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Sex op biljart
politieschool

j?OCHEM - Drie adspirant-poli-
j^-agenten van opleidingsinsti-uut De Cloese in Lochem zijn

andere scholen overge-
Maatst, nadat ze sex hadden be-geven in de recreatiezaal. De
jjtie intern wonende studenten
'"Vee mannen en een vrouw)

J^rden op heterdaad betrapt
r^n ze de liefde bedreven op hetbiljart.

'"Het incident is hiermee afgeslo-
*V aldus J. Koornstra, hoofd

en plaatsvervangend-
van de opleidings-

„We hebben de zaak uit-
voerig besproken, al kan ditj^tuurlijk in principe overal ge-
leuren. We zijn een instituut metj°ojongemensen, van wieer 260
'Item wonen."

fjpewei (je betrokkenen door de
Ifding zijn berispt en naar ande-

J* scholen gestuurd, hoeft hun
jj°litieloopbaanniet te lijden on-?er de uitspatting, vindt de ad-JUnct-directeur. „Dat zou anders
~w als er bijvoorbeeld sprakepas geweest van verkrachting of
ets dergelijks. Dat is echter zeer
"^drukkelijk niet het geval ge-
Jsest, er is niets gebeurd tegen

(5* wil van een van de drie."

Franse Airbus
na vertrek terug
naar vliegveld

j/*ftIJS - Een week na het neer-ren van een Airbus A-320 bij
J^atsburg deed zich gisteren bij

vliegtuigvan hetzelfde type eenr-hnisch mankement voor, zo, ft de Franse radio gemeld.

L,t' toestel van de Franse maat-
jcappij Air Inter moest kort na dej^tnaar het vliegveld Orly bij Pa-
i" terugkeren, omdat de piloot
j°blemen had geconstateerd met; remkleppen aan de vleugels.

? passagiers moesten hun reis?Sr Nice met een ander toestel
°rtzetten, aldus de radio.

het weer

Heel plaatsen mist
£* langgerekt hogedrukge-
i*d boven onze omgeving is
i Dalend voor het weer. Er
y^t op veel plaatsen aan-
diende mist voor, die voor
L^dheid kan zorgen. In de
l'ddag gaat de mist plaatse-
f* over in laaghangende

maar het zichti'Jft beperkt. In het noorden
(*"> Limburg kan in de mid-J*B een enkele opklaring
i °rkomen. De middagtempe-
|[U»ur ligt rond het vriespunt.
j^nende nacht daalt het
rik tot omstreeks -3 graden.

Wind is zwak uit,een over-zend, oostelijkerichting.
'°r informatie betreffende
l} weer in Limburg kunt u
f'len 06-91122346.
ANDAAG:
i^op: 08.25 onder: 17.20
*anop: 04.52 onder: 12.20

Beleid
Over het aantal banen dat ver-
dwijnt, bestaat nog geen duidelijk-
heid. Zeker is wel dat het aantal van
135 arbeidsplaatsen voor beleids-
ambtenaren nog dit jaar met veer-
tien wordt verminderd. Dit levert
een besparing op van een miljoen
gulden.

„We hebben nog zon vijftig vakatu-
res open staan. Als deze arbeids-
plaatsen definitief worden ge-
schrapt, is al een flink deel van de
bezuiniging op beleidsambtenaren
ingevuld," verwacht Van Gessel.

Het gemeentebestuur heeft intern
laten weten het te betreuren dat het
nieuws is uitgelekt. Gistermiddag
laat is in allerijl nog geprobeerd om
zoveel mogelijk personeelsleden te
informeren. Vanochtend om 9.00
uur is er een ingelaste bijeenkomst
van Van Gessel met het georgani-
seerd overleg.

Zie verder pagina 1 7

" Heerlen gaataantal
taken terugbrengen

Servië eventueel
bereid Slovenië

te erkennen
BELGRADO - Servië is eventueel
bereid Slovenië te erkennen. In een
interview met hetBelgradose week-
blad Epoha verklaart de Servische
premier Radovan Bozovic dat er
tussen Slovenië en Servië geen con-
flicten meer zijn en Belgrado zich
dan ook niet zal verzetten als de
Joegoslavische autoriteiten zouden
besluiten Slovenië te erkennen.

Aangezien de huidigerestanten van
Joegoslavië volkomen door Servië
worden gedomineerd, betekent de
uitspraak van Bozovic in feite dat
Servië zich wat Slovenië betreft
heeft neergelegd bij de ontstane si-
tuatie. Maar de premier sluit een
erkenning van Kroatië op dit mo-
ment uit.
De halve erkenning van Slovenië
komt niet geheel onverwacht. Hoe-
wel tussen de twee republieken al
tijden heftige wrijvingen bestaan,
wordt zowel in Ljubljana als in Bel-
grado benadrukt dat de aanval op
Slovenië vorige zomer en de oorlog
in Kroatië geen totale verstoring
van de relaties hoeven te beteke-
nen.

Lubbers en Fan den Broek later naarPretoria

Bezoek Zuid-Afrika
voorlopig uitgesteld

KAAPSTAD/DEN HAAG - Het
omstreder\ bezoekvan minister-pre-
sidentLubbers en minister Van den
Broek (Buitenlandse Zaken) is voor
'onbepaalde tijd' uitgesteld. Dit
heeft president F.W. de Klerk giste-
ren in Kaapstad meegedeeld.
Een woordvoerster van de presi-
dent zei gisteren desgevraagd, dat
het 'bezoek voorlopig is uitgesteld
met het oog op verder overleg over
het programma. Aan dit besluit is
vriendelijk overleg met Lubbers
voorafgegaan. Lubbers en Van den
Broek zouden van 18 tot 20 februari
naar Zuid-Afrika zijn gegaan.
Volgens een woordvoerdervan pre-
mier Lubbers vindt nog steeds
overleg plaats over een nieuwe da-
tum. Wel is zeker dat het bezoek
niet in februari zal plaatshebben.

Komend weekeindewordt mogelijk
in het Zwitserse Davos overlegd
tussen premier Lubbers, vice-pre-
mier Kok, minister Van den Broek
(Buitenlandse Zaken), de Zuidafri-

kaanse president De Klerk en ANC-
leider Nelson Mandela.

Gisterochtend had de Zuidafri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken, Pik Botha, al duidelijk ge-
maakt dat zijn regering uitstel van
het bezoek «onder gemor zou accep-
teren.
Het bezoek van Lubbers en Van
den Broek was op onoverkomelijke
bezwaren gestuit van het ANC. De
grootste zwarte oppositiebeweging
noemde de komst van beide minis-
ters 'voorbarig' en was gepikeerd,
omdat Den Haag haar niet had 'ge-
raadpleegd', maar slechts, en dan
nog laat, had 'geïnformeerd.

Op de VVD en de kleine rechtse
partijen na hadden alle politieke
partijen vrede met het uitstel van de
reis.

Zie ookpagina 3

" Commentaar
" De Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk (rechts) en zijn
minister van Buitenlandse Zaken Pik Botha maakten gisteren
duidelijk dat zij het uitstel van het bezoek accepteren.

Foto: REUTER

Bezuiniging van tien miljoen op loonkosten

Heerlen zet mes in
ambtenarenkorps

DOOR JOOS PHILIPPENS
HEERLEN - De gemeente
Heerlen gaat het ambtenaren-
korps van ongeveer 1100 per-
sonen fors terugbrengen. Over
drie jaar moet de post salaris-
sen met tien miljoen zijn ver-
minderd. Dat is een zesde van
de totale loonkosten.
Dit principebesluit hebben burge-
meester en wethouders genomen.
Het zogenaamde managementteam,
bestaande uit de hoofden van de di-
verse diensten, kan vrijdag wijzi-
gingsvoorstellen indienen. Het defi-
nitieve collegestandpunt volgt
dinsdag. De gemeenteraad krijgt in
juni het laatste woord over de snij-
operatie.

„Er gaan hier morgen geen 200
ambtenaren weg, maar dat dit ba-
nen gaat kosten, is duidelijk," zegt
wethouder Jeroen van Gessel.

Er wordt gestreefd naar zo min mo-
gelijk gedwongen ontslagen. Om
dat te bereiken, wordt getracht zo-
veel mogelijk werk mét de bijbeho-
rende mensen uit te besteden,
moeten mensen via outplacement
elders aan de slag komen, worden
taken afgestoten en de interne door-
stroming en bijscholing gestimu-
leerd.

Heerlens bureau ontwerpt
veilige fietsenstalling

DOOR JO JEURISSEN

HEERLEN - In de regio
Eindhoven worden nog dit
jaar vijf automatische rijwiel-
stallingen geplaatst die dief-
stal- en vandalismebestendig
zijn. De stalling is ontwikkeld

door Peter Beukeveld van het
gelijknamige ingenieursbu-
reau in Heerlen. De gesloten
opbergplaats voor fietsen is 24
uur per dag in bedrijf, gebrui-
kersvriendelijk en econo-
misch exploiteerbaar.

Samen met de Limburgse vestiging
van Mourik op het industrieterrein
'De Loop' in Echt gaat Beukeveld
de stallingen in de nieuwe firma Fi-
carro bouwen. Ficarro is afgeleid
van fietscarrousel omdat de rijwie-
len op een draaiende carrousel (on-
zichtbaar voor de gebruiker) wor-
den geplaatst. Een prototype van de
stalling is in Echt opgesteld.
Het proefproject in en rond Eindho-
ven wordt voor tachtig procent ge-
steund door het ministerie van
Verkeer en Waterstaat (1 miljoen
gulden). De andere participanten
zijn de provincie Noord-Brabant
(100.000 gulden) en de vijf gemeen-
ten waar de stalling wordt geplaatst
(samen ook 100.000 gulden).
De opbergplaats voor de fietsen
heeft een diameter van negen me-

ter. Er kunnen op twee niveaus in
totaal 88 fietsen worden geplaatst.
Het proefproject in Eindhoven past
precies in het Masterplan fiets van
het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat. Dat plan wil de rol van de
fiets als vervoermiddel tot 30 pro-
cent laten toenemen en moet het
autogebruik met 12,5 procent ver-
minderen.

NS heeft grote interesse in het pro-
ject omdat juist bij stations een toe-
nemende behoefte is aan fietsen-
stallingen die 24 uur per dag te
bereiken zijn en geen full-time be-
heerder nodig hebben.

Ook in winkelcentra en grote kan-
toorcomplexen is grote behoefte
aan veilige stallingsmogelijkheden
voor de fiets. Andere gebruiksmo-
gelijkheden voor de stalling zijn bij
recreatieve centra en bij woning-
complexen.

Zie verder pagina 18

" Uitvinder bejubeld en
voor gek verklaard

" Peter Beukeveld bij zijn au-
tomatische rijwielstalling. De
opbergplaats, die een diame-
ter heeft van negen meter, is
diefstal- en vandalismebesten-
dig. Er kunnen op twee ni-
veaus 88 fietsen op worden
geplaatst. Foto: JEROENkuit
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Simons keert
zich tegen
Lubbers

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Staatssecretaris Si
mons houdt vast aan zijn voorne
men dat per 1 januari 1993 verden
stappen gezet worden in de stelsel
herziening gezondheidszorg. Alleer
dan blijft de overheid geloofwaar
dig, zo zei de PvdA-staatssecretarii
gisteren tijdens een door de WE
aangevraagd Kamerdebat.
Hij keerde zich daarmee tegen uit
spraken van premier Lubbers afge
lopen vrijdag. De eerste ministe;
stelde toen dat het tempo van in
voering van het plan Simons voor
zichtiger kon. Verdere stappen pc:
1 januari 1993 stond voor de pre
mier niet vast.
In de Kamer kreeg Simons steur
van PvdA-Kamerlid Van Otterloo
Ook hij stelde dat de volgende fas<
in de stelselherziening per 1 janvar
1993 nodig zijn. Vanuit D66 kwa
men soortgelijke geluiden.
CDAer Lansink verwees daarente
gen naar eerder door zijn fractii
gestelde voorwaarden. Die waren
kijken naar inkomenseffecten
eventuele compensatie, hoogte las
tendruk, eventuele invoering eigei
risico's en nadere eisen aan de zorj
die wordt geboden. De VVD wil ni
al stoppen met de voornemens.
Simons wees erop dat hij, als er oj
1 januari 1993 niets verder gebeurt
met nadere wetgeving moet komei
om de financiële solidariteit in d<
gezondheidszorg te bevorderen. Hi
kondigde aan in februari zijn plan
nen voor 1993 in het kabinet ti
brengen. Besluitvorming voorza)
hij dan in maart.
De staatssecretaris keerde zich ooi
tegen het pleidooi van Lubbers on
de uiteindelijke basisverzekerini
gezondheidszorg (waar 96 procen
van alle zorg in zou moeten) kleine
te maken. Simons wees erop da
een kleinere basisverzekering al
leen maar meer kosten zal beteke
nen.

Pitbullbijt
kind dood
in Moskou

MOSKOU - Een driejarig jonge-
tje is het afgelopen weekeinde in
Moskou doodgebeten door een
pitbull. Het dagblad Koeranti be-
richtte gisteren dat deouders het
kind met de hond hadden ach-
tergelaten in hun flat. Bij terug-
keer vonden zij het jongetje in
een plas bloed, de keel open- en
een oor afgebeten. Het kind
overleed later aan zijn verwon-
dingen.

Eerste kind
geboren uit

bevroren embryo
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woensdag vanaf 12.00uur open:
donderdag koopavond (Sittard géén koopavond)
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" Simons wijst
beschuldigingen
van de hand

(ADVERTENTIE)
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DOOR LAURENS SCHELLEN
Rijkelijk laat - we leven per slot
van rekening in het tijdperk van
de compilatie-albums - is het er
dan eindelijk toch van gekomen:
een bloemlezing van de 'opera
magna' uit het lang vervlogen
tijdperk van de New Wave. Een
belle epoque in de popgeschiede-
nis, die als een soort na-geboorte
van de punk aan het eind van de
jaren zeventig haar hoogtepunt
beleefde. Al zij daar eerlijkheids-
halve onmiddellijk bij aangete-
kend dat het gilde der 'wavers'
nogal wat kaf onder het koren
herbergde. Bovendien verwerd
die Nieuwe Golf al snel tot een
commercieel aantrekkelijke ver-
gaarbak, waar de meest uiteen-
lopende genres en (onder)stro-
minkjes zonder scrupules in
werden gedropt.

Toch was er wel degelijk een ge-
meenschapppelijke factor: de
energieke, avontuurlijke aan-
pak, zeg maar de 'wildefrisheid'
van de artiesten. Tekstuele doem
en zwartgalligheid - door cul-
tuurminister d'Ancona bij voor-
keur met 'nikserigheid' aange-
duid — vormden merkwaardig
genoeg een ander bindend ele-
ment.
Antler Subway Records, in de
Benelux vertegenwoordigd door
het klein-maar-fijne Belgische la-
bel Play It Again Sam, heeft het
als eerste aangedurfd om een
dwarsdoorsnedevan het overstel-
pende New Wave-aanbod op
plaat te zetten. De selectie - van
de hand van het Nederlandse
koppel Tejo de Roeck en Peter
Schaaf - mag in elk geval ruim-
hartig worden genoemd, want de
uitverkoren songs zijn inmiddels
uitgesmeerd over drie afzonder-
lijk verkrijgbare albums van elk
ongeveer zeventig minuten. En
het einde van de reeks is voorlo-
pig nog niet in zicht, zo verzekert
een woordvoerder van de maat-
schappij.

In tenminste één opzicht geeft het
drieluik een getrouwe weergave
van de al eerder genoemde ver-
gaarbak: de artistieke waarde
ervan is aan sterke schommelin-
gen onderhevig. Met als logisch
gevolg dat tijdloze kroonjuweel-
tjes en vuünisbakken-songs el-
kaar in hoog tempo afwisselen.

De Muzen zij dank dat zulke
evergreens als Luc van Acker's
zalige Zanna, Arme Cark's ver-
slavende Sleeper In Metropolis,
Medium Mediums sprankelende
Hungry So Angry, TC Matic's
nog immer opwindende Oh La
La La en het heerlijk-agressieve
Is Vie There? van Department S
voorgoed aan de vergetelheid
zijn ontrukt. En met hun onder-
hand ruim tien jaar oude Harley
David (Son of a Bitch) moeten de
aloude Bollock Brothers ook an-
no '92 nog altijd in staat worden
geacht de 'progressieve' dans-
vloer in rep en roer te brengen.

Anderzijds verwekken de even-
eens ruim voorradige niemendal-
letjes op naam van zulke meelij-
wekkende eendagsvliegen als
The Executive Slacks, Crash
Course in Science, Repetition en
Spizzenergi louter plaatsvervan-
gende schaamte. Zo nu en dan
niet minder dan monstrueuze
creaties, waarvoor zelfs de tand
des tijds zijn neus ophaalt.

Nee, een verplicht aan te schaf-
fen document is het dan ook niet
geworden, deze New Wave-trip-
tiek. Maar voor de doorgewinter-
de 'wavers', waartoe ondergete-
kende zich graag mag rekenen,
zal die conclusie een rotzorg zijn.

Bij de gratie van die o-zo-handi-
ge programmeerknop van de
compactdisc.

Leeuwin
Meer nog dan op die gelijknamige
prachtschijf ontpopt Magnapop
zich op de planken als dereïncarna-
tie van de punk. Met als enige ge-
recht op de menukaart een heldere,
ultra-krachtige bouillon verrijkt
met de nodige Au Pairs-, Blondie-
en Sex Pistols-extracten. Ruthie

Morris' snoeiharde gitaar, onder-
steund door een rusteloos pompen-
de ritmesectie, vormt het perfecte
klanktapijt waarop Linda Hopper
zingt zoals Debby Harry alleen in
haar stoutste' dromen zou klinken:
als een leeuwin met een krachtige
brul, die alleen aan toonvastheid
nog enige progressie behoeft. Al-
leen al de manier waarop zij handen
en voeten gaf aan Alex Chilton's
Thirteen was goed voor vijf minu-
ten ademnood & kippevel.
Toegegeven, lang niet alle songs op
het nog prille Magnapop-repertoire
waren zondagnacht even spannend
en onderhoudend. Maar vooral
dank zij hun vliegende start en de
met zes toegiften uitgebreide finale
toonden Hopper en haar kornuiten
ondubbelzinnig aan dat zoiets als
een overnight sensation bepaald
niet alleen aan Nirvana is voorbe-
houden.

