occasionorgels. Alles
moet weg. Gem. ’480,-;
Solina ’ 550,-; Hohner

’ 950,-; Yamaha 855
’.1.350,-; Yamaha FC 20
’1.250,-; Yamaha HS

’ 6.990,-; Yamaha DB5
Theaterorgel ’7.500,-; Ya-
maha HS 7 ’ 9990,-; Yama-
ha-ldemo (topmodel) Jo-
hannus orgel model 243 met
3 klavieren en 8 losse boxen
(zeer geschikt voor kerk!).
Gespreide betaling is moge-
lijk; geen transportkosten,
(zie onze etalage). Muziek-
huis Guus Arons bv, Honig-
manstraat 5-9, Heerlen.
045-717155.
Te k. JUKEBOX Wurlitzer
Lyric. I.z.g.st., pr.n.o.t.k. Tel.
045-218468
Te koop PIANO-accordion
Scharron-Freres, 120 bas-
sen met 7 registers, 4 korig,
a.nw^’■ 1.775,- 045-415926

f ■

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
ACCORDEONIST/orgelnist
gevr. met zang voor duo.
Br.o.nr. B-0245, LD, Post-
bus 2610, 6401 PC Heerlen.
Te k. KEYBOARD merk
Kawai FS 680, 4 jr. garantie.
Tel. 045-324249.

Computers
Te k. COMMODOR 64, 2
mnd. oud met data-recorder
disk-drive, printer, 3 joy-
sticks, muis plm. 80 disk. en
softw. boeken, vr.pr. ’6OO,-
Tel. 045-320501.

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.

Diversen

Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien,

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, ook met
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.,'

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045-722334.

Werkhandschoenen gezocht?
-Rundsieder, varkensieder, splitleder of vinyl?

-Lashandschoenen of montagehandschoenen?
-PVC of vinyl handschoenen?

-Latex, rubber of katoenen handschoenen?
Voor industrie, bouw of hobby gaat U naar:

|<^RP BV

Inde Cramer3l, Heerlen, tel. 045-716951.
Wie wil zijn Honda GOLD-
WING ruilen tegen een open
jukebox, merk Sieber. Tel.
045-323788.
PARAGNOST, helderziende
medium voor hulp in elk
voorkomend probleem. Tel.
045-310127.
Te koop RIJZADEL ’ 250,-;
hoek TV-kast ’250,-; ste-
reo-inst. ’ 250,-. Te bevr.
045-316307 na 18.00 uur.
GEBIT gebroken? Tand-
techn. praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en
reparaties. Akerstr. N. 328
Hoensbroek 045-228211

Bel voor dag-, maand- of
jaar-

Horoscoop
06-320.330.89 - 50 et p/m

Te k. 2 houten GEBOUWEN
uitneemb. afm. 7,5x7,5m.
gesch. voor zomerhuis/kan-
toor of verenigingsgebouw.
Tel. 043-632433.
Te k. 2 zeer mooie electri-
sche HANGOLIELAMPEN
samen voor ’ 150,-; Grote
salontafel in goede staat
voor ’lOO,-. Tel. 045-
-460106, Manzardstr. 6,
Eygelshoven.

06-HJnen
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.

Maxi Sex
in minirok of minder. Live!!!

06-96.69 - 50 et pm
Dikke donkere vrouw stroop

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

_06-32Q.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, frans, 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
Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00

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 Ct p/m 06-320.320.37

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

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

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

Sex op zn Grieks.
Kies je prooi zelf. 50 cpm.

06-320.327.17
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-sex... .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
Zn strakke broek liet niets te

wensen over.
Homo Live

06-320.330.12 (50 et. p/m)
Denk gewoon dat je de

handen van
Monica

voelt
06-320.331.07 50 et p/m

Zit je in het donker?
Ben je alleen? Bel

Paula
06-320.331.08 - 50 et p/m

Ga liggen, ontspan je en doe
met je handen wat Wendy je

vraagt....

N Wendy
06-320.331.03 -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

Adressen
(nieuw) van dames én he-
ren privé, clubs en escorts!
Ze vertellen zélf wat ze te
bieden hebben en geven
hun adres en tel.nr. 06-9559
50 et p/m

Heb je zin in een lekker
meisje of vrouw

Wil je dan ook graag telefo-
nisch kontakt en een adres

weten, bel dan:
06-320.320.87 (50 et. p/m

boven de 18 jr.)
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

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
06-320330,88 -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

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

100 hete meisjes zoeken
Sexkontakt

Oe-320'326'66 - 50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-32032777 - 50 et p/m

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

Tessa is zon lekker
meisje

06-320328*88 - 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*33018 -50 et p/m

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

Altijd succes
Zoek jij een leuke vriend of

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

Sexafspraakje
Vraag naar haar telnummer
06-320.320.44 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
*Porno Dating*
06-320'32r44 - 50ct p/m

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

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

voor 'n hete
vrijpartij

06-320326*33 - 50 et p/m

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

knullen
06-320.330.90 - 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*
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- 50ctp/m

Oh, wat heerlijk,
maar dat is de thermometer

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

Echt Lesbisch
of maar 50%. Voel je be-
hoefte aan contact met

vrouwen? De box van vrouw
tot vrouw.

06-320.327.78 - 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

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

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.

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.

Club Mirabelle
Club Nirwana
heeft nieuwe mooie meisjes

open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.
ESCORT 045-427120/463323
Burg. Franssenstr. 4, Kerkrade. Tel. 045-427120.

Nieuwstr. 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Video Express
Erotische films bij U thuis gebracht en opgehaald.

Discretie verz. 4 films 7 dagen ’ 30,-. Ook Homo en S.M.
Tevens Movie-box verhuur. Tel. 045-426833.

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

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

" U mag veeleisend zijn "

** Riversideclub **
A2, afslag Echt, Ohé en Laak. Dijk 2, Ohé en Laak
100 meter voorbij camping de Maasterp. Open van

maandag t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards
accepted. Tel. 04755-1854.

Door 1 of 2 nieuwe leuke jonge meisjes totale
ontspanningsmassage

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

Maison d'amour Simpelveld
Met mooie meisjes, ook voor alle THAISE MASSAGES.

Open ma. t/m vr. 14 uur. 045-445120, Dr. Poelsplein 33.
Paren en alleenstaanden Parties

ledere vrijdag en zaterdag vanaf 21 uur met Sexy Shows

Porky's Pretpark!!
NIEUW CINTHIA 19 JR., SUZAN, ELKE EN TINA.

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all-in
tel. 045-423608

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 *

Nieuwe meisjes in
Club Rustica

v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West Tel. 045-412762.

Open ma t/m vrij 11 -24 uur

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768.

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

E^uro Yvonne nu
buro Sittard
Tel. 046-523203.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

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

Privé Daisy
Wat is 't toch fijn om eens bij
ons te zijn. Tel. 045-229091.

't neusje v.d. zalm...

LYDIA
U komt niet voor niks... VIJF
nieuwe internat, meisjes tot
24 jaar. Chayen, Monique,
Suzie, Sheila, Renata en

Tanya 046-749662. 11-23u.
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.

Nieuwe meisjes bij
Privé Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade. Tel.
045-425100, 7 dgn geopend

11-24 u. zond. 15-23 u.

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.

Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543

Roswitha-Sonja
af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

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

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Club Dolce Vita

Hedenavond in onze exclu-
sieve, romantische club, se-

xy lingerie. Ongelooflijk
mooi toezicht in onze gezel-
lige club. Tevens vragen wij
nog een leuke assistente.

Tel. 04750-30746, Rijksweg
15, Linne. Limburg.

Privé en escort
Tel. 045-720916, ook zon-

en feestdagen
Bel 045-427473 voor de
Beste Escort.

"Club La Belle"
led. dag geopend met

Regina, Steffi, Gabi, Yvonn
en Jasmin

van 20.00-05.00 uur.
Kerkrade, Spekholzerheide,
Graverstr. 13, 045-416143.

Nette collega gezocht.

Privé Brigitte en
Nieuw Chanti

v. 11-23 uur. 045-2545

Sacha's Esco
v.a. ’lOO,- all in.
Tel. 06-52980255.^

gezellige Esco
Bel dan 045-727854.

ISplinternieuw
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pi
cilla , nieuw Boy (26) vc

dames! Voor ieder wat *live-shows, privé, SM, p>
nerruil, lesbies, trio's, V

shows, striptease. "Atten
voor een spec. prijsje ei
tisch scheren. Bel voor i

045-274587.
Leuk meisje altijd welko
ledere woensd. en don

SM aanbieding.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-4622 J
Club Denise

ontvangt u in een aange
me sfeer, er zijn meercX

leuke meisjes. Teveni
escort. Industriestr. 13

Spekholzerheide v.a. 18
3 uur. Tel. 045-41388]
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HOENSBROEK - Oud-Roda-
John Meuser, die dit sei-*°en als hulptrainer bij EHC

JC"ef is, wordt in hét nieuwe sei-oen oefenmeester van tweede-klasser Heerlen Sport. Meuser*°Jgt bij die club de naar Chevre-«tont vertrekkende Theo Caenen

HEERLEN - Met ingang van hetueuwe seizoen gaat de heer
de Heerlense voetbal-li!;reiïI€ing RKHBS (le klas afde-

"«g Limburg) trainen. Hij heefteen contract van een jaar.

Eijsdenaar vanavond van start in Antwerpse zesdaagsetrainerscarrousel

Ad Wijnands houdt
voeling met piste

" Van deruim
vijfentwintig
zesdaagsenwaaraan
Ad Wijnands (midden)
deelnam, spande
Maastricht de kroon.
In het begin van de
jarentachtig won hij
twee keer metRené
Pijnen in de inmiddels
verdwenenEurohal.

Archieffoto: FRITS
WIDDERSHOVEN

DOOR WIEL VERHEESEN
JBACHSBERG - Ger Klein,
ftßsf van de 4e klasser
aanh '■

gaat deze vereniging
lat teint^e van dit seizoen ver-ten. Er is nog geen opVOigeroenoemd.

- Hay Halmans, trai-'w van OVCS uit Sittard heeft
*« contract met die club metce« jaar verlengd.

WEERT - Trainer Ger van Berlo»n hoofdklasser Wilhelmina'oBu Weert krijgt na dit seizoen
borT n'euw contract meer aange-

EIJSDEN - Het is binnenkort al twaalf jaar geleden, dat Ad
Wijnands de overstap maakte van amateur naar beroepsren-
ner. Sindsdien heeft hij de kleuren van diverseploegen verde-
digd en onder andere een keer of zes aan de Tour de France
deelgenomen. Hoewel hij altijd op de eerste plaats wegrenner
is geweest, heeft hij echter de voeling met de piste nooit verlo-
ren. Dat blijkt nog steeds. In de nacht van dinsdag op woens-
dag beëindigde hij de zesdaagse van Stuttgart; vanavond start
hij in de six-jours van Antwerpen. Zijn koppelgenoot is de
Duitser Uwe Bolten.

ronden op het winnende koppel
Clark-Bincoletto toegeven.f j*°ERMOND - Trainer André

ÊMa atl van de viOTf*e klaseerw* uitRoermond stopt aan hete.vaa dit seizoen met zijn ac-'teiten als oefenmeester.
aELin - Theo Parusten; uit

bii j en bl'Jft n°g een seizoenjJdevoetbalvereniging Haelen.v*» wordt zyn vierde seizoen bij
rf club uit 4F, die de laatste

bezet.

J^RGRATEN - Leo Kerstgens
Pj?mt ook volgens seizoen
«WVM onder zijn hoede. HetJ^rdt zijn tweede seizoen bij devargratense club.

„Bugno kwam gewoon techniek te-
kort", aldus Wijnands. „In zon ge-
val red je het niet, zelfs wanneer je
zoals hij een vedette bent. De men-
sen hebben het Vaak over een circus
als zij over zesdaagsen spreken,
maar zij vergeten, dat de renners
met het amusement buiten de baan
niks te doen hebben. Wat mij be-
treft was het vooral gedurende de
eerste drie dagen was het enorm af-
zien. Ik miste de tred, die je nodig
hebt om je op zn minst te handha-
ven. Vorig seizoen had ik bewust
geen zesdaagsen op mijn program-
ma gezet, nadat ik een jaar eerder
liefst zeven keer van de partij was
geweest. Dat bleek achteraftoch te-
veel, althans voor iemand wiens
grootste belangen nog op de weg
liggen."

„In Stuttgart had ik ook eenDuitser
aan mijn zijde", aldus de bijna 33-ja-
rige ex-Maastrichtenaar, die met
echtgenote Lilian en de kinderen
overigens reeds geruime tijd in Eijs-
den woont. „Ik was gekoppeld aan
Haase, een jonge prof. Eerlijk ge-
zegd, ik kende hem voordien niet.
Het was dan ook even wennen,
waarbij ik tevens moet aantekenen,
dat ikzelf allesbehalve goed voorbe-
reid aan de start kwam. Door een
flinke griep rond kerstmis, had ik
zeker tien dagen niet kunnen trai-
nen. Van mijn aanvankelijk plan
om gedurende twee of drie weken
minstens drie keer per week op de
baan in Gent te oefenen, werd nau-
welijks iets gerealiseerd. Ik ben
welgeteld twee keer naar België ge-
weest."y^TARD - De eersteklasser<j\ Sittard en trainer Math

nmeitz gaan ook komend sei-er» met elkaar verder.

sport kort
* HANDBAL - In de zaalhand-.^cornpetitie bij de dames wor-

(len zondag gespeeld: V&L-OSCJMO uur, Glanerbrook Geleen)
*Töwift Roermond-DSVD (14.15

de k*° Gerri&hal Roermond). Bij
heren wordt in verband met

"*> trainingsetage van de natio-Jjjte ploeg in Tsjechoslowakije
'enprogramma afgewerkt. Pro-arnrna eerste divisie dames,

SVM-lason (14.10 uur,
Q^nstergeleen), Noav-Hermes

uur, Reinoudhal Susteren)
vn Loreal-Sittard (13.20 uur,ver,l0).

Het was daarom geenszins een ver-
rassing, dat het koppel Wijnands-
Haase een ondergeschikte rol speel-
de. Van dezeventien ploegen, die in
de Hanns-Martin Schleyer Halle
van start gingen werd de Ne-
derlnds/Duitse combinatie dertien-
de met liefst 21 ronden achterstand.
Maar regerend wereldkampioen
Gianni Bugno deed het niet veel be-
ter. Hij en zijn landgenoot Bontem-
pi (met wie hij als tiende werd ge-
klasseerd) moesten ...achttien

Precies weet hij het niet, maar Ad
Wijnands schat, dat hij toch aan
ruim vijfentwintig zesdaagsen sinds
zijn profdebuut heeft deelgenomen.
Maastricht zag hem een keer of zes
aan de slag. Twee keer, in 1981 en
1982, legde hij aan de zijde van Re-
né Pijnen in de toenmalige Eurohal
op de overwinning beslag. Antwer-
pen, Dortmund, Berlijn, Zürich,

Gent, München, Munster, noem
maar op, stonden eveneens een of
meerdere keren op zijn programma.

„Bij mijn huidige werkgever TVM
heb ik een tweejarig contract", zegt
Wijnands. „Als dat ten einde is wil
ik allerminst stoppen met wielren-
nen. Ik denk er al eens aan om over

twe a drie jaar wellicht in één win-
ter zoveel mogelijk zesdaagsen te
rijden. Wie weet, bevalt het zó goed,
dat ik de laatste jaren van mijn car-
rière hoofdzakelijk als pistier mijn
brood verdien. Er is momenteel op;
de baan een aflossing van de wacht
gaande. Daarom kan het nooit
kwaad, dat ik daarmee voeling hou.

Hoe dan ook, als ik volgende week
woensdag in Antwerpen de finish
bereikt hebt, telt vooralsnog toch
weer de weg. Als winnaarvan vorig
jaar zal ik door ploegleider Cees
Priem zeker worden afgevaardigd
naar de Ster van Bessèges, waarmee
in februari mijn zoveelste seizoen
begint."

Parcours-wijzigingen
in Amstel Gold Race

Van onze sportredactie* COMBITREIN - Aanhangersn Roda JCkunnen zaterdag dev.edstrijd van hun ploeg in
tegen MW bezoekenrr cornbitrein. Vertrek: Kerkra-

en lï 55 uur'Landgraaf 18.03 uur
v£ Heerlen 18.14 uur. Na afloop
trj

n het duel vertrekt in Maas-
cht de trein om 21.40 uur. De

jjjs voor een gecombineerd
bedraagt

"Uien gulden en is te verkrij--setl in stadion Kaalheide.