Rijpen
Magnapop heeft nog iets meer dan
vier maanden om te rijpen voor het
Pinkpop-podium in Landgraaf. Tot
opperste vreugde van La Hopper
('maar wacht even, er is nog niets
getekend') is de kans levensgroot
dat haar band door Europa's oudste
popfestival voor de 23-ste editie
wordt gestrikt. En ondertussen mag
de Gooise Matras haar dure plicht
vervullen om het majestueuze
(He's) Garden linea recta de top-
veertig in te loodsen.
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Amerikaans neo-punkkwartet overdonderd door Nederlands succes

Magnapop: nog even
rijpen voor Pinkpop

DOOR LAURENS SCHELLEN

SITTARD - Verrukt was ze, en perplex tegelijk. Na afloop van
het ronduit imponerende optreden van haar band in het tjok-
volle Sittardse Fenix kwam Linda Hopper, de doddige vocalis-
te van Amerika's jongstepodiumsurprise Magnapop, woorden
tekort om lucht te geven aan haar emoties.

„ Unbelievable," fluistert ze met
twinkelende oogjes. „Wat 'n land.
En wat 'n avond. Het clubcircuit bij
jullie is werkelijk fantastisch. Ge-
loofme, bij ons in Amerika stelt het
bitter weinig voor. Jonge, veelbelo-
vende bands krijgen er eenvoudig-
weg geen kans. Inderdaad, you're
big or you're nothing. Thuis spelen
we nog altijd voor een man of vijf-
tig, echt waar. Hier bij jullie spelen
we overal voor uitverkochte zalen.
Wat een sfeer, wat een warm pu-
bliek. Ik geloof het nog steeds niet,
maar het is een zalig gevoel."

Een verademing, zo mag je het con-
cert van het uit Atlanta afkomstige
kwartet gerust bestempelen. Met
een ongekend energieke, hondsbru-
tale en meestentijds opwindende
set slaagde de band er moeiteloos in
de torenhoge verwachtingen in te
lossen. Want die waren het jeugdige
viertal dank zij het inderdaad ijzer-
sterke - door R.E.M.'s Michael Sti-
pe geproduceerde en alleen in ons
land (!) uitgebrachte - debuutal-
bum vooruitgesneld. " Ook op de F.enix-planken vormde zingende furie Linda Hopper zondagavond het onbetwiste

middelpunt vt&n deAmerikaanse neo-punkformatieMagnapop. Foto: john SMEETS

Zuurkool niet
vruchten en spek

DOOR HUUB MEIJER

Heeft u nog wat blikfruit over,
meng het dan fijngesneden door
de zuurkool. Bent u niet zon gem-
berfan kunt u deze grondstof ge-
rust weglaten of een scheutje
gembernat toevoegen.
Benodigdheden voor 4 personen:
500 g zuurkool, 1 ui, boter, 3 el ro-
zijnen, 1 el bakgember, 1 dl appel-
sap, 1 appel, ca 750 g aardappelen,
zout, melk, 4 speklapjes, peper,
zout en mosterd.
Laat zuurkool uitlekken. Snipper
ui fijn en fruit in boter ca. 3 minu-
ten. Week rozijnen in lauw water,
snijd bakgember klein. Haal zuur-
kool met vorken los en voeg bij
uisnippers. Voeg appelsap, rozij-
nen en eventueel bakgember toe
en laat zuurkool met blokjes appel
een minuut of 5 stoven. Kook aard-
appelen. Wrijf speklapjes in met
peper, zout en mosterd en bak ze
bruin en gaar. Maak van aardappe-
len en melk een puree, men vruch-
tenzuurkool erdoor. Breng op
smaak met peper en zout en ser-
veer hierbij de speklappen.

pop

Id-cd
VariousArtists -
New Wave Club Class-X
Part 1, 2 en 3
(Antler Subway/PIAS)

New York bron van inspiratie voor lerse bard Luka Bloom

Een man, alleen
met zijn gitaar

DOORRICK BLOM

DUBLIN/SITTARD - Luka Bloom
bracht in 1990 de opmerkelijke cd
Riverside uit. Zijn agressieveen bij-
tende akoestische gitaarspel, ver-
pakt in melodieuze en gevoelvolle
liedjes, leverde juichendekritieken
op. Dat zal met de dezer dagen ver-
schenen opvolger Acoustic Motor-
bike niet anders zijn. Opnieuw zijn
daar zijn geheel eigen gitaarstijl en
expressieve zang.

Maar Bloom is gegroeid en laat ho-
ren dat hij. om zich heen kijkt. Door
zijn jaren in New Vork heeft de ler
zelfs rap in zijn muziek opgenomen.
Zijn nieuwste single nota bene is
een geheel eigen versie van L.L.
Cool J.'s I Need Love.

Tien, vijftien jaar lang, zwoegde en
buffelde Bloom, toen nog onder zijn
eigen naam Barry Moore, als folk-
zanger in kleine lerse kroegjes,
waar men meer aandacht had voor
de whiskey dan voor de muziek.
Ook zijn laatste project, een band in
Dublin, leek tot mislukken ge-
doemd.

Een weekje op het lerse platteland
om inspiratie op te doen, deed won-
deren. Bloom kwam terug met vijf
nummers, waarvan hij wist dat die
alleen tot hun recht zouden komen
als hij ze in zijn eentje zou spelen.
Kort daarop verliet hij dan ook zyn
band en vertrok naar New Vork, om

Na een gloedvol optreden verle-
den jaar op het Pinkpop-festi-
val in Landgraaf, zet de lerse
bard Luka Bloom volgende
week dinsdag 4 februari op-
nieuw voet op Limburgse bo-
dem, 's Avonds staat hij op de
planken van de Sittardse
stadsschouwburg. Voor dit met
hooggespannen verwachtingen
omgeven concert zijn nog
kaartjes verkrijgbaar.

daar zijn nieuwe stijl bij te schaven
en te verbeteren. Deze periode re-
sulteerde in de cd Riverside, waar-
mee hij met name veel aandacht
kreeg in de Verenigde Staten, zijn
eigen lerland en Nederland.

Nu, terug in lerland na een vier jaar
durend verblijfin Manhattan, is zijn
tweede cd verschenen onder de
symbolische titel Acoustic Motorbi-
ke. „Ik heb bewust gekozen voor
dat imago om een beeld te creëren
van een man alleen met zijn gitaar,
zoals ik ook op het podium sta. De
wijze waarop ik deze cd heb opge-
nomen is ook meer natuurgetrouw
dan de vorige, omdat ik de zang- en
gitaarpartijen als het ware live heb
ingespeeld. Niet eerst een take voor
de gitaar en dan een opname voor
de zang, maar gewoon in een keer
op de band gezet. Het is een minder
verfijnde produktie dan bij Riversi-
de, wat het geheeleen direct en ruw
geluid geeft. Die Acoustic Motorbi-

ke is voor mij wat een Harley Da-
vidson is voor de rock 'n' roll."

Bloom heeft zich voor zijn Acoustic
Motorbike duidelijk laten inspire-
ren door zijn verblijf in New Vork.
„Omdat ik lers ben, heb ik de nei-
ging vrij langzaam op bepaalde din-
gen te reageren. Hoewel ik vier jaar
in New Vork heb geleefd, heb ik
daar artistiek gezien niet echt op
gereageerd. Pas bij mijn terug-
komst in Dublin kon ik mijn erva-
ringen echt goed op me laten inwer-
ken en kon ik bepaalde dingen
tegen elkaar afzetten. Ofschoon de
cd in lerland is opgenomen, is het
dan ook veel meer een Amerikaanse
plaat geworden."

" De lerse bard Luka Bloom, die zopas zijn langverbeide al-
bum Acoustic Motorbïke het licht deed zien, staat dinsdag op
de planken in Sittard. Foto: JOHN SMEETS

Hip hop
Opmerkelijk aan de nieuwe cd van
Bloom zijn de invloeden van rap en
hip hop. Zijn nieuwste single is,
zoals gezegd, een versie van L.L.
Cool J.'s I Need Love, en voor het
nummer Bridge of Sorrow schreef
hij zelf een rap. „Het is misschien
vreemd lerse invloeden met rap te
combineren. Maar het is ook uitda-
gend om met slechts een gitaar
muziek te maken waar normaal ge-
sproken samples, drumcomputers
en dergelijke voor gebruiktworden,
en dat op zon manier te doen dat
het akoestisch ook goed klinkt. En
waarom niet diecombinatie? Ik doe
waar ik zin in heb. Het is een uitda-
ging, zoals het hele leven dat zou
moeten zijn. Bovendien zou ik
Acoustic Motorbike niet hebben
kunnen schrijven als ik niet in New
Vork had gewoond en elke dag op
elke straathoek rap en hip hop aan
den lijve had ondervonden."

Wereldsterren
in de race voor
23ste Pinkpop

DOOR LAURENS SCHELLEN

HEERLEN - David Bowie's 1*
Machine, Neil Young & Crazy H*
se, Nirvana, Magnapop, The Lew
lers, Christie Moore, Rowwen Hè#
en de WW-Band. Ziedaar het eerst*
hardnekkig circulerende rijtje 0*
men van bands die serieuze ka£maken om te figureren op het asj
che van de 23-ste editie van hf
Pinkpopfestival. De komst van W
vana en Magnapop naar Landgra*
is inmiddels zelfs al méér danwa^
schijnlijk, zo is gisteren uit b*
trouwbare bron vernomen.

De traditie wil echter dat Pinkpop
directeur Jan Smeets het definitie
ve programma van Europa's ouds1*
popfestival, dat dit jaarop maand»
8 juni plaatsvindt, pas in het vort'
jaar wereldkundig maakt. Voor *samenstelling van het affiche latcj
Smeets en het co-producerend
Mojo-Concerts zich voor een V
langrijk dccl inspireren door de u»'
komsten van de populariteitspoj
zoals die ieder jaar door potentie"
Pinkpopbezoekers wordt samenga
steld.
Een woordvoerster van N«JYoungs platenmaatschappij k°(
gisteren overigens de sterke $.
ruchten over diens komst bevest1'
gen noch ontkennen.

popagenda

JANUARI

" 29 Perron 55 Venlo, Hammerbox

" 30 Feestpaviljoen Stem, Clouseau

" 30 Fenix Sittard, Borghesia

" 31 De Maaspoort Venlo, Golden E* ,
ring '

" 31 Vorst Nationaal Brussel (B.),Eurof*/

" 31 Dalidia Maasmechelen, The Libel*'
tors

" 31 Azijnfabriek Roermond,Gre*]
Dream en Rud a Dub Dub

" 31 Auwt Einekoeze Einighausen, Fe
sefreem

FEBRUARI

" 1 Café Sport Holturn, PrivateJusti^i

" 1 Bar-Dancing Joy Cadier en Ke*.
Bluesroek-festival met Bennie *The Amazing 20 Fingers en CC&'der

" IDe Haverput Bunde, Fietsefreem

" 2De Gats Sevenum, Fietsefreem

" 3 Feestpaviljoen Stem, Rolling Be*
en WW-Band

" 4 Stadsschouwburg Sittard, Lu
Bloom en And All Because The V
dy Loves

" 4 Camion Margraten, Red Hot

" 6 Fenix Sittard, Jimi Hendrix-revivi"
met Rudy Kronfuss Band

" 7 Fenix Sittard, electronic body J"\sic-festival met Swains, Insekt, T"l.,
Minister ofNoise en Sloppy Wrenc'
Body ,

" 7 Feesttent Weert, Janse Bagge Be""

" 7 Torn Torn Heythuysen,Kevin Cos*

" 7't Berghoes Mariahoop, Fietsefre^
" 7 Vredenburg Utrecht, Van Morris"''
" 8 Auw Pastorie Bom, Private Justi^
" 8 Bar-Dancing Joy Cadier en Ke*

OK Coral en Passing Strangers

" 8 Wielderhoes Wijlre, Fietsefreem

" 9 Canix Lottum, Tröckener Kecks

" 9 Gijsbrecht Maastricht, Fietsefre^
(mid.)

" 10 Ijsstadion Aken (D.), Udo Linde"
berg

" 14 Café De Sjloes Bom, D-Train

" 14 Dancing Veronica Maastricht, Pr'v
te Justice i

" 14 Zaal Fonke Echt, Janse Bagge Be"°

" 15 Doornroosje Nijmegen, Kevin C"J
ne & TheParadise Band en Brend^
Croker

Horizontaal
I. heftig; 3. plezierig; 5. muzieknoot; 7.
duw; 9. Sp. ex-koningin; 10. voorzetsel;
11. roem; 12. loophek v. kleine kinderen;
13. cash on delivery; 14. houding; 15.
lokspijs; 16. Europeaan; 17. inclusief; 18.
tropisch insekt; 19. afgemat; 20. zangvo-
geltje; 24. niet meer werkend; 28. iem.
met abnormaal sterke fantasie; 32. iem.
die pocht; 36. rivier (Sp.); 37. val, onder-
gang; 38. nagerecht; 39. betaalplaats; 40.
auto (Eng.); 41. electr. geladen deeltje; 42.
kunsttaal; 43. gravin v. Holland; 44. Friese
jongensnaam; 45. lidwoord; 46. deel v.h.
hoofd; 47. nauw; 48. modegek; 49. venijn;
50. takje.

Verticaal
1. inrichting voor het maken van prodU\
ten; 2. encyclopedie; 3. rekening; 4. jj*
naaktlopen; 5. inrichting waarmee men cc
motor op gang brengt; 6. leerkracht; ':
bonbon; 8. tijd, waarin niet gewerkt wor"'21. Jap. parelduikster; 22. zangstem; *r.
hengsel; 25. nachtvogel; 26. fijn, prett'9'
27. ontkenning; 28. vertrouwen op fgoede afloop; 29. nabijgelegen, aanl'9
gend; 30. verzameling v. geschreven sWJken; 31. bep. net om vogels te vangen; -g'
het heftig tegen elkaar aankomen; 3|j
groen aan uien; 34. fopperij; 35. gewaa<r
gevaarlijk.

Oplossing van gisteren

(C) Standaard Uitgeverij Antwerpen
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DEN HAAG - Naar aanleiding van
allecommotie rond de gevolgen van
de stelselherziening op 1 januari
van dit jaar op de salarissen, wees
Simons beschuldigingen aan zijn
adres van de hand. Volgens hem
was het altijd de bedoeling geweest
mensen met een inkomen vanaf
60.000 gulden bruto, meer te laten
betalen.

„Dat zijn gewilde inkomenseffec-
ten," meende Simons. Dat veel
mensen er in inkomen achteruit
gaan is echter maar voor 33 procent
aan de stelselherziening toe te
schrijven. Voor het overige betreft
het belasting- en premiebesluiten,
die los staan van de gezondheids-
zorg.
VVD-fractieleider Bolkestein eiste
binnen een week een nota van het
kabinet over de koopkrachtontwik-
keling voor dit jaar.

In de Kamer erkende Simons dat
het starten van een onderzoek naar
de kosten in de gezondheidszorg,
waarover hij twee weken geleden
een akkoord bereikte met de parti-
culiere verzekeraars (KLOZ), ver-
traging heeft opgelopen. De verze-
keraars weigeren (zoals deze krant
al meldde) hun boeken te openen,
een keiharde eis van het kabinet wil
het onderzoek nuttig zijn.
Eind deze week moeten besluiten
worden genomen over het onder-
zoek, stelde Simons.

Russen en Amerikanen in Moskou op zoek naar compromis

Palestijnennog niet
aan conferentietafel

DOOR HANS GELEIJNSE

'i^KOU - De tweedaagse
irenkomst van de Midden-

stenconferentie in Moskou'gisteren begonnen zonder
van de Palestijnse

Amerika en Rus-
-1 J*> de organisatoren van de
J^ferentie, stelden zich ach-. israëls bezwaren tegen de
jj^nstelling van de delega-s j,/Tot laat in de avond werd

i'h en achter de schermen
fL^rkt aan een compromis,

de Palestijnen toch in de
i zou brengen.

' Jkr>s de Israëlische minister van
e tfllandse Zaken Levy probeert
I alestijnse bevrijdingsbeweging

' IL,^e besprekingen in Moskou te>L^eren door schending van de
1),.'aken over de samenstelling
!r (j Palestijnse delegatie. Israël,

PLO niet erkent en als een
!^ristische organisatie be-

,« wil alleen Palestijnse ver-
' uit de bezette
v en de Westelijke Jor-

J^oever toelaten aan de onder-fle lingstafel.

i t|wConferentie in Moskou beoogt
y en vervolgafspraken
$ l^te leggen voor verdere onder-
klingen over vrede in het Mid-

' O^osten. Het leiderschap van de
Ik. Sing pas op het laatste mo-
k ' akkoord met het sturen van
L Palestijnse vertegenwoordi-
.(£" De PLO eist dat Israël de
Hoging erkent en zich uit de be-
i|j gebieden terugtrekt. Syrië enkSn boycotten de besprekin-
I '1 Moskou vanwege de Israëli-
([ Weigering om desbetreffende
'fesoluties uit te voeren.
i.
i^rtierikaanse minister van Bui-

Zaken James Baker
\a het compromis gisteren in
i^eming van de Palestijnse dele-
ij" aan de beraadslagingen in

die vandaag van start
lp Zijn Russische collega Kozi-. (l 2ei dat Moskou en Washington

f C&ns z^n over wÜzigingen in deI jo 'ge onderhandelingsformule.
li^Waarde is echter dat de Pales-
ik f 1 deelnemen aan de gesprek-
"l de werkgroepen.

# Palestijnse kinderen maken een V-teken bij een stapel in
brand gestoken autobanden in het vluchtelingenkamp Am
al-Hilweh in Zuid-Libanon.

De brandende autobanden zijn een protest tegen de vredesbe-
sprekingen voor het Midden-Oosten die gisteren op initiatief
van Rusland en de VS in Moskou begonnen. Foto: REUTER

Conflict
minister van Bui-

Zaken James Baker vond
iJ|e Palestijnen door hun handel-
\* 'een kans misten hun zaak
ljj, de wereldopinie te verdedi-

' Niettemin diende zich gister-

avond een toekomstig conflict aan
tussen de VS en Israël. Baker zei
namelijk dat in de vervolgbespre-
kingen waarvoor nu in Moskou de
basis wordt gelegd, wel Palestijnen
van buiten de bezette gebieden zou-
den kunnen deelnemen.

Ook de Russische minister van Bui-
tenlandse Zaken Kozirev liet zich in
die zin uit. Hij zei dat Moskou en
Washington het eens zijn over wijzi-
gingen in de huidige onderhande-
lingsformule, die is afgesproken na
eindeloze pendeldiplomatie van Ba-
ker voorafgaand aan de eerste con-
ferentie vorig jaarzomer Madrid.

Ziekeeconomie thema in State ofthe Union

Buschbelooft kiezers
lagere belastingen
DOOR JAAP VAN WESEL

£sHINGTON - De AmerikaanseJident George Bush heeft van-
in zijn regeringsverklaring

l^ofd dat hij de binnenlandse
k olemen net zo bekwaam en
Lrgiek zal aanpakken als de oor-
LteSen Irak. Zijn plan voor eco-i^isch herstel kreeg de naam mee
k 'Domestic Storm', een verwij-
ld naar 'Desert Storm', de opera-
tie leidde tot de bevrijding vanP*eit.
I thema van de State of thelOn (regeringsverklaring) die
II"1 vannacht voor het Congres
L^rak, is de zieke Amerikaanse
L*Jomie. De president zal daar alle
«"acht aan moeten besteden, wil
°Ver negen maanden een goede

kans maken om herkozen te wor-
den.
Bush wil de economische groei in
de Verenigde Staten bereiken door
een pakket van belastingmaatrege-
len, die de Amerikaanse midden-
klasse er toe moet brengen het
geschokte vertrouwen in de econo-
mie en de president te herwinnen.
De president heeft het Congres
voorgesteld de belastingen te verla-
gen, vooral voor de middenklasse.

Hij beloofde extra belastingaftrek
voor kinderen, ziektekostenverze-
kering en huizenkopers. Doel van
de belastingaftrek voor onroerend
goed is om de ingestorte woning-
markt weer op te vijzelen. De belas-
tingaftrek voor de ziektekostenver-
zekering is een pleister op de
wonde, nu de premie daarvoorbijna
onbetaalbaar is geworden.

Schande
Minister Hirsch Ballin (Justitie),
die ook bij het gesprek aanwezig
was, vond de aanslag een 'schan-
de. Hij liet weten dat het onder-
zoek naar de daders 'krachtig ter
hand is genomen. Daarbij wordt
ook gekeken naar eventuele
overeenkomsten met twee aan-

slagen die enkele weken geleden
tegen minderheidsorganisaties
in Den Haag werde gepleegd. De
Centrale Recherche Informatie-
dienst(CRI) is bij de afstemming
van de onderzoeken betrokken,
aldus Hirsch Ballin.

De heer Bagci van het Inspraak-
orgaan Turken (IOT) toonde zich
na afloop van het gesprek 'erg
tevreden. Aan het verzoek om
extra aandacht van de plaatselij-
ke politie en burgemeester is
gehoor gegeven, aldus Bagci. Hij
riep etnische minderheden in
ons land op meer met buren en
buurthuizen contact te zoeken.

Zie ook pagina 4

" Racisme verstoort
beeld van tolerantie

binnen/buitenland

Staalssecretaris Ter Veld over emancipatie

’Meer vrouwen
op hoge posten’

HAAG - Staatssecretarisfer Veld van Sociale Zaken wilsamen met collega-bewindslie-
den de komende jaren meer
bouwen in politieke en maat-
schappelijke besluitvorming
hijgen. Ze wil tevens een groter
aandeel van mannen in huishou-'telijke en verzorgende taken en
stereotypen doorbreken over
*at mannelijk en vrouwelijk zou
*tin. Ze denkt hiermee drie hard-nekkige belemmeringen voor
Vrouwen aan te pakken.

zei ze gisteren in Den Haag,
ze het concept-beleidspro-

Sfamma emancipatie 'Met het
°°g op 1995' voor adviseringaan-
bod aan voorzitter Den Ouden
van de Emancipatieraad. Het
Voorlopige programma bevat 42
?°genoemde speerpunten van
beleid, die uiteenlopen van 30
Procent vrouwen bij het Rijk in

tot 10 procent meer vrouwe-

lijke bedrijfshoofden en mede-
onderneemsters in het agrarisch
bedrijf. De capaciteitvoor kinde-
ropvang gaat omhoog tot 90.000
in 1993.

Veertien ministers hebben zich
gebonden aan de doelstellingen
die bereikt moeten zijn in 1995,
het jaar waarin de volgende VN-
wereldvrouwenconferentie
plaatsvindt. Ter Veld wil van de
Emancipatieraad weten of de
keuzes van de ministers strate-

gisch juist zijn.
Naast de 42 speerpunten kiest
Ter Veld voor de drie genoemde
meer algemene emancipatiedoe-
len. Om meer vrouwen in poli-
tieks en maatschappelijke be-
sluitvorming te krijgen, moet het
aantal vrouwelijke burgemees-
ters (nu 8 procent) worden ver-
dubbeld, moet er tenminste één
vrouwelijke commissaris van de
koningin worden benoemd,
moet de deelname van vrouwen
aan interdepartementale com-

missies omhoog tot eenvijfde en
het aantal vrouwen in externe
adviesorganen tot tenminste 15
procent. Nieuwe adviesorganen
moeten voor de helft uit vrou-
wen bestaan.

VolgensTer Veld is herverdeling
van onbetaalde arbeid, een twee-
de project om hardnekkige be-
lemmeringen voor vrouwen weg
te nemen, minder eenvoudig.
Een interdepartementale werk-
groep moet er voor zorgen 'el-
kaars beleid in de goederichting
te versterken. Doel is jongensen
mannen een groter aandeel in
onbetaald werk te laten nemen.

Het derde project moet een beter
inzicht geven in de normen die
een rol spelen op het gebied van
huwelijk, moederschap, kost-
winnerschap en seksualiteit en
in hoeverre deze een belemme-
rende factor zijn in het emanci-
patieproces. Ter Veld wil zo de
traditionele beeldvorming door-
breken.

Dales: aanslag moskee
niet door organisatie

Von onze parlementaire redactie
DEN HAAG - Er zijn volgens
minister Dales (Binnenlandse
Zaken) geen aanwijzingen dat de
aanlag op de moskee in Amers-
foort het werk is van een profes-
sionele organisatie. Uit het on-
derzoek van de Amersfoortse
politie naar de gang van zaken
rond het werpen van een brand-
bom naar de gebedsruimte, afge-
lopen zaterdag, blijkt dat het
gaat om 'in de marge van de sa-
menleving verkerende lieden',
aldus de minister. Dales sprak
gisteravond haar 'afschuw en er-
genis' over de gebeurtenis uit in
een gesprek met zeven organisa-
ties van minderheden.
De minister sprak de hoop uit
dat dit 'lelijke signaal' geen ge-

volgen zal hebben voor het
'evenwicht in de Nederlandse sa-
menleving. De Commissarissen
van de Koningin en alle burge-
meesters hebben in een brief van
de bewindsvrouwe de opdracht
gekregen de 'communicatie op
lokaal niveau' met minderheden
en islamieten meer aandacht te
geven. Op die manier kan de
'kostbare balans' in evenwicht
worden gehouden, aldus Dales.

Jeltsin duikt op
in havenstad

MOSKOU - De Russische presi-
dent Boris Jeltsin heeft verplichtin-
gen in Moskou laten vallen voor
urgente gesprekken met de com-
mandanten van de Zwarte-Zee-
vloot. Volgens het persbureau Tass
bevindt Jeltsinzich in de Zuidrussi-
sche stad Novorossisk.

Maandag ontstond grote verwarring
over Jeltsins absentie in Moskou.
Een ontmoeting met de Japanse mi-
nister van Buitenlandse Zaken Wa-
tanabe werd afgiezegd en Jeltsin
verscheen evenmin op het appel bij
de Midden-Oostenconferentie van
ministers van Buitenlandse Zaken
in de Russische hoofdstad. Geruch-
ten over verslechterde gezondheids-
toestand zorgden voor rumoer op
de internationale wisselmarkten.

De melding van Tass leidde onmid-
dellijk tot speculaties over een mo-
gelijke verplaatsing van de Zwarte-
Zeevloot van de Oekraïnse marine-
basis in Sebastopol naar Novoros-
sisk. Oekraïne wil een groot deel
van de vloot onder Oekraïnse con-
trole brengen. Rusland en de mili-
taire top van de voormalige Sovjet-
strijdkrachten zijn daar falikant op
tegen.

De Vries komt
grensexpediteurs

niet tegemoet
DEN HAAG - Minister De Vries
(Sociale Zaken) is niet bereid de
grensexpediteurs die volgend jaar
werkloos raken door het wegvallen
van de Europese binnengrenzen,
een tijdelijke loonaanvulling te ge-
ven. Wel wil hij nagaan of via het
Europees Structuurfonds subsidie
verkregen kan worden voor her-
scholing.
Dat is de uitkomst van overleg gis-
teren tussen De Vries en de Fenex,
de organisatie van grensexpedi-
teurs. Een woordvoerder van de
minister heeft dat meegedeeld.

De grensexpediteurs - bedrijven die
zorgen voor afhandeling van het
grensoverschrijdend vrachtvervoer- zijn met de vakbonden een sociaal
plan overeengekomen om de gevol-
gen van het wegvallen van de Euro-
pese binnengrenzen op te vangen.
Dat moet voorzien in omscholing en
een aanvulling van de uitkering tot
85 procent van het laatstverdiende
loon voor circa duizend werkne-
mers.

De Fenex wil dat de overheid daar-
voor een bijdrage geeft. De Vries
vindt echter de uitvoering van het
sociaal plan een zaak van de werk-
gevers. Hij wordt in die opvatting
gesteund door de vakbonden.

Verstandig
Minister-president Lubbers
en minister Van den Broek
von Buitenlandse Zaken
gaan voorlopig . niet naar
Zuid-Afrika. Het bezoek is
voor onbepaalde tijd uitge-
steld. Een verstandig besluit,
zonder meer.
Na de diplomatieke en poli-
tieke turbulentie van de laat-
ste weken had het weinig zin

voor de Nederlandse regeringsleider voet bij stuk te houden en
toch naar Kaapstad te gaan. Lubbers zou weliswaar met alle
egards door president De Klerk zijn bejegend, maar had tegelijker-
tijd te maken gekregen met een storm van protesten uit de gelede-
ren van het ANC, dat zich op het standpunt had gesteld dat de
komst van de Nederlanders 'prematuur' was en in feite een 'erken-
ning van een onwettig regime inhield. Door het zwarte verzet te
trotseren zou Lubbers bovendien het tegendeel hebben bereiktvan
hetgeen hij in werkelijkheidbeoogde: een bijdrage leveren aan de
noodzaak tot verdere toenadering tussen alle partijen in Zuid-Afri-
ka met als uiteindelijke doel de definitieve afschaffing van de
apartheid.

President De Klerk en zijn minister van Buitenlandse Zaken, Pik
Botha, hebben zich ten overstaan van Lubbers en Vanden Broek
galant en sportief betoond door vriendelijk en constructief te rea-
geren op de onmogelijke situatie waarin de Nederlanders door
hun eigen geklungel verzeild waren geraakt. In een poging het
gezichtsverlies voor de betrokken partijen tot een minimum te be-
perken wordt thans, vanuit het gegeven dat het om een 'open
invitatie' gaat, overleg gevoerd over de mogelijkheid van een offi-
cieel Nederlands bezoek op wat langere termijn. Door deze op-
stelling is het Nederlandse ministersduo een afgang bespaard
gebleven. Nochtans kan niet worden ontkend dat de Nederlandse
diplomatie ten volle verantwoordelijk is voor het al vroegtijdig mis-
lukken van een missie met volstrekt honorabele bedoelingen. In dit
melodrama heeft ook Van den Broek zelf zwak gepresteerd.

F.S.

Coalitie verdeeld
over 'Schengen'

DEN HAAG - De CDA-fractie wil
de invoering van een identificatie-
plicht koppelen aan goedkeuring
van het Verdrag van Schengen, dat
het vrije verkeer van personen re-
gelt in zes EG-landen. Daarmee legt
het CDA een zware last op het
Schengen-debat dat de Tweede Ka-
mer morgen voert. Coalitiegenoot
PvdA voelt niets voor het CDA-
voorstel.
De CDA-fractie vindt dat burgers
van de zes verdragslanden (Bene-
lux, Duitsland, Frankrijk en Italië)
in bepaalde, bijvoorbeeld verdach-
te, omstandigheden de verplichting
moeten krijgen zich te identificeren
via het tonen van een officieel legiti-
matiebewijs. Dat zou dan bijvoor-
beeld moeten gelden voor burgers
die zich in verdachte omstandighe-
den bevinden.
CDA en PvdA spraken in het
regeerakkoord af deze kabinetspe-
riode een beperkte identificatie-
plicht in te voeren voor voetbalvan-
dalen en zwartrijders.

punt

uit
Li Peng

De Chinese premier Li Peng
heeft tijdens zijn omstreden be-
zoek aan Italië geen ontmoe-
ting met paus Johannes Paulus
II of een lagere Vaticaanse ver-
tegenwoordiger. Van Chinese
zijde was geen contact met het
Vaticaan opgenomen, zo zei de
woordvoerder van het Vati-
caan. Li Peng wordt in Rome
op zijn eerste Europese reis na
de bloedige onderdrukking in
1989 van de democratiserings-
beweging met protesten gecon-
fronteerd. Ook heeft de socia-
listische burgemeester van
Rome maandag geweigerd hem
te ontvangen. Wel ontmoet Li
Peng onder anderen premier
Andreotti.

Blindheid
De VVD wil dat staatssecreta-
ris Simons (Volksgezondheid)
een einde maakt aan de lange
wachtlijsten voor oogoperaties.
De te lange wachttijden leiden
tot onnodige blindheid en
slechtziendheid, aldus de
WD'er Dees in schriftelijke
vragen aan Simons. Hij ver-
wijst daarbij naar de inaugura-
le rede van prof. dr E. Hendrik-
se, 8 juni vorig jaar aan de
Katholieke Universiteit van
Nijmegen, waar deze hoogle-
raar gewag maakte van de ern-
stige negatieve gevolgen van
de wachtlijsten.

Doden
Door een ongeluk gisteroch-
tend op de provinciale weg
S-21 (Vinkeveen-Uithoorn-
Haarlem) zijn twee vrachtwa-
genchauffeurs om het leven
gekomen. Een bestuurder van
een personenauto is met ern-
stig beenletsel in een zieken-
huis opgenomen. De ravage op
de S-21 was groot.

§

Illegalen
De Amsterdamse politie heeft
gisteren bij een inval in een
aantal slooppanden in de
Transvaalbuurt 59 illegale bui-
tenlanders opgepakt. De illega-
len werden aangetroffen tussen
stapels leeggeplunderde kof-
fers, tassen en portemonnees.
De verdachten zouden zich
hebben schuldig gemaakt aan
tientallen inbraken, zakkenrol-
lerij en berovingen. De politie
werkt met vijftig man aan de
zaak.

Brandschade
Aan de wandelpromenade in
Kijkduin is gisteren voor 2,6
miljoen schade aangericht door
een brand. Een poffertjesres-
taurant dat plaats bood aan zes-
honderd personen en een
Turks restaurant dat tweehon-
derd personen kon herbergen,
brandden geheel uit. Drie an-
dere panden liepen rook- en
waterschade op. Het vuur is
volgens de brandweer vermoe-
delijk ontstaan in het Turkse
restaurant. Er zijn geen aanwij-
zingen dat hetvuur is aangesto-
ken.

Fraude
De Leidse politie heeft gisteren
de 66-jarige ex-penningmeester
van de Petrus-parochie in de
Sleutelstad aangehouden. De
man wordt ervan verdacht bij
de parochie in 25 jaartijd onge-
veer 1,6 miljoen gulden te heb-
ben verduisterd. De zaak
kwam in oktober vorig jaar aan
het licht na wisseling van het
penningmeesterschap. De poli-
tie rondde deze week het voor-
onderzoek af.

(ADVERTENTIE)
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DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!

MQla EEEEKM3KI
Vola staat voor deskundigheid op het ge-
hiedvan consumptiefen zakelijk krediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsiuogelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of hel Vola <<>20) 561 2205.
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Gedrag veranderen via voorlichting enige remedie

Automobilist blijft
hardleers bij mist

DOOR DOLF ROGMANS
DEN HAAG - De Algemene
Verkeersdienst van de rijks-
politie gaat tijdens de mist
meer snelheidscontroles
houden. Tot nu toe lijkt er
echter geen kruid gewassen
tegen de snelheidsovertre-
ders, of het nu mist of niet.
De eerste mistcontrole dit
weekeinde op de Al bij
Naarden toonde dat maar
weer eens overduidelijk aan.
Van de drieduizend automo-
bilisten reden er 190 te hard.
De reacties van de rijkspolitie, het
openbaar ministerie en Veilig
Verkeer Nederland (WN) z«neensluidend: „De automobilist is
blijkbaar bereid een flink risico te
nemen en blijft tijdens de mist te
hard rijden." De kille cijfers tonen
dat aan. Volgens het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek overleden
in 1990 37 mensen als gevolg van
303 mistongevallen. Daarbij raak-
ten 467 personen gewond. In 1989
waren er 532 mistongelukken met
32 doden en 603 gewonden.
Ook de materiële schade is om-
vangrijk, aldus de heer J.W. De

Groot van de VHD Alarmcentrale.
Zijn centrale coördineert voor de
verzekeringsmaatschappijen het
wegsiepen van auto's die na een
ongeluk niet meer kunnen rijden.
Dat overkomt een op de zeven
wagens die bij een aanrijding is
betrokken, in totaal jaarlijks zon

95.000 keer, gemiddeld 260 auto's
per dag. „De piekdagen zijn tij-
dens de mist. Afgelopen vrijdag
hadden we bijvoorbeeld vierhon-
derd wagens die weg gesleept
moesten worden. Dat betekent
dat vrijdag grofweg zeventienhon-
derd wagens bij een botsing be-
trokken waren."

" Het verkeersdrama in
Breda, waar in
november 1990 als
gevolg van demist
acht doden vielen. De
automobilist is er niet
echt van geschrokken,
want nog steeds wordt
er bij mist veel te hard
gereden.

Foto: archief LD

Onnodig
En veelal zijn dat onnodige onge-
lukken. „Het is puur een kwestie
van mentaliteit", zegt de woord-
voerster van WN. „Het gedrag
van autorijders moet veranderen.
Dat lukt volgens ons niet door
strengere regels, maar wellicht
wel via voorlichting. Het moet de
automobilist gewoon duidelijk ge-
maakt worden dat hij zijn snel-
heid moet aanpassen bij mist en
dat hij afstand moet houden."