"ATLETIEK - De Amerikaan-
£ atletiekbond (TAC) heeft deftorsing van twee jaar voorPeerwerper Brian Crowser, deel-
l*h?l><*r aan <*e Olympische Spe-
2^. ui Seoul, opgeheven. De

atleet had vorig jaar ge-
J^gerd een dopingcontrale teVergaan na een training.

" Als 'Iron Mike' wordt veroordeeld hangt hem een maximum strafvan 63 jaar boven het
hoofd. Archieffoto: AFP

* AUTOSPORT - De Gazetta
vplo Sport heeft gemeld dat

Prost vrijwel zeker het ko-
l etide formule 1-seizoen voor
,1 ' Ligier-team zal uitkomen. Deor Ferrari ontslagen autocou-kjjr zal volgens de sportkrant in
a
, \ Weekeinde in Le Castellet de

testen.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alléén tiet hoofdkantoor

045-739911
i^a? tussen Ben 12 wtrr.

als de lus door Pey en Echt. In
plaats hiervan trekt de karavaan
vanuit startplaats- Heerlen (10.30
uur) via Kerkrade, Landgraaf en
Brunssum rechtstreeks naar Win-
draak en Sittard, dat als noorde-
lijkste doorkomstplaats fungeert.

HEERLEN - Het parcours van de
zevenentwintigste Amstel Gold Ra-
ce, die op zaterdag 25 april weer
plaatsvindt met medewerking van
het Limburgs Dagblad, heeft ten
opzichte van vorig jaarenkele wijzi-
gingen ondergaan. De afstand van
de wedstrijd, meetellend voor de
wereldbeker, blijft ongewijzigd 242
kilometer.

De route vanuit Brunssum via de
internationale weg naar Konings-
bosch is komen te vervallen, even-

Nieuwe formule
bij LK zwemmen

De eerste passage in Maastricht
vindt al plaats na amper 100 kilome-
ter. Vanuit Wylre wordt bij Stok-
hem de helling van de Dode Man,
achttien procent stijging, in het par-
cours opgenomen. Nieuw is daarna
het „uitstapje" naar België (Teuven
en de helling bij het kasteel van
Sippenaeken), waarna via het Drie-
landenpunt naar de Vijlenerberg
wordt gereden. De Cauberg (na 224
kilometer) en Geulhemmerberg
(228 km) zijn de laatste obstakels
voordat op de Maasboulevard in
Maastricht de finish wordt bereikt.Overigens is de eindstreep, vergele-
ken met vorig jaar, ongeveer één
kilometer zuidelijker richting
ENCI-fabriek gesitueerd.

Tyson wacht zwaar gevecht
Maandag eerste van zes aanklachten legen ex-wereldkampioen

Steun voor
kanovaarder
MAASTRICHT - Kanovaarder
Mare Weyzen heeft van wethou-
der Jo in de Braekt van Maas*
tricht een cheque ad ’ 2.500
gekregen als steun voor zijn pre-
Olympische inspanningen. De
27-jarige Maastrichtenaar is sV
men met zijn K2-maat Jan Dirk
Nykamp uit Deventer genomi-
neerd voqr de Olympische Spe-
len in Barcelona.

NK mountainbike
in Schaesberg
SCHAESBERG - De officiële
Nederlandse kampioenschappen
mountainbikeworden dit jaarop
20 en 21 juni in Schaesberg ge-
houden. Het parcours wordt uit-
gezet rond het complex van de
draf- en renbaan met daarin op-
genomen de beklimming van de
steenberg. De organisatie is in
handen van de ATB-Club Disc-
overy.

Magie Johnson
niet welkom
ADELAIDE - Dr. Brian Sando
heeft de Australische basketbal-
lers de suggestie aan de hand
gedaan op het Olympisch toer-
nooi niet te spelen tegen de met
het Aids-virus HIV besmette Ma-
gie Johnson. Sando is voorzitter
van de medische commissie van
het Australische Olympisch Co-
mité (AOC). Hij waarschuwt de
Australische basketballers dat er
risico's kleven aan het spelen
van wedstrijden tegen Johnson.

Standbeeld
voor Eusebio
LISSABON - Ter ere van zijn
vijftigste verjaardag krijgt Euse-
bio, een van de grootste voetbal-
vedettes aller tijden, in Portugal
morgen een eigen standbeeld.
Het beeldwordt voor het stadion
van zijn voormalige club Benfica
Lissabon geplaatst, waar d(
valler grote triomfen behaalde.

Kaartjes illegaal
doorverkocht
LONDEN - Een speler vai
ventry City, Robert Rosan
de reservekeeper van Ok
Athletic, John Keeley, zijn
een speciale onderzoekscommis-
sie schuldig bevonden aan het
illegaal doorverkopen van kaart-
jesvoor de finale van de FA Cup
vorig jaar. Voor die finale krijgt
elke club in de hoogste divisie in
Engeland een aantal kaïi
Deze worden verdeeld onder de
spelers en bestuursleden.

Squashbond zoekt
rijke Arabier
ZOETERMEER - In Arabië ligt
het geld, weet de arml;.
squashbond. Het eerste sporte.
venement in Koeweit na de Golf-
oorlog wordt door de Nederland,
se bond aangedaan om de
demontabele baan in de aanbie-
ding te doen. Waarde van de
kooi: ruim anderhalve ton. De
baan wordt in Koeweit van 7 tpt
11 februari gebruikt voor een in-
ternationaal invitatietoernooi,
waaraan onder meer wereldtop-
per Chris Dittmar en ook de
Nederlandse prof Raymond
Scheffer deelnemen. Een delega-
tie van de squashbond probeert
tussendoor de glazen baan aan
een rijke Arabier te slijten.

Olsen blijft
bij Bröndby
KOPENHAGEN - Morten Olsen
blijf trainer bij Bröndby. Dins-_dag verlengde de 42-jarige
malige Deense internationa
contract met de landskanij
voor drie jaar.

Pijnlijk verlies
Eddy Budé
DEN BOSCH - Eddy Budé
heeft in de halve finales van het
NK dammen tegen de Bossche
meester Wim van der Kooy een
pijnlijke nederlaag moeten in-
casseren. In de vooruitgespeelde
zesde ronde ging de 25-jarige
Brunssummer in de opening
veel te onbezonnen te werk. Hij
moest lijdzaam toezien hoe zijn
centrumpositie van alle kanten
met succes werd bestookt. De
partij nam slechts 25 zetten en
tweeëneenhalf uur in beslag. Bu-
dé kelderde enkele plaatsen op
de ranglijst.

Brede steun voor
Eddie the Eagle
LONDEN - Dat deelnemen aan
de Olympische Spelen belangrij-
ker is dan winnen, heeft het
Engels Olympisch Comité ge-
merkt. Nadat het bekend hard
gemaakt schansspringer 'Eddie
the Eagle' Edwards niet te zullen
afvaardigen naar de Winterspe-
len, regende het faxen, brieven
en telefoontjes bij het Cemité.
De reacties kwamen uit de gehe-
le wereld. Maar het Comité
houdt voet bij stuk, omdat de
publiekslieveling niet aan de li-
mieten voldeed.

k - Door hevige storm is
0* doorgaan van de wedstrijd
j" de wereldbeker afdaling
jannen) in het Zwitserse Wen-

(. n onzeker. Gisteren, toen on-
ftJ" meer een televisietorenJ^ver werd geblazen, werden al-

trainingen afgelast. Vandaag
Ijj^dt ook storm verwacht. In
r~° ging de wedstrijd op de

wegens hevige
niet door. Het jaar

o*arOp volgde afgelasting na het
(jerlijden van de Oostenrijker
(j^mot Reinstadler bij de kwali-

atiewedstrijd.

Ook dit jaarzullen op de laatste dag
van het LX de Jos Kemp-Wisselbe-
ker en Marie-Louise Linssen-Vaes-
sen-Schaal worden uitgereikt. De
Kemp-Beker voor jongens van de
afgelopen periode gaat naar Ar-
mand Meertens van MZPC met een
puntentotaal van 782,5 punt. De
Linssen-Vaessen-Schaal voor meis-
jes werd gewonnen door Natasha
Spierts van ZON Sport en Spel. Zij
scoorde een puntentotaal van 815,8.