WN juicht het initiatief van de
rijkspolitie toe om de bestaande
regels beter te handhaven. Ook al
helpt dat bij mist slechts ten de-
len. Want ook al is het zicht op de
wegen slecht, de maximum snel-
heid daalt niet, zodat snelheden
van tachtig, honderd of honderd-
twintig kilometer per uur toege-
staan blijven. De wet bepaalt al-
leen dat de automobilist zijn
snelheid aan de weersomstandig-
heden moet aanpassen.
„Dat de maximum snelheid gelijk
blijft, beperkt inderdaad onze mo-
gelijkheden om de automobilist
bij mist te dwingen vaart te min-
deren", erkent een woordvoerder
van de rijkspolitie. „Toch hopen
we door regelmatige controles tij-
dens de mist het gedrag te beïn-
vloeden en excessen tegen te
gaan. We denken dat het weinig
zin heeft om voor mist-gevallen

lagere maximum snelheden vast
te stellen, want het is nu A\ moei-
lijk genoeg de situatie te handha-
ven."

Jongeren
Men gaat er van uit dat racistisch
geweld voornamelijk door jonge-
ren wordt gepleegd. Brants: „Je
moet natuurlijk hard kunnen lo-
pen. Bij extreem-rechtse bewegin-
gen vind je bovendien vaak een
soort onderverdeling tussen een
kern van wat ik noem ideologi-
sche vaders, de ouderen, en de
actieve zonen, die het smerige
handwerk opknappen."

Van Donselaar voegt daaraan toe
dat er soms grote mentaliteitsver-
schillen bestaan tussen de oude-
ren en jongeren binnen een
rechts-extremistisch clubje. „Ik
heb wel ouderen gesproken, bij-
voorbeeld een ex-SS-er, die zich
liep te beklagen over de ongedis-
ciplineerdheid van de jonge le-
den. En jongerechts-extremisten
die zeiden het gezemel van de
ouderen over de nazitijd zat te
zijn."

Een aantal malen is aangetoond

dat er een uiterst rechtse organisa-
tie verantwoordelijk was voor een
aanslag, maar in veel gevallen
blijft het onduidelijk of er een re-
latie bestond tussen een organisa-
tie en de recente incidenten. Bij
groeperingen als Centrum Demo-
craten en CP '86, diemeedoen aan
democratische verkiezingen, kent
men het risico in verband te wor-
den gebracht met racistisch ge-
weld. Van Donselaar: „Uit puur
opportunisme zijn agressieve jon-
geren wel geweerd van de leden-
lijst. Maar dit soort gewelddadige
types worden dan toch ingescha-
keld als lijfwacht of tijdens het
folderen."

Runetekens
De aanslag op de moskee in
Amersfoort doet, vanwege het ge-
bruik van een Germaans runete-
ken, vermoeden dat de daders
enige ideologische inspiratie heb-
ben opgedaan in het nationaal-
socialisme. Met zekerheid is zoiets
echter nooit te zeggen. In het ver-
leden zijn er enkele aanslagen
gepleegd, waarbij men de daders
aanvankelijk meteen in rechts-
extremistische hoek zocht, maar
waarover later weer twijfel ont-
stond.

Een flink deel van het racistische
geweld wordt echter helemaal
niet door organisaties gepleegd,
maar gebeurt spontaan, soms
zelfs puur vanwege de kick, de
spanning.Rob Witte: „Veel vecht-
partijen bij uitgaansgelegenheden
hebben een racistische achter-
grond, maar zo worden ze meestal

niet geregistreerd." Het is volgens
Witte ook een misverstand te den-
ken dat alleen ongeorganiseerde
skinheads spontaan tot racistisch
geweld komen. „In verschillende
Westeuropese landen zijn geval-
len bekend van ordentelijke
buurtbewoners, respectabele
huisvaders, die plotseling een bui-
tenlandse buurtbewoner aftuig-

den, omdat ze de buitenlanders in
hun omgeving zat waren."

In ons land lijkt er volgens Rob
Witte nu op dat het klimaat voor
racistisch geweld gunstiger is ge-
worden. „De afgelopen tijd wor-
den buitenlanders voortdurend in
relatie gebracht met negatieve za-
ken. Teveel islamitische scholen,

schijnhuwelijken, criminali^onder allochtonen - als je niet"f
past schep je een sfeer waarin.Jcistisch geweld beter gedir
Daarnaast is er de voorbeeldful^tic die uitgaat van de golf van *
cistische aanslagen in de °omringende landen. Cees Branpj
„Zoiets geeft de extremistis<^
burger moed."

" Ook de Nederlanders, die lang gedacht hebben dat vreemdelingenhaat in eigen land niet "
staat, raken in de greep van het racisme. Foto: archief^

Slecht
Wel zal op van de snelweg bij Bre-
da, berucht om de hardnekkige en
snel optredende mist, een maxi-
mum snelheid tijdens slecht zicht
gaan gelden als daar de signale-
ringsapparatuur is geïnstalleerd,
aldus de politiewoordvoerder.
Maar regels zoals in Duitsland,
waarby een vrachtwagen tijdens
dikke mist niet harder dan vijftig
kilometer per uur mag rijden, acht
hij in Nederland weinig zinvol.

Toch is ook een relativering op
zijn plaats bij de mistongevallen,
meent de heer De Groot van de
Alarmcentrale. „De grootste boos-
doender bij auto-ongelukken is de
regen en niet de mist. Bij plotse-
linge regenval kunnen wij de bui
door het land volgen aan de hand
van de meldingen die bij ons bin-
nen komen. Bij gladheid of mist
zeggen mensen tegen elkaar, khk
uit met autorijden. Bij regen vra-
gen ze alleen of jeeen paraplu bij
je hebt."

De oorzaak van de vele aanrijdin-
gen bij regen zoekt De Groot in
nonchalant rijgedrag. „Mensen
nemen ineens de autoi naar hun
werk, de ruit beslaat, ze nemen
een collega mee en praten wat tij-
dens het rijden en boem, het gaat
mis." Hij pleit voor meer voorlich-
ting over de risico's van hetrijden
tijdens de regen. „Maar dat mag
niet ten koste gaan van de mist-
voorlichting, want ongelukken bij
zijn vaak zo omvangrijk en ingrij-
pend."

binnen/buitenland

Veder/and ’vergat’ te lang mogelijke vreemdelingenhaat

Racisme verstoort
beeld van tolerantie

DOOR MAURICEWILBRINK
DEN HAAG - Nederland heeft zich lang gekoesterd in de
geruststellende gedachte dat het een tolerante samenleving
heeft. Dat daarin rechts-extremistische elementen actief zijn
die bommen gooien naar moskeeën, verstoort het prettige
beeld dat een maatschappij van zichzelf heeft. „Wij hebben
racistisch geweld lange tijd niet als een probleem willen er-
kennen," meent Rob Witte, die als politicoloog onderzoekt
hoe overheden op dit probleem reageren.

De recente reeks van racistisch
getinte aanslagen, die afgelopen
vrijdagnacht een vervolg kreeg
met een bomaanslag op de Arriers-
foortse Mewlana moskee, lijkt ons
land nu te overrompelen, denkt
Jaap van Donselaar, cultureel an-
tropoloog en auteur van het boek
'Fout na de oorlog. „Dit soort
misdaden kwamen én komen in
Nederland inderdaad minder voor
dan in Duitsland of Frankrijk. Het
lijkt echter alsof hier nu ook iets
besmettelijks plaats heeft gevon-
den en het zou me verbazen als
het hierbij blijft."
Hoewel men er nu van schrikt,
staat de reeks incidenten van de
afgelopen weken niet op zich zelf.
In 1986 bijvoorbeeld werd een
Turks theehuis in Schiedam door
een bom verwoest. De daders ble-
ken te behoren tot het extreem-
rechtse Jongerenfront Nederland.
In 1983 vermoordde een skinhead
de 15-jarige zwarte Amsterdam-
mer Kerwin Duijnmeijer, waarbij
racisme een belangrijk motief
vormde.

Bij beide misdrijven, de bom in
Schiedam en de moord in Amster-

dam, was er sprake van vreemde-
lingenhaat, maar de aanslag was
gepland, en de moord was een ge-
val van 'spontaan geweld. Hoe-
wel beide vormen van racistisch
geweld al jarenlang in Nederland
voorkomen, is er nog altijd erg
weinig bekend over het soort
mensen dat tot dit soort daden
overgaat. Cees Brants, co-auteur
van het rapport 'Rechts-extreme
Jongeren' uit 1985: „Een profiel
van de rechts-extreme bommen-
gooier is niet te geven. We weten
er te weinig van. En uit de kennis
die we wél hebben, kunnen we ei-
genlijk geen algemene conclusies
trekken."

Bij een deel van de 24 rechts-
extremistische jongeren die
Brants in 1983-'B4 interviewde,
was sprake van problemen thuis.
De groep had in het algemeen een
lage sociaal-economische status.
Sommige waren ideologisch ge-
schoold en hadden ruim kennis
genomen van bijvoorbeeld natio-
naal-socialistische publicaties. Al-
len werden aangesproken door
het idee om actief de straat op te
gaan en 'problemen' te lijf te gaan.

Van Donselaar, die enkele tiental-
len rechts extremen ondervraag-
de, kwam soortgelijke karakteris-
tieken tegen: „Nare jeugd gehad,
geblokkeerd zijn in het leven, een
baan niet gekregen, maatschappe-
lijk gefrustreerd zijn. Maar als je
daar rechts-extremistisch van
wordt, dan zouden die bewegin-
gen veel groter moeten zijn." Het
meest algemene kenmerk dat Van
Donselaar tegenkwam, was dat er
onder extreem rechts in Neder-
land opvallend weing vrouwen
voorkomen. „Dit in tegenstelling
tot bijvoorbeeld België."

Het wordt dringen
geblazen in
Hilversums bestel

DOOR ALE VAN DIJK

HILVERSUM - De NOS, acht
A-omroepen en maar liefst
vierendertig kleine zendge-
machtigden zullen na 1 okto-
ber 1992 via de drie Nederland-
se netten hun programma's
gaan uitzenden. EO en VPRO
zijn naar verwachting op 1 ok-
tober ook A-omroep, en dan
moet er een herindelingvan de
zendtijd op Nederland 1, 2 en 3
hebben plaatsgevonden. Daar-
bij moet ook nog worden be-
dacht, dat de NOS volgens de
huidige omroepwet recht op
zendtijd van twee A-omroepen
heeft. Alleen een klein wonder-
tje kan het komende gedrang
op de drie niet-commerciële tv-
netten enigzins.verlichten.

Misschien dat de TROS wat
plaats inruimt, als één van de 40
gegadigden die zich bij minister
d' Ancona hebben gemeld voor
een commerciële plaats op de
kabel. Ook na de Donner-rappor-
tage van gisteren blijft de om-
roep bij haar standpunt uit het
bestel te willen stappen om mee
te dingen naar een commerciële
plaats op de kabel.

Het meest opvallende aan het
advies van de Commissie Don-
ner is overigens, dat het treffend
overeenkomt met het remmende
en afwachtende beleid van om-
roep-minister d' Ancona. De
Haagse adviseurs van de minis-
ter, de ambtenaren van het mi-
nisterie van WVC, blijken zich
goed op de hoogte te hebben ge-
steld van de Europese omroepsi-
tuatie. Donner had als opdracht
alletoekomstige Europese regels
naar de Hilversumse situatie toe
te vertalen. De uitkomst van dat
onderzoek blijkt precies te pas-
sen bij het beleid dat minister d'
Ancona via haar Pinksternotitie
van vorig jaar heeft uitgestip-
peld. Uittreden uit het publieke
bestel kan, maar dan 'zonder
bruidschat en met ondernemers-
risico', zo zei de minister al eer-
der. Donner betoogt hetzelfde.
„Bevoordeling is uit den boze,"
zegtDonner zelfs deminister na.
Meedingen naar een 'commer-
cieel ethernet' (Nederland 1, 2 of
3) is mogelijk, maar dan moet
aan een groot aantal voorwaar-
den worden voldaan. En de be-
sluitvorming kan wel een jaar
duren, zei de minister. Donner
bevestigt dat. De minister zou
voor het zomerreces 1992 met
een financiële toekomst-visie
voor het Hilversumse bestel te
zullen komen. Donner vindt, dat
uittreders uit het bestel, die op
de kabel willen, binnen twee
maanden hun besluit moeten
meedelen, d' Ancona heeft dan

juist de tijd om het beloofde fi
nanciële plaatje in te vullen.

" Omroep-minister
d'Ancona ziet in het
resultaat van het
onderzoek door de
commissie Donner eefi
bevestiging voor haar
remmend en
afwachtend beleid
betreffende het bestel-

Foto: archief \S>

Schaars
Achtereenvolgende omroepmi-
nisters hebben steeds betoogd,
dat ether-frequenties (via de et-
her is 100 percent van de kijkers
te bereiken, via de kabel 90 per-
cent) ondanks de ontwikkeling
van de techniek schaars blijven.
Donner betoogt hetzelfde: ook in
EEG-verband wordt er zo over
gedacht. De minister roept al
sinds haar aantreden dat niet de-
gene met de dikste portemonnee
automatisch als eerste aan bod
komt bij de verdeling van de et-
herfrequenties. Donner beaamt
dat maar voegt eraan toe dat ook
buitenlandse stations op gelijke
basis mee moeten kunnen din-
gen.
Geen wonder dus dat Veronica

en Vara, die hoopten op een et-
hernet als afscheidscadeau als ze
uit het bestel zouden stappen*
niet stonden te juichen na d«
presentatie van de Donner-rap'
portage. Commercieel worden
kan op een Nederlands net, ma^
dan pas op zn vroegst over an'
derhalf jaar. Te laat. Geen won-
der, dat AVRO, KRO en NCRV
juichen: „Wij zijn al aan het bou-
wen van een samenwerkingszen-
der. Dat is de toekomst."
Avro, KRO en NCRV moeten
echter nog even wachten met
juichen: eerst moet op de Neder-
landse netten weer een nieuWe
zenderindeling tot stand komen'
Het wordt er druk, dat is zeker
met al die omroepen en omroep'
jes. En dan hebben we het tioé
niet eens over de radio en ovC
de financiën. Wie zei er ociï-
weer, dat het bestel failliet z^
gaan als er niets gebeurt?
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Soepel
Voorts wil de bond de toetreding
tot de vut versoepelen. Nu geldt
dat mensen die veertig jaar in de
zuivel hebben gewerkt, in de vut
komen. In de nieuwe cao moet
de clausule worden opgenomen
dat dat ook geldt voor mensen
die veertig dienstjaren hebben,
waarvan tien in dezuivel.

Regering tegen
fusieplan Volvo
STOCKHOLM - De Zweedse re-
Sering heeft zich gisteren uitge-
sproken tegen een fusie vanaUtofabriek Volvo en het farma-
ceutische bedrijf Procordia. Defusie zou volgens deregering ten
Jjadele zijn van Procordia, eenbedrijf waarin de Zweedse staat

belangrijk aandeel heeft.

Wet de afwijzing volgde de rege-
ring het advies op van een com-
missie die de gevolgen van een
"^ogelyke fusie onderzocht en
Bisteren een negatief advies uit-bracht.

beurs

Rommelig
- De Amsterdamse"tectenbeurs heeft gisteren na een

Zindelijke start uiteindelijk een
beeld te zien gegeven.

7'Jistnemingen en een wat dalende
zorgden er in de loop van de

£»ddag voor dat de koersen over
breed front afbrokkelden. Door?1 bij de opening wat hoger Wall

wisten enkele internationalejj^delen weer snel wat dubbeltjes0 te verdienen.

k* stemmingsindex sloot uiteinde-
Jj"t 0,6 punt beter op 122,0, terwyl
l koresindex algemeen, waarin de'ternationale waarden zwaarderMeewegen, onveranderd noteerde& 202,60. De omzet bedroeg f 1,74

waarvan f 743 miljoen aanJ^delen en f 1 miljard aan obliga-

te internationale waarden hadden£*n beste dag. De dalende dollar,
i'Hstnemingen en een afwachtendeQüding in verband met de 'State of

Union' die 's nachts Nederland-? tijd zou worden uitgesproken
,°or president Bush deden enkele
gidsen in een licht verlies belan-ij-ft. Unilever was uiteindelijk tweepartjes hoger op f 184 en Akzo
3 cent op f 138,70. Philips noteer-I* 15 minuten voor het slot van de*Idel nog een verlies van 70 cent,D f 31,80 maar wist in een laatsti^ürt nog 30 cent te verdienen om

te sluiten op een verlies
£"» vier dubbeltjes.
JfSon kende net als maandag de
5j botste omzet. Dinsdag werden in'Jobeltelling 1,17 miljoen stuksi^rhandeld. De koers steeg zes dub-

tot f 126,70. Volgens hande-J^n tracht een grote binnenlandse
zyn pakket onder de 5/°cent te brengen om zodoende«n de verplichte melding af te ko-J®n. ING kende een omzet van 1,5hHloen stuks waarby de koers acht
beter sloot op f 50,80.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 46,10 46,10
ABNAmroAJnF. 80,30 80,20
AEGON 126,10 126,70
Ahold ' 81,30 80,00
Akzo 138,60 138,70
Alrenta 191,70 191,70
Amev eert. 55,50 55,40
Bolseert. 47,50 47,10
Borsumij W.eert. 62,50 62,40
Bührm.Tet. c. 43,20 43,00
DAF 24,40 24,20
DordtschePetr. 137,80 137,80
DSM 105,30 105,60
Elseviercert. 101,10 101,20
Fokker eert 29,90 30,00
Gist-Broc. eert. 34,10 33,80
HCS Technology 1,15e 1,10
Heineken 170,50 169,50
Hoogovens nrc 51,30 52,50
Hunter Douglas 74,40 75,30
IntMüUer 59,50 63,00
Int.Ned.Gr.c. 50,00 50,80
KLM 41,00 40,90
Kon.Ned.Papier 46,90 46,50
Kon. Oüe 148,80 148,30
Nedlloyd 57,70 59,90
Océ-v.d.Gr. 67,70 67,70
Pakhoed eert. 45,80 46,00
Philips 32,50 32,10
Polygram 41,10 40,60
Robeco 99,60 99,10
Rodamco 54,80 54,50
Rolinco 99,00 98,70
Rorento 71,60 71,60
Stork VMF 45,20 45,50
Unilever eert. 183,50 184,00
Ver.Bezit VNU 82,10 82,80
VolmacSoftw. 25,40 25,90
VOC nrc 43,10 43,80
Wessanencert. 86,00 85,90
Wolters-Kluwer 65,40 65,60

Avondkoersen Amsterdam
Elsevier 101,20(101,20)
Kon.Olie 148,00-148,50(148,30)
Philips 32,10-32,40f(32,10)
Unilever 184,00-185,30(184,00)
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 49,20 48,00
ABNAmroHld.prf. 6,12 6,11
ABNAmroHld.div 44,30 44,30
ACF-Holdingc. 31,00 31,50
Ahrend Groep c. 127,00 127,00
AsdOptionsTr. 10,50 10,60
Asd. Rubber 3,55 3,55
Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 115,00 115,00
Athlon Groep 46,50 46,50
Athlon Groepnrc 45,50 45,50
Autlnd.R'dam 87,60 87,60
BAM Groep 85,50 86,50
Batenburg 120,50 120,50
Beers 121,00 121,00
Begemann 125,00 124,70
Behndo 346,00 346,00

Calvé-Delftpref 800,00 80000CaJvé-Delftcert 1157,00 1167,00
CinduIntern. 160,00 16000Claimindo 338,00 e 33900Content Beheer 24,30 2450CreditLBN 33,90 33*50
Crownv.G.cert. 130,00 13100CSM 88,50 8770
CSMdiv.9l/92
CSM nrc 88,50e 87 70
CSMnrediv.9l/92 86,00 f
DAF eert. 18,70 1890
Delft Instrum. 26,30 265)
Desseaux . 40,70 40,70
Dorp-Groep 40,00 4000
Draka Holding 22,10 2240Econosto 28,30 2950EMBA 214,00
Eriks Holding 78,00 78,00
Flexovitlnt. 61,00 61^90
Frans Maas eert. 76,90b 77^20
Gamma Holding 101,00 102^00
Gammapref. 5,65 5J65Getronics 29,90 3o!(X>
Geveke 41,00 4]so
Gevekediv'92 37,50 37^50
Giessen-deN. 100,00 100,00
Goudsmit 38,00 38,00
Grasso's Kon. 102,50
Grolsch 185,00 184,50
GTI-Holding 214,00 214,00
Hagemeyer 138,00 138,50
idemdiv'9l 132,60 13320HALTrustB 15,00 1480HALTrust Unit 15,00 14,70
HBG 202,50 202,50
Heineken Hold. 151,00 150,40
Hoek'sMach. 261,50 259,00
Holl.SeaS. 0,49 0,45
HoU.Kloos 420,00 b 460,00
HoopEff.bank 7,10 7,10
Hunter D.pref. 2,90
IHCCaland 60,80 60,20

Kas-Associatie 38,00 38,80
Kempen 4Co 8,90 8,80
Kiene's Suiktrw 797,00 794,00
KondorWessels 29,70 29,70
KBB . , 72,10 72,00
Kon. Sphinx 50,00 50,80
Koppelpoort 394,00 395,50
Krasnapolsky 195,00 195,00
Landré &Gl. 50,40 50,40
Macintosh 43,50 42,70 eMaxwellPetr. 117,00 116*00
MoearaEnim 1205,00 1205,00
MEnim08-cert. 15800,00 15800,00
Moolen Holding 36,40 36,30
Mulder Boskoop 55,00 aMultihouse 5,10 5,00Mynbouwk. Werk. 360,50 360,50
Naeff 475,00 525,00
NAGRON 52,00 51,50
NIB 600,00 601,00
NBM-Amstelland 8,80 8,90NEDAP 340,00 a 339,00 aNKF Holding 200,00 202,00
Ned.Part.Mü 52,10 52,10
Ned.Springst. 7050.00

Norit 23,50 23,30
Nutricia GB 151,10 149,00
Nutricia VB 159,50 15800
Nutricia VB div92
N«v.-TenCate 95,50 96,00
OcévdGr.div92 66,30 66,40
Omnium Europe 8,50 a 8,50 a
Orco Bank eert. 69,80 69,40
OTRA 332.00 332,00
Palthe 72,00 71,50
Philips div.'92 32,00 31,60
PirelliTyre 19,30 19,60
Polynorm 129,00 129,00
Porcel. Fles 144,00 144,00Randstad 40,00 43,30
Ravast 28,30 28,30
Reesink 69,80 71.00
Samas Groep 41,80 42.00
Sarakreek 14,50 14,50
Schuitema 1600,00 1600,00
Schuttersveld 50,60 50,70
Smit Intern. 44,50 45,20
St.Bankiers c. 15,90 15,80
Stad Rotterdam c 42,80 43,10
TelegraafDe 91,00 91,00
Textielgr.Twente 91,00 92,00
Tulip Computers 23,00 22,80
Tw.Kabel Holding 121,00 121,00
Übbink 743 74,00
Union 64,50 64,00
Un.Dutch Group 33 3,00
Vereenigde Glas 521,00 522,50
Verto eert 34,00 33,00 a
VolkerStevin 593 58.00
Vredestein 14,70 e 14,80
VRG-Groep 44,50 44,70
Wegener 58,50 58,50
West Invest F. 17,00 1680
Westlnv.F.wb U4,00f 114,00a
WoltersKluwer 253,00 254,50
Wyers 31,70 32,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F. 79,50 8000
ABN AmroAmer.F. 71,00 70,50
ABN AmroEur. F. 72,00 73,00
ABN AmroFar EF. 54,60 54,50
ABN AmroLiq.Gf. 461,40 161,40
ABNAmroNeth.F. 82,90 83,30
ABNAmroObl.Gf. 174,70 174,80
Aegon Aandelenf. 34,00 34,20
Aegon Spaarplus 5,25 5,25
ABN Beleg.fonds 60,70 60,60
ALBEFO 51,60 51,60
AldollarßF* 26,60 26,60
Alg.Fondsenbez. 234,00 233,00
Alliance Fund 10,60 10,60
Amba 11,20 113
Amro NorthAm.F. 67,50 67,30
Amvabel 81,90 82,10
Asian Tigers F. 61,50 61,50
Asian Select. F. 56,40 ' 56,50
Austro Hung. F. 4,45 4,45
Bemco RentSel. 55,50 56,00
Bever Belegg. 3,20 3 20
CLNObl.Div. F. 109,00 109,10
CLN OblWaardef. 112,70 11280

DeltaLloyd Inv. 28,90 29,10
DP America Gr.F. 36,70 36,80
Dp Energy.Res. 39,10
EGFlnvestm. 130,00 130,00
EMFRentefonds 67,30 67,40
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.GrowthF. 52,00 52,00
Esmeralda part. 35,20 35.50
Eur.Ass. Trust 6,10 6,10
EMS Growth Fund 104,00 104,00
EMS Income Fund 105,00 105,00
EMS Offsh.Fund 103,00 103,00
EOE Dutch SUF 311,00 313,00
Eur.Growth Fund 49,20 49,20
Euro SpainFund 7,40
FarEastSel.F. 57,00 57,00
Gim Global 52,80 52,80
Groeigarant 1,55 1,55
Holland Fund 70,50 70,50
Holl. Eur. Fund 47,40 48,00
Holl. Obl.Fonds 124,00 123,80
Holl. Pac. Fund 99,70 100,00
Holl.Sel.Fonds 82,30 823Innovest 80,00 80,00
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt 500 30,90 31,10
Intereffekt wt 100,50 102,00
Investó part. 7UO 71,50
ISHimal.Fundl 7,60
JadeFonds 154,00 152,50
JapanFund 19,00 19,00
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,00
Mal.CapitalF.s 7,30 7,20
MeesObl.Div.F. 117,10 117,10
MexicoIncomeF. 21,50
MXInt.Ventures 9,50 9,50
Mondibel 753 75,80
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 119,80 119,80
Nedufoß 112,00 117,00 b
NMBDutch Fund 44,20 44,50
NMBGeldmarktF 54,02 54,07
NMBGlobal Fund 45,60 45,40
NMBOblig.Fonds 36,00 36,00
NMBSpaard.F. 101,38 101,40
NMBRentegr.F. 117,10 117,20
NMBVast Goed F. 37,80 37,90
New AsiaFund 6,00
NomuraWarr.F. 0,75 0,80
Obam, Belegg. 249,00 249,50
OAMFRentefonds 11,30 113 eOrange Fund 20,50 20,60
Pac.Dimensions 873 873Pac.Prop.SecF. 31,50 31,50
Pierson Rente 112,60 112,60
Postb.Belegg.f. 56,80 56,90
Postb.Verm.gr.f. 53,70 53,70Prosp.lntHlPs 3,90
Rentalent Bel. 149,10 149,10
Rentotaal NV 35,40 35,40
RG AmericaF. 105,00 105,00
RGDivirentF. 49,10 49,10
RG EuropeF. 96,50 97,00RGFlorente 113,30 113,30
RG Pacific F. 95,30 95,80
RG SP Groen 54,30 54,30

RG SPBlauw 51,40 51,40
RG SP Geel 48,50 e 48,50
Rodm Prop.S 90.00 90,00
Rolinco cum.p 74,00 74,00
Schrod.lnt.PrF 29,20 29,20
Sci/Techs 14,50 14,50
Technology Fund 193 19JO
Tokyo Pae.Hold. 213,00 212,00
TransEur.Fund 79,50 80,30
Transpac.F.Yen 304,00 310,00
Uni-Invest 16,00 16,00
Unicolnv.Fund 77,10 77,10
Unifonds DM 30,50 30,80
Vaste Waard.Ned 65,20 65,30
Vast Ned 110,70 110,70
VIB NV 59,80 59,70
VSB MixFund 52,40 52,50
VSB Rente Fonds 108,80 108,90
WBO Intern. 68,80 68,80
Wereldhave NV 120,70 122,80
Yen Value Fund 83,80 83,40
ZOM FloridaF.s 45,30 45,30

Parallelmarkt
Alanheri 29,70 29,70
ABF 110,00 110,00
Berghuizer Papier 45,00 45,00
Besouw Van eert. 46,50 47,00
BiogrondBelegg. 10,90 11,00
Comm.Obl.F.l 97,70
Comm.Obl.F.2 97,80
Comm.Obl.F.3 97,90
De Drie Electr. 12,20 12,50
Delta Ll.Dollarf. 63,60 63,50
Delta Lloyd ECU 63,00 62,90
Delta Lloyd Mix 60,40 60,40
Delta LloydRent 58,40 58,40
Delta Lloyd Vast 56,00 56,00
Dico Intern. 88,50 88,50
DOCdata 5,90 6,00
Dutch TakeOv.T. 45,40 45,50
Ehco-KLMKleding 39,20 39,20
E&LBelegg.l 67,50 67,70
EiLßelegg.2 733 73,50
E&LBelegg.3 105,70 105,70
E4LBelegg.4 76,80 76,90
E&LKap.RenteF. 104,60 104,60
FreeRecord Shop 28,50 29,20
Gaia Hedge I 109,30
Geld.Papier c. 71,50 71,30
German City Est 47,10 47,00
GoudaVuurvast 77,20 77,20
Groenendijk 47,00 46,80
Grontn«j 53,00 54,00
HCA Holding 46,30 46,30
Heivoet Holding 37,70 37,70
Hes Beheer 41,20 41,50
Homburg eert. 1,15 1,201
Inter/ViewEur. 3,20 3,20
Kühne+Heitz 44,00 44,10
LClComput.Gr. 5,20 5,10
Melle, vannrc 35,00 35,50
Nedcon Groep 44,10 43,50
Nedschroef 80,60 81,10
Neways Elec. 6,30 6,30
New Eur.Htls DM 20,00 20,00
Newtron Hold. 1,80 1,80

Pan Pac. Winkel 10,50 10,50
Pie Medical 4,90 4,90
Simac Techniek 12,10 12,10
ShgroBeheer 55,70 55,50
SuezGr.Fund 53,10 53,20
VHS Onr. Goed 1,50 1,50
Vilenzolnt. 41,00 41,70
Welna 241,00 241,50
Wereldhave 4,30
Weweler 36,00 37,10

Wall Street
alhedsignal 46/4 47V 2
amer.brands 46% 45%
amer.tel.tel 38 37%amococorp 47Vi 47%
asarcoinc. 23 '/Z 23%
bethl steel 16'/i 16
boeingco 54% 53%
can.pacific 17%
chewon 65/2 65/2
chiquita 39% 39%
chrysler 15 15Vs
citicorp 15 15'A
cons.edison 28Vs 28'/e
digit.equipm. 51 52
dupont nemours 48 48%
eastman kodak 49Vs 48/2
exxoncorp 60Vz 60%
ford motor 32% 32%
gen. elecmc 78' A 78%
gen. motors 34Ve 34%
goodyear 59% 58%
hewlett-pack. 60V2 60
int.bus.mach. 93% 93%
int.teltel. 58% 58%
kim airhnes 22% 22%
mcdonnell 70% 70'A
merckco. 151% 153
mobiloü 67% 67%
penncentral 25% 25/2
Philips 17% 17%
primenca 41' A 42'/»
royal dutch 82 82 Vs
searsroebuck 42 42'/e
sfe-south.pac. 12'/s 12'/<
texaco mc. 61% 62%
unitedtechn. 50% 50%
westinghouse 18'/» 18%
whitmancorp 14% 14%
woolworth 29 29

Advieskoersen
amerik.dollar 1,750 1,870
austr.dollar 1,28 140
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1.480 1,600
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 110,00 114,00
engelse pond 3,10 3,35
finse mark (100) 39,85 42,35
franse frank (100) 31,40 34,15
gneksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itatlire (10.000) 13,80 15,50
jap.yen(10.000) 140,00 146,00
joeg.din.Um 100 -noorse kroon (100) 27,10 29,60

oost.schiU.(lOO) 15,75 16,25
poitescudo(lOO) 1,19 1,37
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turkse pond(100) 0,0265 0.0425
zweedsekr. (100) 29,45 31,95
zwits.fr. (100) 124,25 128,75

Wisselmarkt
amenk.dollar 1.80895-1,81145
antill.gulden 0.99601.0260
austr.dollar 1358-1.3558
belg.frankdOO) 5,4655-5,4705
canad.dollar 1.544251,54675
deensekroon (100) 29,020-29,070
duitse mark(100) 112,5850-112,6350
engelse pond 3,2315-3.2365
franse frank 1100) 33,025-33.075
gneksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk.dollar(lOO) 23,0750-23,3250
lerse pond 2,9970-3.0070
ital.lire(lo.oooi 14,965-15.015
jap.yen(10.000) 143,960-144,060
nwzeel.dollardOO) 97.340-98.340
noorse kroon (100) 28.685-28,735
oostenr.sch.(loo) 15,9990-16.0090
port. escudos (100) 1,2870-1,3270
spaanse pes.(100) 1,7830-1,7930
sunn.gulden 0,9940-1,0340
zweedsekr. (100) 30,97531,025
zwits.frank(lOO) 126.650-126,700
e.e.u. 2,2965-2,3015

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 20260 202,60
id excl.kon.olie 1953 195.40
internationals 206,80 206,40
lokaleondernem. 199.80 2003
id financieel 144,70 145,60
id niet-financ. 2533 253.10
CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 288,50 288,40
id excl.kon.olie 262,50 262,80
internationals 306.90 3063
lokale ondernem. 2683 268,60
id financieel 2133 214,60
id niet-financ. 321,40 3213
CBS-stemmingsindex (1990= 100)
algemeen 121,40 122,00
internation 134,70 135,00
lokaal 119,00 119.60fin.instell 127,10 127,70
niet-financ 117,50 118,10
industrie 126,30 126,30
transp/opsl 135.90 137.80

Goud en zilver
Amsterdam- Prijzen van 14.00uur: Goud
onbewerkt 20,470-21,070, vorige20,370-20,970,bewerkt 22,670laten,vorige
22J70laten, zilver onbewerkt 205275,vo-
rige 205275, bewerkt 320 laten,vonge 320
laten.

Dow Jones
Industrie 3.272,15

+ 31,54

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. si

abn amro c apr 473 345 03 0,80
abn amro c jul 45,00 240 2,40 2,40
abnamro cj93 40,00 366 6,90 7,00
abnamro c j95 45,00 512 5,60 5.801
akzo cjul 145,00 422 3,20 3,00
akzo pjul 130.00 400 33 3,00
(Ml c feb 185,00 173 1,40 13dsm c apr 110,00 549 1,90 23
dsm c apr 115,00 204 0.80 0,90
dsm cj93 115,00 322 33 33dsm pokt 100.00 175 43 4,00
coc c feb 290.00 588 83 8,00
coc c feb 295,00 829 4,60 4,50
coc c feb 300.00 534 250 23coc c mrt 305.00 840 3.00 3,00
coc pfeb 290.00 616 1.60 1,60
coc pfeb 295,00 827 3,10 3,00
coc pmrt 285.00 318 13 1,70
coc pmrt 290,00 564 2,90 2,90
goud c aug 390,00 200 43a 4.00hoog c apr 55,00 407 1,50 1,90
hoog cjul 60,00 298 13 1,50
ing c apr 50,00 764 1,70 240
ing c apr 55.00 191 0,40 03
mg cjul 50.00 962 23 23mg c okt 55.00 440 1,00 13
ing cj93 603 425 0,70 0,80
mg cj94 473 447 6,60 7,00
ing papr 45.00 505 03a 03
ing pjul 50,00 531 23 13
mg pokt 473 200 1.60a. 13
mg pj94 473 174 2,90 2,50
nedl capr 55,00 394 6,00 73
nedl c apr 60.00 325 3,00 4.00
nlc pmei 102.00 1000 1,20 a I.OSi
phU c apr 32.50 465 200 1,70
phil c apr 35,00 1675 1,00 03
plül c apr 37,50 346 0,50 0,40
phil c okt 373 245 I.Boa 1,40
phil pfeb 32,50 392 I,ooa 1,10
phil papr 32,50 282 1,40 1,70
phil pjul 323 250 1,70 2.30
phil p 096 35.00 179 5,30 5.70
olie c 093 115.00 191 373 37.00ohe c o» 4 145,00 594 213 203
oüe pokt 140.00 202 33a 4.00
vnu c feb 85,00 180 I.ooa 0,70
vnu c mei 85,00 632 1,50 a 1.80
xmi pmrt 305,00 205 0/15 014
xmi pmrt 330,00 200 3/04 3/04

I
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Investering van 100 miljoen in fabriek Geleen

Zoetstof-fabriek HSC
vergroot de produktie

'AMSTERDAM/GELEEN - De Holland Sweetener Companyy^rviervoudigt de produktie van de zoetstof aspartaam. Het"'""sfdriJf sPeelt daarmee in op de later dit jaar in de Verenigde

"^ en aflopende patenten op de produktie van aspartaam van
(dat onder meer het merk Canderel voert).