WEERT - Komend en volgend
weekeinde zijn in De IJzeren Man
te Weert de Limburgse winterkam-
pioenschappen zwemmen. Alle da-
gen beginnen de wedstrijden om
12.00 uur. In totaal nemen 23vereni-
gingen met 426 deelnemers deel.
Opmerkelijk is, dat er dit jaar geen
finales verzwommen zullen worden.
Daarvoor in de plaats is de 18-jari-
gen-categorie jongens en meisjes
toegevoegd. Verder zal elke leef-
tijdscategorie nu een andere slag
zwemmen dan in voorgaande jaren,
waarin iedereen dezelfde slag
zwom. Op die manier zullen de
wedstrijden een stuk gevarieerder
en aantrekkelijker worden voor het
publiek.

In grote lijn is de route: Heerlen, Heerler-
baan, Kerkrade, Landgraaf,- Brunssum.Windraak. Sittard (Rijksweg), Geleen
(Rijksweg), Beek, Maastricht Airport. Ule-
straten, Humcoven, Meerssen,- Lange Raar-
berg (50 km), Groot-Haasdal, Aalbeek,
Hulsberg, Heek, Klimmen, Walem, Schin
op Geul, Schoonbron, Wylre, Wittem, Par-
tij, Gulpenerberg (75 km), Heyenrath, Sle-
naken, Terlinden, Margraten, Sibbe, Vilt,
Berg, Maastricht (John F. Kennedybrug,
Maasboulevard, eerste doorkomst, 104 km),
Zonneberg, afdaling Sint Pietersberg, weer
John F. Kennedybrug, Akersteenweg), Ca-
dier en Keer, Bemelen (Bemelerberg,'lls
km), Terblijt, Berg, Geulhem, Vilt, afdaling
Cauberg, Valkenburg (125 km), Sibbe, Sib-
bergrubbe, Oud-Valkenburg, Strucht,
Schoonbron, Wylre, Stokhem (Dode Man,
137 km), Ingber, Gulpen, afdaling Gulpe-
nerberg, Partij, Mechelen, Schweiberg,
Teuven, Sippenaeken, Camerig, Gemme-
nich, Drielandenpunt Vaals (177 km),
Eschberg, Vijlenerberg (185 km), Epen,
Eperheide, Schweiberg. Mechelen, Wahl-
willer, Eys, Eikenrade, Klimmen, Valken-
burg (Heekerweg, Heekerbeekweg, Ooster-
weg, 217 km), Sibbergrubbe, Sibbe, Valken-
burg (Cauberg, 224km), Vilt, Geülhemmer-
weg. Berg, Rasberg, Maastricht, finish
Maasboulevard na 242 km omstreeks 16.35
uur.

INDIANAPOLIS - Ex-wereld-
kampioen zwaargewicht boksen
Mike Tyson begint maandag in
de Amerikaanse staat Indiana
aan zijn zwaarste gevecht: wel of
niet schuldig aan de verkrach-
ting van een deelneemster aan
de verkiezing van Miss Black
America?
Als 'Iron Mike' wordt veroor-
deeld hangt hem een maximum
straf van 63 jaarboven het hoofd,
als hij vrijspraak krijgt wacht
hem op 20 maart het titelgevecht
met wereldkampioen Evander Hij sloeg zijn ex-vrouw toender-

Holyfield. Maar dan staan er nog
wel vijf andere aanklachten we-
gens sexuele mishandeling tegen
hem open.
De golfvan aantijgingen gaat te-
rug naar de tijd toen Tyson nog
een dertien jarig jongetje was.
Het begon met het treiteren van
leeftijdgenoten, maar sloeg al
gauw om in sexueel getinte ac-
ties. Vooral de ruzie in 1988 met
zijn toenmalige vrouw Robin Gi-
vens kan weleens van grote in-
vloed zijn op de jury.

tijd één keer, maar zei achteraf:
„Na de beste klap, die ik ooit
iemand gegeven heb, vloog ze
door de kamer". De advocaat
van de aanklager is van plan het
roemruchte verleden van Ameri-
kaans grootste bokslegende na
Mohammed Ali uitgebreid te be-
spreken tijdens de hoorzitting.
Het is nog onzeker of Tyson zelf
bij de zitting aanwezig zal zijn.
Zeker is wel dat de televisie er
niet bij is. Het geheel vindt
maandag achter gesloten deuren
plaats.

Mannen dubbelspel, halve finales: Wood-bridge/Woodforde - Siemerink/Krajicek
4-6 3-1 Krajicek trekt zich terug, Jones/Leach - Davis/Pate 4-6 4-6 7-6 6-4 6-3.

Melbourne. Open Australische kam
pioenschappen. Vrouwen enkelspel, hal
ve finales: Seles - Sanchez-Vicario 6-2 6-2Mary-Joe Fernandez - Sabatini 6-1 6-4.

TENNIS BASKETBAL
Den Helder. Europa Cup landskampioe-
nen, mannen, poule B. Commodore Den
Helder - Bayer Leverkusen 58-85 (31-49).
Topscorers Den Helder: Worrell 12, Van
Dinten 11; Leverkusen: Johnson 22,
Wheeler 18, Koch 14, Harnisch 11.
Scheidsrechters: Mitjana en Klaar. Toe-
schouwers: 1250.

sportprijsvragen
oEftLEN - Winnende bedragenfejjrtprijsvragen. Midtotto 3A; eerste. «s: geen winna3r; tweede prijs: 2 win-
Crs, bruto ’ 150.000; derde prijE: 57V^haars, ’ 1.908,50, vierde prijs: 2118J^haars, ’ 51,30; vijfde prijs: 41.529
C^aars, ’ 5,80. Cijferspel 3A; zes cij-
Wi? goed: 1 winnaar, bruto ’ 160.000;Vj? cijfers goed: 2 winnaars, ’ 10.890;
Ojr cijfars goed: 23 winnaars, ’ 1.008;
'C ciJlers goed: 226 winnaars, ’ 100;6e cij#ers goed: 206Ö winnaars, ’ 18.

finale: Ghana - Nigeria 2-1 (1-1). 11. Ade-
poju 0-1, 44. Pelé 1-1, 55. Opoku 2-1. Gha-
na in finale tegen winnaar Cameroun -Ivoorkust.

voort) - Dil (Amersfoort) 9-0 9-1 9-0, Van
Hoorn (Veldhoven) - Van Duivenbode
(Utrecht) 9-0 9-3 9-0, Hacska (De Bilt) -
Albada Jelgersma (Amsterdam) 9-6 9-2
9-2, Houtsma (Wijk bij Duurstede) - Son-
nemans (Veldhoven) 9-2 9-2 9-3.

KUNSTRIJDEN
Lausanne. EK. Mannen, eindstand: 1.
Barna 2,5 punten, 2. Petrenko 3,0, 3. Oer-
manov 4,5, 4. Zagorodnioek 5,0, 5. Fili-
powski 8,0, 6. Petorin 8,5, 7. Cousins 12,0,
8. Millot 12,5, 9. Kostin 15,0, 10. Walentin
16,0.
IJsdansen. Stand na korte kur: 1. Kli-
mova/Ponomarenko 1,0 punten, 2. Oe-
sova/Sjoelin 2,0, 3. Gritsjoek/Platov
(GOS) 3,0, 4. Calegari/Camerlengo 4,2, 5.
Engi/Toth 4,8, 6. Rahkamo/Kokko 6,0, 7.
Yvon/Palluel 7,0, 8. Moniotte/Lavanchy

HANDBAL
Vrouwen, achtste finale nationale beker
UVG - SEW 11-17.

Vrouwen: Soo-hyun -Yasuko Mizui 11-5
11-0, Ji-hyun - Ving 11-2 11-9, Kohara -Eun-jung 11-3 11-5, Ribkina - Ning 5-11
11-8 11-4, Hisako Mizui - Muggeridge 11-5
11-4, Heung-soon - Zhaoying 12-9 11-6,
Risht - Soo-yun 12-11 9-12 11-5, Jiuhong-Jin-hyun 11-3 11-6,

Seoel: Open Zuidkoreaanse kampioen-
schappen derderonde: Mannen: Wenkai -Chul-jung 15-3 15-4, Sung-Woo - Joko Su-
prianto 9-15 18-13 15-11, Bambang Su-
prianto - Butler (Eng) 15-18 17-15 15-11,Hak-kyun - Blanshard 15-6 15-12, Kwang-
jin - Kukasemkij 15-6 15-5, Zhengwen -In-ho 15-8 15-7, Jun - Jae-chang 15-6 9-15
15-5, Kusuma - Hyung-jin 15-7 15-9.