"'£! 9 investeert 100 miljoen gulden
\]o QE'Jn fabriek in Geleen om eind;, »93 een produktie aan te kunnen
', an 2000 ton aspartaam per jaar. Op
j?t ogenblik ligt de capaciteit op
j7° ton per jaar. Holland Sweetener
Ottipany is voor 50 procent eigen-

Jj0r*i van DSM in Heerlen en voor? andere helft van het Japanselemieconcern Tosoh.sPartaam heeft sinds zijn (toevalli-
°e' ontdekking in 1965 door de°orloper van Nutrasweet, Searle,JJ de toelating ervan door de Ame-
j *aanse gezondheidsautoriteiten in
i?8l, een snelle opmars gemaakt.
j*et wordt - 200 keer zo zoet als sui-er - inmiddels op grote schaal
jporuikt als zoetstof voor frisdran-
*i. kauwgom, instant-produkten,n geneesmiddelen, en als zoetjes in*°«ie en thee.

.* Holland Sweetener Company
sinds 1985. DSM en Tosoh

.undelden er hun krachten in, na-
j*t ze er onafhankelijk van elkaar

waren geslaagd een produktie-
f£°ces te ontwikkelen waarmee
jpPartaam in grote hoeveelheden
*°n worden gemaakt. In 1988 werd'e fabriek in Geleen in gebruik ge-"tomen.

HSC's algemeen directeur W. Ver-
mys verwacht dat het gebruik van
aspartaam in de wereld tegen het
einde van de jaren '90 de helft gro-
ter zal zijn dan thans. Het baart hem
nauwelykszorg dat Nutrasweet, on-
derdeel van het Monsanto-concern,
in Frankrijk eveneens aan de bouw
van een nieuwe fabriek werkt met
ook een capaciteit van 2000 ton per
jaar. „De capaciteit zullen we wel
nodig hebben om aan de vraag te
kunnen voldoen".

Naast Holland Sweetener Company
en Nutrasweet bestaat alleen in Ja-
pan eenkleine produktie van aspar-
taam. Door de Japanse eet- en
drinkgewoonten is de verkoop van
de zoetstof in Japan erg klein. Het
Nederlandse bedrijf heeft op het
ogenblik 30 procent van de Europe-
se markt in handen. Het Geleense
bedrijf levert aspartaam onder meer
aan de Europese tak van Coca Cola.

De Holland Sweetener Company
mikt erop dat zij te zyner tyd 20
procent van de Amerikaanse markt
zal kunnen veroveren. Tot eind dit
jaar zijn de Verenigde Staten echter
onbereikbaar gebied doordat Nu-
trasweet haar patenten heeft weten
te verlengen tot 1993. Daardoor zijn
bijvoorbeeld de grote frisdrankfa-
brikanten in Amerika aangewezen
op Nutrasweet. En de frisdrankfa-
brikanten zijn goed voor de afname
van 80 procent van de hele aspar-
taam-produktie.

IBM neemt ook
deel in Buil

PARIJS - Het Amerikaanse com-
puterconcern IBM neemt een be-
lang van 5,7 procent in de noodlij-
dende Franse computergroep Buil.

De deelneming van IBM brengt on-
geveer 100 miljoen dollar in de kas
van Buil. De Franse groep, die in
staatshanden is, leed in 1990 een
verlies van 6,8 miljard frank (f 2,3
miljard) op een omzet van 35 mil-

jard frank (f 11,7 miljard). In om-vang is Buil de achtste computerfa-
brikant van de wereld. IBM is met
kop en schouders de grootste.

Cresson zei dat de Franse regering
IBM heeft uitgekozen vanwege de
RISC-technologie en omdat SGS
Thomson, het Frans-Italiaanse elek-
tronicaconcern, componenten aan
IBM mag leveren. Buil zal ook gaan
deelnemen in het Computer Design
Center dat IBM samen met Apple
en Motorola heeft opgezet voor on-
derzoek naar computertechnolo-
gieën.

" Het hoofdkantoor van Buil in Fontenay sur Bois. " Foto: EPA

Alders pleit voor
zwavelarme diesel

DEN HAAG - Wat minister Alders
(milieu) betreft zal er in Nederland
zo spoedig mogelijk zwavelarme
dieselolie op de markt komen voor
het openbaar vervoer en taxi's.Daar
is het milieu-effectvolgens hem het
grootst. Alders heeft dit gisteren ge-
schreven in antwoord op vragen
van hetD66-kamerlid Tommei. Nog
dit jaar kan er een regeling worden
getroffen voor de subsidiëring van
specifieke groepen gebruikers, al-
dus Alders.

Tommei had de minister erop gewe-
zen dat uit het buitenlónd nu al
zwavelarme dieselolie kan worden
geïmporteerd. Hij vroeg Alders via
accynsmaatregelen de import daar-

van nu al financieel aantrekkelijk te.
maken. Verwacht wordt namelijk
dat de verkoop van laagzwavelige
dieselolie (minder dan 0.05 procent
zwavel) vanaf 1 oktober 1996 in Eu-

ropa dwingend is voorgeschreven.
Maar volgens Alders kleeft aan dif-
ferentiatie in de accijns het bezwaardat het tot een twee-kwaliteiten-markt leidt, waarbij aanzienlijke
investeringen in opslagtanks en
aanpassingen van benzinestations
nodig zijn; en dat voor een tamelijk
korte periode, namelijk tot 1996.
Liever kiest de bewindsman voor
de aanpak om zo spoedig mogelijk
zwavelarme dieselolie in Nederland
beschikbaar te stellen.

economie

Om verlies aan banen te compenseren

FNV: in zuivel naar
32-urige werkweek

Van onze redactie economie

LEEUWARDEN - De Voedings-
bond FNV zal by de komende
loononderhandelingen strevennaar een werkweek van 32 uur.De wegvan 36 naar 32 uur zal in
etappes worden afgelegd. Voorts
wil de bond een definitieve quo-
tering van het aantal flexibele
arbeidskrachten: niet meer dan
10 procent per bedrijf. De vut
nioet worden gehandhaafd op
59-jarige leeftijd.

De bond wil de werkweek ver-

korten om het aantal arbeids-
plaatsen dat de komende tyd
overbodig wordt, op te kunnen
vangen. Het gaat daarbij om 2000
van de in totaal 19.000. De 32-uri-
ge werkweek moet, aldus de

FNV, in acht jaar worden gerea-
liseerd en gelden voor werkne-
mers van 45 jaaren ouder.

Zij moeten er vier vrije dagen
per jaarbrj krijgen, als ze 47 jaar

zijn, moet dat aantal worden ge-
bracht op acht, bij 49 jaar op
veertien, bij 51 jaar op twintig en
bij 53 jaar op 26. Dat laatste komt
overeen met een 32-urige werk-
week.

Verzuim
De partijen hebben voorts overeen-
stemming bereikt over een plan van
aanpak om het ziekteverzuim terug
te dringen.
Onderdeel daarvan is uitbreiding
van de aanwezigheid van de be-
drijfsgezondheidsdienst in de on-
derneming. In enkele produktiehal-
len wordt apparatuur voor klimaat-
beheersing en stofbestrijding
geïnstalleerd.
In de nieuwe cao zijn voorts de
winstdeling en de spaarregeling
verbeterd. Binnenkort zal nog wor-
den gesproken over compensatie
voor de gevolgen van de ziektekos-
tenverzekering volgens plan Si-
mons.

Ook 4,75 procent hoger loon in nieuwe cao

Sphinx verlaagt
de vut-leeftijd

Van onze redactie econmie

MAASTRICHT - De directie van
Koninklijke Sphinx in Maastricht
en de vakbonden zrjn het eens over
een nieuwe cao voor de 1.500 werk-
nemers. Het principe-akkoord met
een looptijd van 15 maanden voor-
ziet onder meer in een totale loons-
verhogingvan 4,75 procent en verla-
ging van de vut-leeftijd van 63 naar
62 jaar.

De lonen worden in twee stappen
verhoogd. Per 1 januari 1992krijgen
de werknemers er 4 procent bij. Op
1 oktober van dit jaar komt daar
nog 0,75 procent bovenop.
De IndustriebondFNV is met name
zeer content met de lagere vut-
gerechtigde leeftijd, zeker omdat
Akzo onlangs juisteen start maakte
met afschaffing van de vut . Werk-
nemers van 60 jaaren ouder en 58-
-en 59-jarigen met een 40-jarig

dienstverband krijgen de mogelijk-
heid om vier, in plaats van vijf da-
gen per week te werken. Over de
vijfde dag krijgen zij een uitkering
van 85 procent van het brutoloon.

Superfusie
in Frankrijk
overwogen

PARIJS - Jean-Luc Lagardère, di-
rectievoorzitter en grootaandeel-
houder van uitgeverij Hachette en
Matra (raketten en elektronica), wil
de beide Franse bedrijven laten fu-
seren. Doel van het samengaan is
volgens Lagardère de ondernemin-
gen gemakkelijk te laten profiteren
van eikaars liquide middelen. Ana-
listen houden het echter op een de-
fensieve operatie die moet voorko-
men dat een van de beide bedrijven
in handen komt van derden.
Samen met bevriende aandeelhou-
ders heeft Lagardère zowel in Ha-
chette als Matra een controlerend
belang. Uitgaande van deresultaten
over 1990 is de combinatie goed
voor een totale omzet van 54,4 mil-
jard frank (f 18 miljard) en een
winst van 1,1 miljard frank (f363
mihoen).

munt uit

Sociaal plan
Er komt alsnog een sociaal
plan bij varkensslachterij
Stroomberg in Ede. De fabriek
(160 werknemers) heeft uitstel
van betaling aangevraagd. Er
dreigde voor de werknemers
ontslag zonder een sociaal plan
omdat daar geen geld voor was.
Maandag kwam het in Ede tot
een bedrijfsbezetting.
Spoedoverleg leidde er tenslot
te toe dat de bedrijfstak de hel
pende hand uitsteekt.

Overname
Het handels- en transportcon-
cern Van Ommeren Ceteco
(VOC) en drs. W. Cordia, beleg-
ger in maritieme ondernemin-
gen, laten een studieverrichten
naar de mogelijkheden om deel
te nemen in het Rotterdamse
container- en stukgoedover-
slagbedrijf ECT. Dit bedrijf
zoekt nieuwe aandeelhouders
nadat Internatio-Müller vorig
jaar bekendmaakte van zijn
pakket van 44% van de aande-
len-ECT af te willen.

Huren
Transavia Airlines huurt voor
de overbruggingsperiode van
een jaar twee toestellen van het
type Boeing 757. De vliegtui-
gen worden per 15 april en per
1 mei in gebruik genomen en
komen uit de vloot van de door
faillissement opgeheven Air
Europe. In 1993 krijgt Transa-
via de beschikking over twee
eigen 7575.

LPG
LPG wordt vandaag twee cent
per liter goedkoper. De prijs-
verlaging is het gevolg van de
ontwikkeling van de internatio-
nale produktnoteringen.

Nedlloyd
De Noorse belegger Torstein
Hagen en drs. NeelieKroes, de
vroegere minister van verkeer
en waterstaat, worden be-
noemd tot lid van de raad van
commissarissen van de Ko-
ninklijke Nedlloyd Groep.
Hagen, die 27 procent van de
aandelen van Nedlloyd bezit,
heeft ruim een jaar geleden ge-
ëist dat de raad met vijf com-
missariszetels zou worden uit-
gebreid. Dat is dus slechts een
geworden.

Verzekeraarsklunen
Verliezen op
vliegtuigen
en schepen

LONDEN - Internationale verzeke-
raars, verenigd in de beurs Institute
of London Underwriters (ILU), heb-
ben vorig jaar flinke verliezen gele-
den op de verzekering van vliegtui-
gen en schepen.
In 1991 kwam 2,21 miljard pond (1
7,11 miljard) aan premie-inkomsten
binnen, maar er moest 4,07 miljard
(f 13,1 miljard) aan schade worden
uitgekeerd.
Vorig jaar zijn 182 schepen van
meer dan 500 ton verloren gegaan
met een totale tonnage van 1,7 mil-
joen. Dat was 40 procent meer dan
in 1990 en het grootste verlies in
meer dan tien jaar.
De waarde aan verloren vliegtuigen
was 340 miljoen dollar tegen 229
miljoen dollar in 1990. In 1991 ging
het om 23 toestellen.

Enquête
Twee aandeelhouders zijn boos
op de top van de Utrechtse par-
ticpatiemaatschappij Venture
Fonds Nederland (VFN). Ze
hebben bij het Amsterdamse
gerechtshof een verzoek inge-
diend tot het instellen van een
enquête. Mocht de onderne-
mingskamer positief oordelen
over de aanvraag, dan wordt er
een juridische procedure ge-
start waarbij het management
van VFN zich teweer moet stel-
len tegen de klachten van de
aandeelhouders. Die zijn van
mening dat bij de overname
van het fonds verleden jaareen
te lage prijs voor hun aandelen
is betaald.
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jipiccolo'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 hoogte per
kolom: ’ 1,80.
Advertenties onder nummer: ’ 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.

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

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagt/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordtdagelijks gelezen door
meer dan250.000 personen van 15 jaaren ouder.
IBron CeOuco Summo Scanner) 079

Personeel gevraagd

Baanbrekend
1 februari 1992, van 10.00 tot 16.00 uur:

De Nationale Banendag
Baanbrekend voor technici

Kom ook naar:

Techno Time
Nobelstraat 1, Heerlen,
telefoon 045-717183.

Gevraagd ervaren
Pizzabakker

en gemotiveerde
verkoper m/v

t.b.v. Ital. spec, vereist:
zelfstandigheid en ervaring,
30 uur per week, leeft. plm.
30 jaar. Spaghettena Bella
Mamma 11, Promenade 52,
Heerlen. Tel. 045-740797.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Nieuw 'gevraagd' dames,
heren en echtparen. Wie
thuis wil ontvangen via foto-
boek. Stuur foto en telefoon-
nummer t.a.v. Sandy, Maas-
eikerweg 24, 6114 JP
Susteren. 04499-4346.
Leuk MEISJE gevr. voor
privé en escort. Tel. 045-
-225333. Intern mog.
Gevr. beslist ervaren vr.
FRITUREHULP voor de ma,
di en vr. Tel. 045-418725.
Gezocht DANSERS voor
revueshow, leuke werksfeer
goede toekomstmogelijkhe-
den "stijl Lido Paris". Tel.
045-211514.
METSELAARS gevr. Tel.
045-422524 of 257880.
Bouwbedrijf Paro.
Gevr. zelfst. werkende KOK,
of leert, kok, 045-443208.
Na 16.30 uur 04454-5874

SCHOONMAAKSTER voor
de avonduren te Hoens-
broek gevr. Tel. reacties
tussen 16.00 uur en 19.00
uur. Gebouwenservice De
Wisser. Tel. 045-724554.
Rest. houder zoekt M/V
BUFFETBEDIENDE en/of
serveren. Tel. afspraak 046-
-374330/374076, 043-
-218917.
Transportbedrijf vraagt met
spoed OPROEPKRACH-
TEN voor electrotechnische
magazijnwerkzaamheden.Tel. 045-244847
KAPPER/STERS, voor full-
time baan. Inl. tel. 045-
-353665 vragen naar Marion.
Studenten/Scholieren opge-
let! Motel Heerlen zoekt voor
de weekenden enthousiaste
jonge mensen voor 't RES-
TAURANT m/v. Leeftijd v.a.
18 jaar. Tel. 045-719450.
gevr. nette FRITUREHULP
m/v voor 40 uur per week.
Leeftijd tot 35 jr. Ervaring
vereist. Betreft een vaste
betrekking. Uw tel. reaktie
verwachten wij zo spoedig
mogelijk op tel.nr.: 046-
-517774.
BARMEISJES gevr., garan-
tieloon mogelijk en vervoer
gratis. Tel. 045-217407. Na
20.00 uur 045-458916.

Personeel aanbod
Erv. VOETBALTRAINER
(A-Licentie DFB.) zkt. goed
geleide club. 045-414808.

Onr. goed te koop aangeb./gevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten
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

Heerlen
Keurige halfvrijst. woning

(bwj. '85) m. kantoorruimte
en tuin. Ind.: beg.gr. hal, toi-
let, woonk. met open keuken

Verd.: 3 slpks, badk., cv..
Pr. ’ 118.000,-k.k.. Over-

name subsidie mog.!

Hoensbroek
Sfeervol herenhuis met ber-
ging en binnenplaats. Ind.:

beg.gr. hal, toilet, U-vormige
woonk. (44m2), mooi geïn-
stalleerde keuken. Verd.: 3

slpks, badk., vaste trap naar
zolder cv. Pr ’ 135.000,-k.k

LIVAC bv
Akerstraat Nrd. 11

Brunssum, tel. 045-220550.
Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
Uw woonhuis verkopen?
Woonhuizen gevraagd in
alle prijsklassen, geen ver-
<oop geen kosten. BOPA
O/G Tel. 045-324133

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,9% Bel. 045-712255. Na
kant.uren Dhr. J. Wetsels
045-440731. STIENSTRA
Hypotheek Service.
HUIZEN te koop gevraagd.
Geen Makelaarskosten. Di-
rekte aankoop is mogelijk.
Wi|man & Partners Vast-
goed, Heerlen. 045-728671.
Woonhuis te koop gevraagd
in SCHIMMERT of omgev.
tot ’ 140.000,-. 04404-2014

Te huur gevraagd
Te h. gevr. GARAGEBOX.
Tel. 045-728192
Alleenstaande werkende j.
vrouw zkt kleine WOON-
RUIMTE flat of app. Grens-
streek. Tel. 094924074623
of 0949240593650.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

OG te huur
Mooi APPARTEMENT te
huur in Valkenburg, 1 min.
van station, geen huursubsi-
die mogelijk, 04406-16327.
Te h. appartement in
HOENSBROEK huurpr.
’550,- p.mnd. Inl. 045-
-219909 tussen 15-17 uur.
WOONHUIS te Geleen met
4 gestoff. slpks. en kmrs.,
badk., garage en tuin voor
periode van plm. 1 jr., huur

’ 800,- per mnd. Br.o.nr.
B-9975 L.D., P.B 2610,
6401 DC Heerlen.