BADMINTON

Stand: '1. Toekmakov 7 1/2 punten, 2.
Wolff 7, 3. Winants 5 1/2 en 1 afg., 4. Mos-
kalenko 5 1/2, 5. Nijboer 5, 6. De Boer 4 en
1 afg., 7. Finegold 3 1/2 en 1 afg., 8. Ci-
fuentes 3 1/2, 9. Bronstein 3 en 1 afg., 10.
Van Mil 3,11. Ermenkov 2 1/2, 12. Kuijf 2.

Zetverloop: Grootmeestergroep A, elfde
ronde: wit: Nikolic, zwart: Brenninkmei-
jer 1. d2-d4, d7-d5, 2. c2-c4, c7-c6, 3
Pgl-f3, PgB-f6, 4. Pbl-c3, e7-e6, 5. Lcl-g5,dsxc4, 6. e2-e4, b7-b5, 7. e4-e5, h7-h6, 8.Lgs-h4, g7-g5, 9. Pf3xgs, h6xgs,
10.Lh4xg5, PbB-d7, 11. esxf6, LcB-b7, 12.
g2-g3, DdB-b6, 13. Lfl-g2, 0-0-0, 14. 0-0,
c6-c5, 15. d4-d5, b5-b4, 16. Pc3-a4, Db6-b5
17. dsxe6, Lb7xg2, 18. Kglxg2, Pd7-e5,
18. Del-e2, Dbs-c6+, 20. f2-f3, Dc6xe6, 21.
h2-h4, De6-d5, 22. a2-a3, Pes-d3, 23.
De2-e3, LfB-d6, 24. a3xb4, ThB-eB, 25.
Pa4-c3, TeBxe3, 26. Pc3xds, Te3-e2+, 27.
Kg2-h3, Pd3-f2 + , 28. Tflxf2, Te2xf2, 29.Talxa7, KcB-bB, 30. Ta7xf7, Tf2xf3, 31.
Lgs-f4, Ld6xf4, 32. Pdsxf4, csxb4, 33.
Tf7-e7, c4-c3, 34.b2xc3, Tf3xc3, 35. f6-f7,
zwart geeft op.

kov - Van Mil 0-1

SCHAKEN
Wijk aan Zee. Hoogovens toernooi.
Grootmeestergroep A, elfde ronde: Gel-
fand - Hübner 1/2-1/2, Kortsjnoi - Piket
1/2-1/2, Sax - Episjin 1/2-1/2, Romero -
Nunn 1/2-1/2, Nikolic - Brenninkmeijer
1-0, Van der Wiel - Salov 1/2-1/2, Seirawan- Van Wely 1-0.
Stand: 1. Gelfand 7 punten, 2. Salov 6 1/2
en 1 afg., 3. Kortsjnoi en Seirawan 6 1/2,
5. Hübner en Van der Wiel 6, 7. Nikolic 5
1/2 en 1 afg., 8. Piket, Sax en Van Wely 5
1/2, 11. Episjin 5, 12. Brenninkmeijer,
Nunn en Romero 3 1/2. Grootmeester-
groep B, negende ronde: Toekmakov -Kuijf 1-0, Winants - Dé Boer afg., Moska-
lenko - Nijboer 1-0, Cifuentes - Wolff
1/2-1/2, Bronstein - Finegold afg., Ermen-

Zoetermeer. NK squash, achtste finales:mannen: Van der Pluijm (Maastricht) -Moschner (Tilburg) 9-0 9-3 9-3, Buit (Am-
sterdam) - Van der Laan (Amsterdam) 9-29-5 9-3, Smit (Amsterdam) - Hoogendoorn
(Utrecht) 9-7 9-2 9-4. Mannen: Scheerder(Alphen) - Heskes (Amsterdam) 1-9 9-3 9-7
9-5, Scheffer (Tilburg) - Carter (Valkens-
waard) 9-2 9-0 9-4. Vrouwen: Hoogen-
doorn (Goirle) - De Wilde (Breda) 9-0 9-0
9-3, Atkinson (Dordrecht) - Spitse
(Hoorn) 9-6 9-1 9-2. Sommers (Wester-

SQUASH

GOLF
Perth: Vines Classic, stand na eerste ron-
de: 1. Smith, Boros 66, 3. Parry, Suzuki
68, 5. Harwood, Maggert , Mizumaki, Co-landro ,Fardon 69.

VOETBAL
Dakar: Afrikaans kampioenschap, halve
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20. a3,a4 21.La2,cs 22. b:cs,L:cs 23.1;
d4, L:d4+ Natuurlijk niet 23. ...,h:A
hetgeen een stuk kost na 24. Dc324j|
:d4,Db6 25. Db4. Het eenvoudigs»!
Met een gezonde pluspion is het oH
tuurlijk niet slecht om naar het eirwj
spel af te wikkelen. 25. ...,D:b4 v\
a:b4,Pc6 27. P:c6,b:c6 28. d4! De piojl
nen buiten het bereik van de zwarjl
loper en de toren kan naar fl
28. ...,La6 29. Ta3,TfbB. Of 29 Lb>|
30. Lb3,Ta7 31. L:a4,TfaB 32. L:b5,T«
33. T:a3,T: a334. L:c6 en wit wint. JJ|
T:a4,Lbs 31. Tas,T:as 32. b:as,TaB 3»
Lb3,KgB. Wit staat nu twee pionnejj
voor en rond het eindspel keurig *3
34. Kf2,Kf7 35. h3,Ke6 36. g4,g5 fli
Kf3,ta7 38. Ke3,g:f4+ 39. K:f4,Tf7 V
g:fs,T:fs 41. Ke3,cs 41. ...,Tf7 42. L«*
42. a6,c:d4+ 43. K:d4,Lc6 44. a7,Tf<*
45. Kcs, LaB 46. Ta6+,K:es **T:h6,Tf7 48. Kb6,TfB 49. La4,Tfl
Lc6 1-0.
Als u Peter Leko 'live' aan het w«JJwilt zien, dan kunt u zaterdag 1 '*bruari naar het Multifunctioneel Ceji
trum Gebrook in Hoensbroek gaaj

Wat puzzelwerk voor het weeken*
zwart speelt en wint. Oplossing vfl
gende week.

Ambities koestert Veurink nog
genoeg. „Ik wil weer terug naar
de Nederlandse top, maar zie te-
gen een NK op. Als ik nu een
partij draai en je voelt nadien
iets dan neem je rust. Bij een
toernooi, zoals een NK, moet je
na een of twee dagen weer aan
de slag. Zal ik je iets verklap-
pen? Ik werk er nu bewust aan
om mijn tegenstanders zo snel
mogelijk uit te schakelen. Van
dat op punten winnen ben ik
niet kapot. Het is te riskant en
als je sneller klaar bent, loop je
ook minder kans op blessures."

Ego
Zijn opzienbarend heroptreden
in Duitsland is door de insiders
niet onopgemerkt gebleven. An-
dere boksverenigingen hebben
al geïnformeerd, maar Marco wil
nog niet toehappen.

Hij heeft
zijn woord voorlopig aan TUS
Gerrisheim gegeven. „Maar het
streelt mijn ego wel. Het bete-
kent dat de bokskenners mij nog
niet zijn vergeten."

Van onze correspondent
PIERRE FRAMBACH

LANDGRAAF - Marco Veurink
is weer terug aan het boksfront.
Zijn opponenten weten dat en
zijn inmiddels gewaarschuwd.
Bijna twee jaar lang keek hij
naar de ring en de daarin acte-
rende atleten. Hij voelde daarbij
niet alleen de pijn in zijn hart
maar ook in zijn hand. Om pre-
cies te zijn de rechterhand, zijn
'zorgenkind.