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

Kamers
Kamer te huur te VALKEN-
BURG voor ouder heer of
dame. Tel. 04406-12875.
Te h. grote gemeub. zit/
slaapk. met alle comfort.
Dorpstr. 34, SCHINNEN.
Gem. KAMERS te h. Centr.
Hrl. ’350,- tot ’4OO,- p.
mnd. All-in. 045-712503.

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
ELECTRICIËN nodig?
Wasm. en koelk. rep. De
goedkoopste. 045-725595.

bouwmat./machines
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. mooie alu. PLA-
FONDS (strippen) plm. 1500
m2, mooie armatuur lampen
partij lange houten balken
en planken, natuursteen,
betonblokken voor bestra-
ting, ijzeren balken I. 10m., 2
mooie gegalvaniseerde bui-
ten trappen met bordes 2 x
6m., ramen, deuren, bin-
nendeuren, wasb, wc, kin-
derwc., lift voor 6 pers., 40
st. lamellen h.2.50m. xbr.
2.00m., div. schoolbankjes
en stoeltjes, ’2,50 p.st.
Schoenenweg 75, Beatrix-
haven-Maastricht.
GRATIS lijm en voegsel de-
ze week bij u aankoop van
vloer- en wandtegels, 1e
keus al v.a. ’29,50 p.m2.
Keuze uit meer dan 100
soorten. Tegelhandel, De
Hut 7, Gulpen, 04450-1970

Hobby/D.hjz.
Gevraagd de twee-delige
SCHILDERSBOEKEN van
Pieter Scheen, tel
070-3894543/3638667.

Winkel & Kantoor

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

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

Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.

Transacties
Dringend ter overname aan-
geboden, wegens ongeval

bloeiende
Dancing

en/of café. Volledige
inboedel, zeer lage huur en

overname. Instap klaar.
Dancing Bananas, Leut,

Maasmechelen. Tel. 09-32.
12263700.

FRITURE Snacks over te
nemen Tel. 09-32.
11753227 of 754579.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 7,-. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
14 februari Valentijnsdag

Een keer per jaar, een lief
gebaar Via een PICCOLO
vanaf ’ 13.25. Voor meer in-
fo 045-719966

AutO'S
—■■— ■ uu i ■■■ ■■■■■. ~—

Laatste week!
Rij nu, betaal in '93!

Fiat Uno 45 Carrara wit 1987
Fiat Uno IE zwart 1990
Fiat Uno 45 S IE grijs met 1989
Fiat Uno 45 S IE blauw met 1990
Fiat Uno 60 S zwart 5-drs 1987
Fiat Uno 60 S wit 5-drs 1988
Fiat Uno 70 SL grijs met 1986
Fiat Uno 70 IE wit 1990
Fiat Uno 75 IE wit 1987
Fiat Uno 75 SX IE brons met 1988
Fiat UnoTurbo IE rood 1987

32 maanden 100% garantie
Vraag naar onze voorwaarden!

Fiat Schobben Brunssum
Tegelstraat 3, tel. 045-250675.

Uw adres voor exclusieve auto's
BMW 323i, sneeuwwit 1984
BMW 318i, nw.mod. royalblauwmet 1988
BMW 323i, sneeuwwit 1982
BMW 318, vuurrood 1985
BMW 318, bronzitbeigemet 1986
BMW 320-6, 5-bak, lichtblauwmet 1982
BMW 318, zwart 1982
BMW 528iM-style, bronzitbeigemet 1984
Mercedes 250 TD Combi, antracietgrijsmet 1987
Mercedes 230 E, aut. antracietgrijsmet 1987
Mercedes 230 E, AMG, blauwmet 1985
Mercedes 190 D, 5-bak, sneeuwwit 1985
Mercedes 190 E, AMG, bronzitbeigemet 1987
Mercedes 190 E, blauwmet 1986
Mercedes 190, rood 1984
Audi 80 1.8S, 5-bak, donkerblauwmet 1989
VWGolf GTi 160, antracietbruinmet 1986
VW Golf GTi 1.8 2x, antracietgrijsmet 1985
VWGolf GLi 1.3, sneeuwwit 1987
VWGoIfGLi 1.6 Cabriolet, grijsmet 1981
Fiat Tipo 1.4 ieDGT, blauwmet 1988
Opel Rekord 2.0 S GL Stationcar, blauwmet 1986
Opel Corsa 1.3S GT, 3-drs.grijsmet 1983
Opel Kadett 1.2S groen 1981
Ford Scorpio 2.0 CL 5-bak, zilvergrijsmet 1987
Ford Escort RS Turbo, wit 1985
Ford Escort KR 3i,rood 1985■ Ford Taunus 2.0 Ghia, aut. goudmet 1982
Ford Escort 1.3, donkerblauwmet 1985

"Ford Escort 1.6GL, nw.model, grijsmet. m 1987
Peugeot 205 GTi 1.9 uitv. diamantzwartmet 1984
Mitsubishi Tredia, groenmet 1982
Mazda 323, aut. grijsmet 1983

FRANSSEN AUTO'S

Parallelweg 1, Spaubeek, tel. 04493-1896
(afrit autosnelweg Spaubeek)
Inruil - Financiering - Garantie

Diverse goedkope inruilers

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

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

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

Hoge beloning
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van een

misdrijf, gepleegd van 24 op 25 jan. en tot terugverkrijging
van de Opel Kadett 1.3Skl. donk. bl., kenteken PF-03-PD,

alles ontvreemd v.a. de Calbertsweg te Kerkrade.
Inl. welke discreet zullen worden behandeld,

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

6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366.
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.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel DE ANJELIER,
Anjelierstr. 123 A, Heerler-
heide. Tel. 045-231448.

"Te k. Ford SIËRRA 2.0i,
1 spec. uitv., bwj. eind '88,■ brede banden, alu-velgen,
1 gekleurd glas, centr.ver-

" grend., verlaagd, mooie lak,
zonnedak, electr. verstelba-

i re buitenspiegel, i.z.g.st., vr.■ pr. ’ 14.800,-. Tel. vanaf
i 20.00 uur 045-444926.

CITROEN Visa 2 super 4,
bwj. '83, pr. ’2.950,-, APK- gek., in. st.v.nw., geen roest.

■ 045-323178.
] Sportieve Ford FIËSTA I.IL

" m.'Bs, ’5.950,-, blauwmet.
Tel. 045-725984.

Renault 19 GTR groen '91,
Renault Clio 1.2iRL wit '92
Honda Civic I.SiGLI6V'9O
Toyota Corolla 1.3 XLI '90
Mazda 121 1.1 DX wit'BB
Ford Siërra 1.8 CL aut. '88
Ford Fiësta 1.11 rood '91

VW Polo 1.3iwit 1e eig. '89
Fiat Tipo 1.4 i.e blauw '90

Fiat Uno 45 S groenmet. '89
Lancia VlO Fire i.e '89

Opel Kadett 1.3iantr. met '89
BMW 324 D champ.met. '87
Peugeot 305 GR break '86
Opel Corsa grijs kent. '85

Ford Escort 1100 Bravo '84
Mini 1000 HL automatic '82

Alle auto's zijn i.z.g.st.
Tevens div. inruilers en

reparaties, onderhoud, APK
keuringen mogelijk. 100% fi-
nanciering, inruil, Bovac-ga-
rantie mogelijk. Autobedrijf
J. Osojnik & ZN

Eygelshovergracht 65,
Kerkrade. Tel. 045-460734

b.g.g. 464980.

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 Jun.'B7-'B9

Citroen BK 1 4E '88
Peugeot 2.5 1.4 XS '88-'B9

Fiat Uno 45 '86-'BB
Peugeot 405 Mi 16 '88

Fiat Tipo 1.6 ie '88
Peugeot 205 diesel '86

Ford Escort 1.6 Bravo '84
Peugeot 309 1.4XL 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 1.3GLX '88
Peugeot 405 1.6 GRI '90

Opel Kadett 1.8 E '88
Peugeot 405 1.9 GRI aut.'B9

Opel Corsa 1.3-88
Peugeot 405 1.9 GRI Break

'89-90
Opel Ascona I.BE '88

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

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

Talbot Horizon 1.3 LS '84
Rover 213 S '89

Talbot Solara 1.5 GLX '84
Saab 90 '85

Talbot Samba Cabriolet '83
Seat Ibiza 1.5 GLX '88
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.
Peugeot Dealer

Windraak 29
6153 AC

Munstergeleen
@ 046-521944.
Van Leeuwen

Citroen
vreemde merken

Opel Kadett
1.8 zilver 1988

Peugeot
205 donkergrijs 1990

I.4iXS
Volvo 340 DL
antraciet 1988
Hyundai Pony

XP 1500 wit 1988
Alfa Romeo 1.3 Junior 1988

zilver
VWGolf

1.3rood 1987
Nissan Sunny

1.7DHBrood 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-
rmgmogelijkheden!!!!
Van Leeuwen

Citroen
Strijthagenweg 129

Kerkrade
Tel. 045-453355

Voordelig zelf
verhuizen

\Autoftent 1 """"^I BASTIAANS

V.a. ’ 80,58 p.d.
100km vrij, mcl. BTW.
Bel voor een prijslijst
Auto-Rent Bastiaans

Spoorsingel 50, Heerlea
Tel. 045-724141.

Opel Omega 2.0i'87; Suzuki
Alto '86; Suzuki Swift '89;
Suzuki Carry bus '86; VW
Golf Memphis '88; VW Polo
'86; Fiat Panda 5-bak '87;
Nissan Sunny coupé SLX '8
9; Honda Accord '88; Ford
Escort 4-drs '81; Ford Fiësta
'85; BMW 315 '83; BMW
316 '84; BMW 318 i '85;
Porche 924 78; Audi 80 '88;
Alfa 33 1.5 '88. Autobedrijf
REUBSAET, Op de vey 47-
-49, Geleen. Tel. 046-
-744944. Uw adres voor APK
keuring. Alle auto rep.

OK Cars
Golf D 1.6 nw. type, 5-drs.,

bwj. '84; Opel Kadett 1.2 '83,
5-drs.; Kadett 1.3 S HB bwj.
'86 LPG; Kadett Stationcar,

5-drs. bwj. '83; Corsa 1.2
HB bwj. '86; Opel Record
aut. bwj. '81; Record aut.
Stationc. bwj. '81; Kadett

Stationc. bwj. '81; Volvo 342
aut. bwj. '81; Ford Escort
XR3i '85; Escort 1.1 '83;

Ford Capri, 6 cyl., bwj. '79,
zeer mooi; Honda Civic, bwj.
'84 3-drs.; Fiat Panda type
750; Jeep Rancho Matra

bwj. '83; Jeep Samorai bwj.
'88, 4w.drive. Inruil en financ

mog. Verlengde Lindelaan
23, Oirsbeek. 04492-5782

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 1.6 i '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-
FIANT, de grootste Subaru-
dealer van de mijnstreek.
Schelsberg 128, Heerlen
(tussen Hendriks en Bristol)
Tel. 045-725588.
MAZDA 323, 3-drs„ bwj.
'80, APK, i.z.g.st., ’1.750,-.
045-726112.
VW GOLF 1.6 Diesel '86, 5
gang i.nw.st., p.n.o.t.k. Tel.
04450-2325.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Tel.
04455-2689.
Auto KALDENBORN wij be-
talen ’4OO,- tot ’30.000,-
-voor uw auto! 045-411572.
Te k. Ford SIËRRA, roofrack
kl. wit, bwj. '89, pr.
’21.250,-. Tel. 045-751375
Te k. AUDI 80 motor 1600
CC, compl. revisie, 16.000
km. carroserie schade, bwj.
'80, 4 nwe banden met vlgn.
Tel. 045-455343.
CITROEN GSA 1983, kl. wit,
1e lak, APK 2-93, pr.

’ 1.500,-. Heerlerweg 67,
Voerendaal.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat RITMO diesel, 4-drs.,
nw. model, APK 10-7-92,
zeer goede motor, olievrij,
bwj. '85, ’ 3.500,-. Tel. 045-
-323178.
Ford ESCORT 1600 Ghia,
4-drs., bwj. '82, LPG, zilver-
met., APK 5-7-92, in nw.st.,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Te k. Ford TAUNUS autom.,
16 GL, 4-drs., bwj. '80, nwe.

APK, ’950,-. 045-216470 ■
Honda ACCORD aut, 4-drs
APK 10-9-92, zilvermet.,
bwj. '83, zeer mooie auto,
’3.250,-. Tel. 045-323178.
Nissan PATROL Turbo D,
mod. '90, 57.000 km, vr.pr.
’32.000,-. na 16.00 uur
Laanderstr. 85, Heerlen.
Te k. MAZDA 323 bwj. 78,
APK 5-92, pr.n.o.t.k. Tel.
045-318966. .
KADETT 1.8 LS '88; Kadett
1.3 Club '89; Kadett 1.2 LS
en 1.3LS '87 en '85; Kadett
Sedan 1.3 LS '86; Kadett
Caravan 1.2 S '83; Corsa
1.2 S '87 '84; Corsa TR 1.3
'87; Kadett 1.2 N coupé '77;
Kadett 1.2 S '83. Automo-
bielbedrijf Denneman Raad-
huisstraat 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT, bwj.'B7
vr.pr. ’ 13.500,- met LPG,
auto als nieuw, 045-419260
PEUGEOT 305 SR '81, ra-
dio, vr.pr. ’1.100,-. APK
9-92, tel. 045-753279
Te k. 4 WD RENAULT ARO
4x4, benz. grijs kent. APK,
nw. gespoten, kl. ferrari-
rood, veel extra's, i.st.v.nw.
'87, ’ 4.950,-. 045-323178.
Te k. RENAULT 18, LPG,
bwj.'B4, APK 9-92, trekh.,
vr.pr. ’ 3.250,-. 045-226558
RENAULT 4 TL, bwj. '82,
’850,-, APK 16-9-92. Tel.
045-724417.
Te k. Toyota COROLLA 1.3
XL HB met katalysator, 12
kleppen motor, 5 versn,,
bwj.'BB, met.groen, Iste eig.
te bevr. Mobil Service Sta-
tion Hein Bodelier, Markt 1,
Nuth. Tel. 045-241335
Sportieve GOLF 1100 LX,
bwj. 83, in nieuw staat,
’5.250,-. Tel. 045-724417.
Te koop VW GOLF Mem-
phis 1.3, bwj. 1989, 46.000
km, prijs ’ 18.500,-. Tel.
045-751251.
VW GOLF 13 S, kl. rood,
bwj. dcc. '80, APK okt. '92,
techn. perf. staat, ’ 2.900,-.
Tel. 045-316342.
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Skoda 105 S '87 ’3.500,-;
Toyota Celica '83/'B5 v.a.
’7.500,-; Carina II '85
’7.500,-; Corolla 1.8 D
combi '85 ’6.000,-; Honda
Aerodeck 2.0 i '86-'B9 va.

’ 14.500,-; Accord '86-'BB
va. ’ 12.000,-; Prelude EX
aut. '85 ’13.500,-; Nissan
Bleu Bird '88/'B9 v.a.

’ 12.500,-; Sunny combi D
WB6 v.a. ’7.000,-; Mitsu-
bishi Galant GLi '88/'9O 1e
eig. v.a. ’ 16.500,-; Colt
GLX '85 ’7.500,-; Hyundai
Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki
Jeep '85-'B7 va. ’9.500,-;
Volvo 440 GLT '89 1e eig.
’22.500,-; 480 ES '87
’21.000,-; 740 GLE '84/'B7
v.a. ’ 11.500,-; 240 GL '83/
'85 v.a. ’7.000,-; 340/360
GLT '82/'BB v.a. ’2.500,-;
Lada Samara '88/'9O v.a.

’ 7.500,-; Daihatsu Rocky
'86 ’17.500,-. Plm. 30
goedkope inruilauto's va.
’250,-. Direkte 100% finan-
ciering. Han van SINT-
MAARTENSDIJK, Trichter-
weg 109, Brunssum. Tel.
045-229080.
Gef)rs. DOMINIKOWSKI
autobedrijf biedt aan: Opel
Manta 400 Irmscher 2.4 L
136 PK wit '87; Opel Rekord
Caravan 2.0 S 5-drs. LPG
'85; Rekord 2.0 S 4-drs
roodmet., '84; Opel Kadett
Caravan Diesel 5-drs. rood
'83; Opel Kadett caravan
VAN grijs kent. '86; Opel
Kadett 1.6 5-drs. bruin '83;
Kadett 1.3 bruinmet. '81;
Kadett Coupé i.z.g.st.
’1.500,-; VW Golf diesel
div. extra's wit '84; Golf die-
sel i.st.v.nw. goudmet. '81;
Golf CL div. extra's antr. '88;
Golf GTI-look wit '86; VW
Passat 4-drs. groenmet. '84;
Mercedes 190 E '87, 190 E
automaat '84, 190 D '87;
Ford Siërra 2.0 GL 4-drs.
blauwmet. LPG '87; Fiësta
1.1 '83-'B4; Escort 1.3, 1.6
'83-'B5-'B6-'B7; Ford Orion
1.3 4-drs. wit '84; Mazda
626 GLX 2.0 12V groenmet.
'88; Mazda 323 GLX 3-drs.
blauwmet. '88; Fiat Ritmo s-
drs. blauw '84; 2x Seat Ron-
da div. extra's '84; Renault 9
GTL blauwmet. '84; Renault
11 GTX 5-drs. blauwmet.
'84; Citroen Axel 1.2 TRS
rood '86; Nissan Kingcab
Diesel '86; Nissan Sunny
Diesel 4-drs. zilvermet. '88;
Nissan Cherry blauwmet.
'82; Mitsubishi Lancer Die-
sel antraciet '86. Div. inrui-
lers va. ’ 1.000,-. Autobe-
drijf Gebrs. Dominikowski
Locht 38, Kerkrade. Tel.
045-420209.
Alfa Romeo 164 turbo D '89
1e eig. ’34.500,-; 75 16/18
'86/'B9 v.a. ’11.500,-; Re-
nault 19 GTXi '89 ’18.750,-
-19 GTR '89 1e eig. ’ 17.750
25 V6airco etc. '87 1e eig.
’17.750,-; 25 GTX '86

’ 11.500,-; 21 GTL/ts '86/'BB
v.a. '’ 9.750,-; BMW 524 t.d.
'88/'B9 1e eig. v.a.
’39.500,-; 520 i alle ace.
12-'BB 1e eig. ’38.500,-;
525i'83 ’ 7.500,-; 320itou-
ring '89 1e eig. ’33.500,-;
316/323 i '84/'B7 v.a.
’9.000,-; 732 i '81/'B3 v.a.
’5.500,-; Mercedes 190 E
aut. '86 1e eig. ’27.500,-;
200 '80 ’5.000,-; 230 T
combi '80 ’5.750,-; Audi
100 cc 2.3 iairco m. '89 1e
eig. ’ 23.000,-; 80 S '88/'B9
v.a. ’ 18.750,-; 80 D '88 1e
eig. ’21.000,-; VW Passat
1.8 CL'B9 1e eig. ’24.750,-
Passat combi turbo D '87
’17.500,-; Golf GLD excl.
uitv. 12-'BB ’18.500,-; Golf
13/18 '84/'B9 v.a. ’9.500,-;
Passat D '84 ’ 7.250,-; Jetta
'82/'B4 v.a. ’3.000,-; Kever
'74 in perf. st. ’ 4.250,-; Fiat
Tipo I.E. '90 1e eig.
’17.500,-; Panda Fire '88
1e eig. ’8.750,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’12.500,-;
Saab 900 GL '84 f 6.000,-;
Hyundai Sonata 18i GLX m.
'90 1e eig. ’ 16.750,-; Maz-
da 626 2.0 GLX combi '89
1e eig. ’22.500,-; 626 GLX
'88/'B9 1e eig. v.a.
’15.000,-; 626 GLX D '88/
'89 1e eig. v.a. ’ 15.000,-;
626 2.0 Coupé '88, 1e eig.