In '88 moest hij de finale van het
Nederlands kampioenschap
door problemen met zijn hand
laten schieten. Later ging zijn
belangrijkste 'gereedschap' in
het gips. Maar Marco vocht terug
en deelde opnieuwrake klappen'
uit. Totdat halverwege 1990 het
einde in zicht kwam, het kapsel
in zijn fameuze rechtse scheurde'
op diverse plaatsen. Marco Veu-
rink uitgeteld.

„Tja, daar leek het wel op", lacht
de nu 24-jarige Veurink. „Toch
had ik zoiets in mijn achterhoofd

Landgraafse bokser weer hersteld van slepende handblessure

Veurink terug in de ring
van dat kan nog wel. Ik heb
doorgetraind. Meer om iets te
doen te hebben als om conditio-
neel in orde te blijven. Ach, ik
kon niet meer boksen met die
pijn. Tot begin '91 ben ik onder
doktersbehandeling geweest. Er
werden cortizonen ingespoten.
Mijn rechter ging opnieuw in het
gips. Zolang ik die spuiten
kreeg, was er geen sprake van
pijn en leek het prima te gaan.
Maar daarna, het " leek uitzicht-
loos. Toch ben ik blijven door-
trainen waarbij ik alleen met
mijn linkse stootte. Met mijn
rechtse deed ik niets. Ik trainde
op snelheid en deed interval-trai-
ning met krachtwisselingen. Uit-
eindelijk heb ik er ook weer mijn
rechtse vuist bij betrokken. Dat
viel tegen, want die was 'uit
vorm. Na een halve minuut.

moest ik al stoppen. Nu, na vier
maanden, is de conditie in die
hand nog niet geheel aanwezig.
Op video-banden zie je dat ik
nog steeds bang ben om met
rechts te stoten. Maar ik red me
wel."

Toeval
Zijn terugkeer op het canvas was
eigenlijktoeval. Het in de Duitse
Oberliga uitkomende TUS Ger-
risheim vroeg bij boksclub
Landgraaf of er soms een mid-
dengewicht voorhanden was om
een open plek op te vullen. Voor
Marco Veurink een koninklijk
aanbod waarop hij impulsief in-
ging. Drie partijen heeft hij in-
middels in Duitsland gebokst.
Twee won hij door ingrijpen van
de ringrechter die het lijden van

zijn tegenstanders niet meer kon
aanzien. Een andere opponent
ging al in de eerste ronde k.o.
Een come back die er veelbelo-
vend uitziet.

Maar Marco Veurink, hij is een
moeilijk te bestrijden rechts
voorstaande bokser, is realist.
Veurink: „Ik ben nu slimmer ge-
worden. Als ik nu iets voel, dan
stop ik meteen. Vroeger had ik
spierpijn maar dan ging je door.
Je werd daar zogenaamd hard
van, maar de waarheid is anders.
Als ik destijds de signalen van
mijn handen beter had begre-
pen, dan was het nooit zover
gekomen. Ik lag er soms maan-
den uit en was te gretig. Snel te-
rugkomen was de boodschap. Ik
heb leergeld betaald."

Erna Spijkers: ’Bij winst kan ons niet veel meer gebeuren’

VCH kan titelstrijd
morgen al beslissen

Quadvlieg favoriet
in turnstrijd

HERTEN - Zondag houdt gymnas-
tiekvereniging Olympia Roermond
in samenwerking met de turnregio
Limburg de provinciale kampioen-
schappen turnen. Vooi" deze titel-
strijd, die om 14.30 uur in sporthal
Hertehym te Herten begint, hebben
zich 65 turners verdeeld over zes ni-
veaus geplaatst. Bij de heren gaat
Maurice Quaedvlieg (Eendracht
Kerkrade) ongetwijfeld zijn titel
met succes verdedigen. De concur-
rentie komt overigensvan zijn club-
genoten Richard Wnuck, Patrick
Bodelier en Robert Janssen.

Het probleem van vorige week. Na-
tuurlijk zou de stelling met twee zwar-
te dames voor wit moeilijk te winnen
zijn, derhalve was de dame op a3een
witte. De stelling: Wit: Kh2, Da3, Tcs,a2, f2, g3, h3. Zwart: KhB, De6, TdB,a6, b5, c4, f7, g7, h7. Afkomstig uit de
partij Aljechin-Nestor, Trinidad 1939.
Wit speelt en wint. Niet echt moeilijk,
maar jemoet het wel even zien: 1.TcB,
T:cB Op 1. ...,Db6 is het uit na 2. DfB!
2. De7! De sleutelzet. Zwart heeft geen
antwoord op de dubbele dreiging. 3.
dBD+ en 3. D:e6 en gaf dus op.
De laatste tijd laat Peter Leko steeds
meer van zich horen. Het 12-jarige
Hongaarse supertalent (rating 2385)
heeft nu ook zijn eerste meesterresul-
taat op zak.
P. Leko - Z. Klaric Spaans, Keckeke-
met 1991
1. e4,e52. Pf3,Pc6 3. Lbs,Pd4. Deze zet
werd voor het eerst in de vorige eeuw
door de Engelse meester Bird ge-
speeld en de variant naar hem ver-
noemd. 4. P:d4,e:d4 5. 0-O,Lc5. Een
ander plan bestaat uit het spelen van
de loperna e7en het paard naar f6. 6.
f4,Dh4. Het oplossen van de dubbel-
pion met 6 d3+ 7. Khl,d:c2 8. D:c2
maakt de zwarte stelling niet eenvou-
diger. 7. d3,c6 8. La4,d6 9. Pd2,fs 10.
Pf3,Dhs 11. Del! Met druk op de e-lijn
en de mogelijkheid om b2-b4 gevolgd
door Lb2 te spelen. 11. ...,Pe7 12.
b4,Lb6 13. e5! Leko toont een goed
stellingsbegrip. Na 13 d5wint wit
met 13. Lb2 een pion en op 13. ...,d:es
volgt 14. D:es en wit moet winnen.
Derhalve heeft zwart weinig keus.
13. ...,Dh6 14. Lb2,o-0. De pion op f 4
mocht niet geslagen worden:
"14. ...,d:f4? 15. Lcl,Dg4 16. e:d6 en wit
wint een stuk. 15.Lb3 +,KhB 16, Pgs.
De zwarte pion op d4loopt niet weg;
16. ...,d5 17. Tf3,Dg6 18. Th3,h6 19.
Pf3,as. Betere zetten heeft zwart niet.

Van onze corresponden
PAUL DEMELINNE

agenda

" GOLFBILJART - Roy Niekamp
van 't Eikske uit Heerlen en Rob
van Ree van BV Chevremont heb-
ben het koppeltoernooi van GBC 't
Krietje in Urmond op hun naam ge-
bracht. In de finale versloegen zij
Jan Hoofs en Mare Horsmans van
Brand Taveerne/Sittard. Hetkoppel
Lucien van der Linden (Chevre-
mont) en Willy. Veurstaek

HEERLEN - In Heerlen is de
naam Spijkers een bijna auto-
matisch synoniemvoor volley-
bal. Met die achternaam op
haar geboortebewijs kreeg Er-
na Spijkers(!29) de besmetting
praktisch binnen met de moe-
dermelk. Jeugdherinneringen
worden gedomineerd door
weekends waarin de ouderlij-
ke woonstee fungeerde als al-
ternatief clubhuis vol vrolijk
snaterende VCH volleybal-
sters. Inmiddels is ze bezig
aan haar elfde seizoen in de
Heerlense hoofdmacht. Mor-
gen ontmoet het ongeslagen
VCH in de sporthal Kaldeborn
(17.00 uur) naaste vervolger
DOS. Bij winst is de titelrace
een nagenoeg gelopen koers
voor Erna Spijkers en haar
teamgenoten.

■Ze is bepaald geen modelatlete,
voorzien van explosieve sprong- en
slagkracht. Niettemin scoort de 1.79
meter lange hoekaanvalster met
koele regelmaat. Leep en uitge-
kookt benut ze haar kansen langs of
via het blok. „Als je niet hoog zit,
moet je slim zijn. Zo simpel is dat.
Vroeger ging het nogal eens mis.
Naarmate ik meer ervaring opdeed,
ging het afwerken van de aanval tot
mijn eigen plezier steeds gemakke-
lijker."

Pijn
Jarenlang droeg Erna Spijkers het
aureool van een wat dromerige,
flegmatieke speelster. Door haar ka-
rakteristieke verlegenheid te over-
winnen heeft ze en passant afgere-
kend met die beeldvorming. Nog
meer dan aan het net, weet Erna
Spijkers vijandelijke verdedigingen
met haar onberekenbare service in
de luren te leggen. Een handels-
merk dat uit pure noodzaak werd
geboren: „Ik beschik niet over een
korte, snelle slagbeweging. Bijge-
volg werden mijn schouderspieren
bij elke uithaal overbelast en al snel
blessuregevoelig. Noodgedwongen
moest ik gaan experimenteren met
de service. Uiteindelijk heb ik een
pijnvrije opslagtechniek ontwik-
keld, met als prettige bijkomstig-
heid dat de vluchtbaan van de bal
blijkbaar moeilijk in te schatten is."

Haar vader Ger Spijkers is hoofd-
coach van VCH. Erna: „Hij is over
het algemeen watkritischer ten op-
zichte van mijn persoontje. Vindt
dat ik het voorbeeld moet geven. Ik
heb er intussen mee leren omgaan."
Haar taak als aanvoerster neemt ze

MORGEN

slecht. 25. ...12-17! Dwingt een volge-J
de grote zwakte af. 26. 37-31 8-12 *J42-37 3-8 Nu ziet de witte stelling 4
niet meer uit. Prosman deed 28. 34-*'
(50-44 kon immers niet), rekte het <JJ]
28. ..25x34 29. 27-22 18x36 30. 29*'
11x2 31. 40x29 8-12 met een schijf nM
der nog tot de vijftigste zet, maar v«n
loor kansloos.

Ik heb er een gewoonte van gemaa**'
om telkens als er een nieuw deelö*
verschijnt van de nalatenschap van &
Kerkraadse problemist Jan Scheij^
daaruit een werkstukje hier af
drukken. Daarom uit het net uitge^
men elfde deel de stand van het dl^gram. Wit speelt en wint, oplossi1"
volgende week.
De oplossing van vorige week. WjL
negen schijven, op 24, 26, 29, 33, 37, *40, 41 en 43. Zwart, negen schijven,"?
7, 8, 10, 13, 17, 18, 22, 28 en 31. WWj
via 1. 29-23 18x49 2. 26-21 49x19 *21x3 31x42 Als je bij het oplossen f
wend bent dammen niet te kron^kom je op dit moment niet meer
der. Toch is hier de oplossing nal>r
'want met een dam op 19 volgt nii,
39-33! 28x39 5. 3-26! 19x46 6. 26x5 fl>*
het lange-lijn-motief. Auteur: P. v'
Kwartel.

Volleybal, Heerlen, sporthal Kal-
deborn, 14.45 uur: VCH 2- VoCA-
SA (dames) en VCH-Morres/Hulst,
17.00 uur: VCH-DOS (dames) en
VCH 3-Set Up/M (dames). Land-
graaf, 16.30 uur: Gèevers/VCL-VC
Sittardia (dames).

ZONDAG

Een week na zijn verrassende triompf
in het jeugdwereldkampioenschap,
mocht Erno Prosman voor het eerst
aantreden in zijn rol van titelhouder.
Hij zat vermoedelijk nog in de wol-
ken, want het werd geen succes. In de
competitiewedstrijd Damlust (Gouda)
-Ons Genoegen (Utrecht) kwam de
kersverse wereldkampioen van de
junioren tegenover Jan Bom te zitten.
De grote Jan Bom: 23-voudig deelne-
mer aan het kampioenschap van Ne-
derland, nationaal kampioen in 1941
en vele malen WK-deelnemer. Maar
mogelijk wist Prosman niet wie hij te-
genover zich had. Bom is de 75 voor-
bij en misschien dacht Prosman met
„een of andere veteraan" te maken te
hebben. Het zou hem tegenvallen:
Prosman-Bom 1. 31-27 19-23 2. 33-28
13-19 Met (17-21) had Bom het spelty-
pe op het bord kunnen brengen dat
hij met Roozenburg ontwikkeld heeft,
het half-open klassiek. Maar Bom is
een dwarsdrijver, altijd geweest al; nu
speelt hij juist weer iets anders., 3.
38-33 9-13 4. 43-38 4-9 5. 37-31 17-22 6.
28x17 12x21 7. 49-43 21-26 8. 33-28
26x37 9. 42x31 7-12 10. 41-37 20-24 11.
47-42 2-7 12. 31-26 14-20 13. 37-31 10-14
14. 46-41 12-17 15. 41-37 7-12 16. 28-22
17x28 17. 27-21 16x27 18. 31x33 1-7 19.
33-28 5-10 20. 34-30 20-25 21. 40-34
15-20 22. 44-40? Voelt Prosman zich
als wereldkampioen verplicht het spel
te maken? Wat hij hier doet is vrijwel
onspeelbaar en Bom zal het met een
paar krachtzetten afstraffen. Aange-
wezen was 39-33 gevolgd door 34-29.
23. ...11-16! 23. 39-33 10-15! Eenvoudig
maar trefzeker, 50-44 is verhinderd
door (18-22) en (23-29) met dam terwijl
op 37-31 (23-29) 34x23 (25x34) 40x29
(18x22) 28x17 (19x37) was gevolgd met
na 31-27 (12x32) 38x27 (14-19) (42x31)
(19-23) 29x18 (13x22) 27x18 (24-30)
35x24 (20x49) zw +. Wit heeft dus geen
keus: 24. 36-31 7-11 25. 31-27 De ruil
28-22, 37-31 en 33-29 was mogelijk
maar' na (27-32) staat wit dan heel

serieus: „Niet als iemand die voort-
durend staat te schudden aan de
scheidsrechterstoel.Dat is vaak ver-
splilde energie. Maar wel als spreek-
buis voor het team. Pik signalen op
en kaart zaken aan waar dat nodig
is in het belang van de groep".

# John van Hel-
mond, een twintig-
jarige tennisser die
de wereld rondreist
in zijn jacht op
ATP-punten.

Foto:
FRANS RADE

De flat in de wijk Aarveld die de
teamleidster van een kinderdagver-
blijf deelt met vriend Boy, fungeert
regelmatig als aanloophuis voor
haar jongereploeggenoten. Om wat
problemen door te spreken of ge-
woon, voor de gezelligheid. Erna:
„Wat dat betreft herhaalt de ge-
schiedenis zich een beetje ten op-
zichte van vroeger bij ons thuis".

Lol
Drie jaar geleden dacht Erna Spij-
kers voor de eerste keer aan stop-
pen. Ze raakte enigszins afgestompt
door een groot verloop: „Eigenlijk
begonnen we ieder seizoen weer op
nul". Meer uit gewoonte dan uit
motivatie is ze doorgegaan.Dit jaar
is de pure 10l in het spelen weer te-
ruggekeerd. Erna: „De reden ligt
voor de hand. Als team zijn we
enorm naar elkaar toegegroeid. Het,
klikt gewoon, zowel in als buiten
het veld". De collectievekracht van
het huidige VCH wordt weerspie-
geld op de ranglijst. Zeven punten
bedraagt de marge met runner-up
DOS. Na morgen kunnen dat er tien
zijn. „Als we deze klus weten te kla-
ren moet het al raar lopen, willen
we het kampioenschap niet binnen-
halen. En daar verheug ik me deze
keer meer dan ooit op."

Bij de nationale damesparen hebben
de dames Van Eck-Grotens in de
Bondsklasse B helaas moeten afha-
ken. In de Bondsklasse A, waar de
strijd om de nationale titel jarenlang
gaat tussen de leden van het Neder-
landse damesteam waren het dit jaar
Bakker-Gielkens die overtuigend
landskampioen werden. Van der Pas-
Schippers kwamen, ondanks een ver-
dienstelijke eindsprint, niet verder
dan de 2e plaats. Van Ipenburg-Van
Winkel eindigden 3e.
Dit jaar was er voor het eerst champa-
gne, aangeboden nog wel door de bar-
keeper. Zou dit door het opwindend
spel of de horecarekening van de
nieuwe kampioenen zijn afgedwon-
gen. De barkeeper antwoordde desge-
vraagd zeer diplomatiek: „door bei-
de", waarmee hij voor komende jaren
alle opties open hield.
Nu zult u minder in de consumpties
dan in de denksport zelf zijn geïnte-
resseerd; hier volgt dan een spel van
de nieuwe kampioenen.

W/NZ

puntentelling, maar vooral op de
sing Trick Count gebasseerd. D^Jlaatste is voor distributionele spel'^
te prefereren. En omdat Noord
4Sch dus zag zitten deed ze ook éeej
trialbid van 3H, geheel in lijn met 1>
principe dat je de tegenstanders ge*
onnodigedingen moet vertellen. j

Oost startte met klaverheer, door Wj^
overgenomen met klaveraas, waar11

klavertien werd gespeeld. Noord oV^zag de situatie en constateerde "4Sch vrijwel een dicht contract v>K
met slechts 1klaver- en ruitenloser_*£
mogelijk 1 hartenloser. Zou Oost nl^gezien het 2KI volgbod en klaver^bij West, over hartenheer beschikk^In dat geval zou je hartenaas moet^slaan voor het geval de heer sec zit!
wordt dan mogelijk het zoveelste f>.
val toegevoegd aan de lijst van lei^C
dieeen blote heer weten te vinden- ***vooral dames halen zo iemand gr 3*.
binnen. Maar Noord vond het ve (
dacht dat West zonodig klaverhe
moest overnemen en de 10 naspeell*
Was dit geen hartensignaal? Als
tenheer goed zit moet je natuurW
snijden; je kunt dan 11 slagen maHi
door harten 10 te elimineren. In ö
geval moet je in de le of 2e hartenr" ,
de de vrouw uit Zuid spelen. a

fl;waarom zouden we niet de extrak^nemen dat OW zelf de harten aansl?.
len? Wests klaver 10 zal Oost ook !>',
zijn ontgaan, en OW weten niets v^
Noords hartenkleur af!
Noord troefde dus klaver af in sla*L.
haalde 2 keer troef, eindigend in d^tmy en speelde in slag 5 vandaar^ruiten naar de 10 en heer. In sla».*)
kwam Oost inderdaad met harten
na, voor de vrouw, heer en aas, W^mee het probleem van én de 10 én „
heer werd opgelost en 11 slagen VjrL
den gemaakt voor een uiterst com' i,

tabele score. Zoals een goed voetb ,
ler de bal het werk laat doen, zo l*f
een goed bridger de tegenstand
voor hem de problemen oplosSe
Veel succes ermee.

amateurs op zondag
Hoofdklasse C
Longa-Baronie
Margriet-Udi'l9
Halsteren-Venray
SVE-EHC
SV Meerssen-Geldrop
TSC-Wilhelmina'oB
Panningen-DESK

Eerste klasse F
Limburgia-Chevre-
mont
Waubach-Blerick
Roermond-RKONS
Volharding-Heer
Veritas-Sittard
FC Vinkenslag-Eijs-
den

Tweede klasse A
SCG-RVU
Almania-Bunde

Caesar-Standaard
RKVCL-RKWL
Miranda-Kolonia
Heerlen Sport-Schut-
tersveld

Derde klasse B
Voerendaal-FC
Hoensbroek
Vaesrade-Groene Ster. Vijlen-Heerlen
Heksenberg-Bekker-
veld
VKC-Minor
Weltania-RKBSV

Vierde klasse B
Gulpen-Oranje Boys
Simpelveld-RKWM
Sportclub'2s-GSV2B
Zwart Wit'l9-Wit

Groen
Klimmania-Keer
Banholtia-Geertruid-
se Boys

Vierde klasse C
Schinveld-FC Gracht
Heilust-Hopel
Helios-Centrum Boys
Laura-Abdissenbosch
KVC Oranje-
Waubachse Boys
SVK-RKSVB

Vierde klasse D
SVE-Mariarade
RKDFC-OVCS
RKSNE-Kluis
Heidebloem-Corioval-
lum
Stadbroek-Passart
KEV-Langeberg

Met de dames Gielkens-Bakker NZ en
Huijben-Van der List OW ging het
bieden:
West Noord Oost Zuid
Pas lSch(s-kaart) 2KI 2Sch
3KI 4 Sch en allen passen

Het 4Sch-bod was niet zozeer op de

Het afgelopen jaar is voor Van Hel-
mond erg leerzaam geweest. „Ik
heb kennis mogen maken met het
keiharde profwereldje. Buiten de
baan gaat iedereen vriendschappe-
lijk met elkaar om, maar in de wed-
strijd is er voor niemand respekt.

Wil een speler op de ATP-lijst ko-
men, danzal hij minimaal één ATP-
punt moeten verdienen. „Psycholo-
gisch is het erg belangrijk als je het
eerste punt binnenhaalt", vertelt
Van Helmond. Vorige week donder-
dag keerde hij terug van een toer-
nee in India en eergisteren stapte
hij weer op het vliegveld naar Egyp-
te om vanaf morgen in actie te
komen in het Satellite-toemooi van
Cairo. „Al dat gereis is overigens
een gedoe. Vliegtickets en hotelsre-
serveren, dat moet ik allemaal zelf
regelen. Zoals trouwens de meesten
op zichzelf zijn aangewezen tijdens
de toernooien."

In september 1990 boekte Van Hel-
mond een enkeltje Florida om daar
op de wereldberoemde tennis-
school van Bolletieri verder bege-
leid te worden. Inmiddels zwierf hij
de halve wereld af om deel te ne-
men aan Satellite-toernooien, onder
meer in Joegoslavië, Portugal, Fin-
land, Hawaï en India. Alleen in Por-
tugal drong hij door de kwalificaties
heen, maar sneuvelde hij in de eer-f
ste ronde. John van Helmond wacht
nog steeds op zijn eerste ATP-punt-
je.

Winnen, dat is het motto waar alles
voor opzij moet worden gezet. Die
mentaliteit neem je op een gegeven
moment over. Ik ben psychologisch
sterker geworden," legt Van Hel-
mond uit.
In de zomer van 1990 was Van Hel-
mond zeker niet een van de grote
coryfeeën in het Limburgse B-cir-
cuit. Hij stond zelfs niet op de nomi-
natie om A-speler te worden. „Als je
de top wilt halen, moet je risico's
nemen. Als ik in Limburg en Neder-
land was blijven spelen, was ik
nooit zo vooruit gegaan als nu het
geval is geweest. Op de tennis-
school van Bolletieri waar ik een
paar maanden vertoefde, heb ik erg
veel bijgeleerd. Ook nu keer ik tus-

sen de toernooien door vaak terug
naar Florida. Bolletieri heeft onder
meer Agassi onderzijn hoede gehad
en staat bekend om zijn harde aan-
pak. Als je niet voldoende progres-
sie boekt, zet hij jezo op straat."

Jan Hasenoot ziet goede mogelijk-
heden in de toekomst voor Van
Helmond. „Natuurlijk ben ik trots
omdat een van mijn beste leerlin-
gen het zo goed doet. 1992 wordt
voor hem het jaarvan de .waarheid.
Ik acht hem in staat om enkele
ATP-punten te verzamelen. Als de
eerste schaapjes over de dam zijn
volgen er meer. Het is jammer dat
hij alles in zijn eentje moet regelen
en de toernooien af moet gaan."

dammenmet johnvan denborst

bridgemet wiel gielkens
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Onder vermelding van 'agenda'

" Erna Spijkers, de motor van VCH. 'Als jeniet hoog zit, moetje slim zijn.'
Foto: CHRISTA HALBESMA

Oud-Brunssum-tennisser reist stad en land af voor erkenning

Van Helmond en de
jacht op ATP-punten

Jeugdinstuif, Landgraaf, sporthal
Strijthagen: vanaf 13.30 uur houdt
WS een instuif waarop de jeugd
tussen zes en achttien jaar kennis
kan maken met de volleybalsport.
Op het programma staat o.m. een
demonstratiewedstrijd en gratis
deelname aan kleine trainings-
groepjes.

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

HOENSBROEK - Twee seizoenen'
verdedigde hij de kleuren van LTC
Brunssum. Het Hoensbroekse
Sportpaleis Hendriks werd eind ja-
ren '80 zijn tweede huis. Daar was
John van Helmond (20) dagelijks
vaak vijf uur in de weer om onder
leiding van zijn trainer Jan Hase-
noot te schaven aan zijn techniek.
Tennisprof worden was de grote
droom van de import-Limburger,
die na twee seizoenen zomercircuit
in de B-categorie te hebben meege-
draaid, tot verbazing van velen de
wijde wereld introk.
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