’ 18.500,-; 323 GLX '85/'B7
v.a. ’7.000,-; RX 7 '80
’7.750,-; Peugeot 309 1.9
GTi '89 1e eig. ’23.000,-;
405 GR '88/"89 v.a.

’ 16.500,-; Citroen BK Pal-
mares 12-'BB 1e eig.
’13.500,-; BK '84/'B9 v.a.
’5.000,-; BK 19 D/ turbo D
'87/'B9 v.a. ’9.500,-; Visa/
Chrono '84/'B6 v.a. ’ 4.000,-
CX GTi '84-'B7 va. ’ 7.750,-
AX I.OE '88 1 eig ’10.750,-
Opel Senator 2.5 i aut. 12-
-'BB 1 eig. ’25.750,-; Sena-
tor 30 '84-'B6 v.a. ’ 8.250,-;
Omega 2.0 GLi aut. '89 1 eig

’ 20.750,-; Omega Combi
88, 1e eig. ’20.500,-;
Omega 18S/20i '88-'9O v.a.
’14.500,-; Kadett 1.8 aut.
'88 ’14.750,-; Kadett 12/16
'84-'B9 va. ’5.000,-; Kadett
Cabriolet '81 ’9.750,-; Ford
Siërra Combi D '85-'BB v.a.
’9.000,-; Siërra D '85-'9O
v.a. ’7.500,-; Siërra '83-'9O
v.a. ’ 5.000,-; Scorpio 2.4 iSedan '90 1e eig. ’26.750,-
Scorpio '86-'9O v.a.
’12.500,-; Escort 1.8 D
Combi '88 1e eig. ’ 13.750,-
Escort aut. '85 ’8.500,-;
Escort 1.3/1.4/1.6/1.6 D'82-
-'9O v.a. ’3.500,-; Capri 2.0
V 6'78-'BO apart uitv. v.a.

’ 4.000,-. Plm. 30 goedkope
inruilauto's v.a. ’250,-. Di-
rekte 100% financiering Han
van SINT-MAARTENSDIJK
Trichterweg 109 Brunssum.
045-229080.
Te k. AUDI 100CC 5 cyl., 2.3
inj., bwj. '84, i.z.g.st. Tel.
045-232321.
Te k. BMW 320 6-cyl. APK
27-5-92, compl. uitgeb.,
Recaro stoelen, sunroof,
100% in orde, pr. ’2.250,-.
Tel. 045-453497.
Te k. CITROEN BK Chamo-
nix, nw. st., bwj. '89, km.st.
52.000. Tel. 04450-2488.
Te k. Ford ESCORT I.IL,
bwj. '84, APK tot 4-92, s-
drs, 5-bak, ’6.250,-. Tel.
04454-2092.

SUBARU Jumbo super de
luxe 2 cyl. 60.000 km,
’3.750,-, APK, '83; Kadett
'82. Tel. 04499-3398.
Te koop gevr. AUTO'S en
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626
Sedan 2.0 GLX '88 met
stuurbekr.: Mazda 626 Se-
dan 2.0 LX Diesel '84; Maz-
da 626 coupé 2.0 GLX 12 V,
8-10-'B7 nw. model; Mazda
626 Coupe 2.0 GLX '88 div.
optics weinig km; Mazda
626 HB 2.0 GLX LPG '88;
Mazda 626 HB 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2iLX '88 met stuurbekr
airco cruisecontroll Amerik.
uitv.; Mazda 626 HB 2.0
Diesel '86; 2x Mazda 323
Sedan 1.3 LX '86; Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 F Coupe 2x '90;
Mazda 323 HB 1.3 LX au-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX 5-drs. automaat '89;
Opel Kadett 1.2 S '85/'B6;
Opel Kadett 1.3 S '86/88;
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford
Siërra 2.0 Laser '85; Ford
Siërra 2.0 GL met LPG '86;
Citroen BX 16 RE met LPG
'89; Honda Civic aut. '82/'B3;
Lancia YlO Touring '86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Mitsubishi Galant 1800 GL
'88; Nissan HB 1.5 GL '85;
Peugeot 405 SRi 1.9 9-10-
-'B7; Peugeot 205 GR 1.6 aut
met stuurbekr. schuifdak 6-
-11-'B7; Volvo 340 GL '88;
VW Golf CL 1.6 '87; VW Jet-
ta I.Bi 3-1089. Div. goed-
kope inruilauto's: Ford Capri
1.6 '79 ’3.500,-; Hyundai
Pony '82 ’2.750,-; Opel
Kadett 1.3 '80 ’2.750,-;
Opel Kadett 1.2 N LPG '80,
’2.750,-; Mazda 323 '78
automaat ’ 1.500,-; Datsun
Cherry 1200 GL '80 ’500,-.
Eigen financiering, APK-
keuringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
Opel Veetra 1800 GT '89;
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Audi 80 1.9 E
met veel extra's kl. zwartmet
'88; Nissan Sunny 1300 '88;
Golf GTi '82; Citroen Visa
1400 GL '85 ’ 5.500,-; Seat
127 '85 ’5.800,-; Ford Es-
cort diesel '86; Fiat Regatta
autom. '84 ’4.000,-; Ford
Taunus 2.0 GL '79 ’ 1.250,-
Opél Corsa 1200 S '87;
Mercedes 230Eveel extra's
'86; BMW 732i'83 ’ 6.900,-;
Opel Ascona 1600 '83
’4.750,-; Opel Kadett 1200
'84. Autobedrijf WEBER. In-
ruil, financ, bovag-garantie.
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
Wij geven het meeste voor
uwAUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Ford SIËRRA 2.0 i DOHC,
5-drs., special met LPG '90,
’22.500,-. Bovag Leijenaar
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
Te k. Ford ESCORT grijs,
bwj. '83, veel extra's,
’4.800,-. Tel. 045-218925.
Te k. Nissan SUNNY 1,5
coupé, bwj. 6-'B2, APK tot
8-92, 3-drs, ’ 4.500,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. Opel KADETT bwj. 79,
1200 S, autom., 4-drs. APK
'93, deze auto verk. werke-
lijk in nw.st. Vr.pr. ’1.450,-.
Haesenstr. 44, Schaesberg.
Te k. PEUGEOT 205 GTi,
15 mnd. oud, 26.000 km,
’29.500,-. Tel. 04451-2492
(na 17.00 u.)

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

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

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

Bedrijfswagens
RENAULT Expres m. '87, kl.
wit, opt. cond., zeer zuinig,mr. mog. Autobedrijf Bosch-
ker, Heerlerweg 67 Voeren-
daal. Tel. 045-751605.

Motoren
Te k. MZ, bwj. '61, OP-
KNAPPER!, vaste prijs

’ 500,-. 04450-4233.
Wintersport

Grote party SKIKLEDING o.
a. skipakken van ’279,-
-voor ’89,-, div. salopettes
van ’llO,- voor ’39,-, kin-
dermaatjes ’25,-, langlauf-
ski's sets van ’330,-, voor
’llO,-, alpmes sets mei
Marker binding, norm. pr.

’ 475,- nu voor ’ 225,-, div.
aanbiedingen in wintersport
artikelen. J. Deckerstr. 4,
Valkenburg of Paradijsstr. 1,
Winkelcentrum De Tempe
te Sittard, 046-581390.

Caravans
Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Nu VOUWWAGEN voordee
bij H. Stassar, Heisterberg
78 Hoensbroek 045-224200
Te k. STACARAVAN (op
knapper) lengte 12m mei
spits dak, 2 slpkrs en ligbad,
vr.pr. ’11.500,-. Tel.
045-211514.
Te k. Adria TOURCARA-
VAN 3-4 pers., i.z.g.st., vr.pi
’3.750,-. Tel. 045-320614
's morgens.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

M(ProficiütM rKoopje! BUITENBOORD- I W*' ' ***,
MOTOR, Marmer, 48 pk, _ ~ .bwj. '85, kortstaart. Tel. PrOflCiat
045-211514. I

Opleidingen
Goed gerichte studiebege- Wkmmleiding in Heerlen en Hoens-
broek. BIJLESSEN in alle
vakken v.a. ’l5,- per uur, K^ iV^"iverzorgt door een ervaren I
team van docenten in Heer- HK^Mfelen en Maastricht. Inl. E.C.H. ■^^H045-741102.
Aangeb. TALENCURSUS- fSEN in 127 talen op cass. .„
enz. ’ 70,-, ook voor buiten- ...H,|P. H|ep. Hoera!!!
landers. 21 danslessen op Mijn Pappa wordt 30 iaar.
cass. enz. ’ 125,-all-in. Tel. Van Melvin-
-070-3638667/3894543. M++MM++**++M+*mM+****l—. .. . . ———. ■

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Startproblemen?
Kerp heeft voor elke auto, bus of
vrachtwagen de juiste accu op

voorraad!!
Nu met 2 jaar volledige garantie.

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

De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.

; VOGELS, eenden, fazan-
-1ten, raskippen, duiven en

papegaaien. Alle hoenders,
; hofdieren. Klein America
I Achel(B) 09-32-11644489

Te k. DOBERMANNPUPS: en Berner Sennenpups. Tel.
08866-2483.
l ,

Te koop Abricot-DWER&
POEDELTJES ( 6 weke"
oud) Tel. 045-274946 b.g 9
258276. .
Te k. 2 langharige TECKEL'
TJES, teefjes, 3 en 2 ja*
oud. Schandelerstr. 18,
Heerlen. Tel. 045-725644^

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisje*
garages, hondenhokken
vele afm. reeds v.a. ’ 195
Houtbouw Übachs, Eyge's'
hovergracht 39, 6464 &
Kerkrade. Tel. 045-460252^

Rijles
Dank aan

Autorijschool Lou en Ab Schurer
1 _ voor het behalen van mijn rijbewijs in 1 keer! Truus.

Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.- Vr. naar onze voorwaarden.
S.D.L biedt u aan: RIJBE-
WIJS A-B-C of D binnen 8- dagen op de Ned. Antillen,
vanaf ’ 3.500,- all in, garan-
ties mog. Tel. 010-4626668
of 4666535.■ -——■—I—>.

Huw./Kennism.
POOLSE vrouw 37 jr. z.k.m.
Hollandse man t/m 45 jr. om
een ser. rel. op te bouwen.

' Br.o.nr. B-0308 L.D., Post-
bus 2610, 6401 DC Heerlen.

Bel de Vakman
«^SCHILDERS kunnen nd

behang en schilderwerk'
zaamheden aannemen. Te1
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, u
kappen, voegen, steigen/ef]
huur. Tel. 045-312154 °'045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen me'
gar. Bel. 045-418820.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966

***-

Wonen Totaal
i .-**

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26, Heerlen bij tennishal

Opruiming
Rotan - Manou - Pitriet Meubelen

Korting tot 50% in de speciaalzaak
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-

\ neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop aangeb.: prachtige, handgemaakte vol eiken
Engelse BORDENKAST, 'n
eenmalig stuk. Bel na 18 uur
045-223953.

In- en verkoop 2e HANDJmeubelen en antiek. Te1
045-724943, Rotterdams^
80a, Heerlen.
Voor al Uw 2e hands MB^
BELS ook antiek (veel keu»
Kouvenderstr. 208, H'broek^
Te koop 2 eiken BINNEN-
DEUREN met glas in lood'
br. 78 cm. Tel. 046-335332

Zonnebanken/Zonnehemels: -i Zonnehemels
Enorme sortering zonnehemels en banken vindt u bij

van Uden Expert.
Riho zonnehemel 10 lampen, 1.80 mtr. lamplengte met
statief nu ’ 998,-. Aanbieding Wolff zonnehemellampen; 100 watt nu ’ 14,95,-. Hoofdstr. 12 Hoensbr. 045-21265^,. Huiduitslag, Zonneallergie,. acne of andere huidaan-

doeningen. Maak even een

' afspraak. Een kuurtje op
onze zonnebank! Met goede

■ begeleiding (evt. in overleg
met huidarts) Prima resulta-■ ten! Belt U even:

' 045-259686 M EIDAMS.

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.r

' Kunst en Antiek

■ Te k. GEVRAAGD antiekef meubels en inboedels. P.. Cortenraad, Riemst (B). 09--. 32.12261156.
Te k. antieke eik. SLAAP-, KAMER compl. 045-231120

Diversen. Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-

] vast Schinnen.
) GEBIT gebroken? Tand-

techn. praktijk Hoonhout
voor nwe gebitprothese en

' reparaties. Akerstr. N. 3281 Hoensbroek 045-228211
\ Gevr. SPONSOR voor re-

vueshow "stijl Lido Paris".- Voor info. 045-211514. Dhr.
J. Notermans of Dhr. A. Nas.rl 14 februari. Valentijnsdag
Wens je vriend(in) het aller-- beste. Al vanaf ’ 13.25

■, plaats je een PICCOLO.
Voor meer info 045-719966

Huish. artikelen
Breimachine demo-dagen
Geleen:2s-01-'92 van 11-0?
t/m 18.00 uur. Heerlen: fr
01-92 van 11.00 t/m 18.0"
uur. Roermond: 29-01 -'#
van 11.00 t/m 18.00 uuf
Naaimachinehandel VELP"
MAN BV, Geleen Raadhuis'
str. 14, tel. 046-74648"
Hoensbroek, Kouvenderstr-
-68, tel. 045-213538. Heef
len, Nobelstr. 6, tel. 046"
716100. Roermond, Neef'
straat 62, tel. 04750-31012^
IJSK. ’95,-; gasforn. ’&diepvries ’ 150,-; wasauto^

’ 175,-. 045-725595.
Als u ons voor 12 u"'
's morgens belt, staat uv*
PICCOLO de volgende daj
al in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.

Kachels/Verwarming

KACHELS, keuze uit 200 sj'
Jac. Köhlen, Rijksweg "*104, Sittard. 046-513228.
Te koop mooie GASHAAP^merk Vaber. Tel. 0445'
2738 of 045-212425.
KACHELS, inzethaardeH'
grote keus, gratis geplaats'-
De Kachelsmid, Walem 2 1,
Klimmen, 04459-1638.

Te koop gevr.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 7A'
Heerlen. Wij betalen <#
hoogste prijs voor al uw ow
ijzer/metalen. 045-422025.^
POSTZEGELS, munten, te-
lefoonkaarten aan en ver-
koop. Postzegelhandel Kern
Locht 100 A, K'rade-west
Tel. 045-410911.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Ongezond
Een beetje teveel cholesterol is
ongezond, maar niet direct ge-
vaarlijk. Een extra verhoogd
gehalte is wel gevaarlijk. Onge-
veer 50.000 Nederlanders, die lij-
den aan de erfelijke aandoening

familiaire hypercholesterolemie,
hebben last van zon extra ver-
hoogd cholesterolgehalte. Onder
de lijders aan deze ziekte komen
ook hartinfarcten op jonge leef-
tijd voor.
Het onderzoek naar cholesterol
gaat ondanks de toegenomen
kennis onverminderd voort, laat
P. 80l van de Gezondheidsraad
weten. 80l was twee jaar geleden
secretaris van een commissie die
namens de Gezondheidsraad een

groot onderzoek deed naar cho-
lesterol. „Zowel de industrie als
de medische wetenschap zijn
nog druk bezig met cholesterol.
De industrie probeert vetvervan-
gende middelen te vinden en de
medische wereld beschouwt
cholesterol toch als een gezond-
heidsprobleem. Er zijn drie be-
langrijke oorzaken van hart- en
vaatziekten: roken, een hoge
bloeddruk en cholesterol. Met de
bestrijding van de eerste twee
gaat het goed, maar het aantal
mensen met een te hoog choles-
terolgehalte daalt niet. We zijn
blijkbaar te optimistisch geweest
over preventieve maatregelen.
De mensen bewust maken van
het belang van goede voeding
gaat maar langzaam."
Dat is ook de ervaring van de
Nederlandse Hartstichting.
„Mensen denken altijd dat de
buurman een te hoog choleste-
rolgehalte heeft, niet zijzelf," ver-
klaart ir Ineke van Dis, voe-
dingsdeskundige bij de Harts-
tichting. „Ongezond eten asso-
ciëren mensen ook alleen maar
met de snackbar. Terwijl bij-
voorbeeld ook kaas en volle
melk oorzaken kunnen zijn van
een te hoog cholesterolgehalte."

Biologische soorten volgens Consumentenbond beter

Kwaliteit aardappelen
laat te wensen over

De kwaliteit van voorverpakte aardappelen laat
in veel gevallen te wensen over. Dat concludeert
de Consumentenbond deze maand na een onder-
zoek onder 49 verschillende partijen aardappe-
len, verpakt in porties van 1,5 tot 5 kilo. Biolo-
gisch geteelde aardappelen komen het best uit de
test; ze hebben minder last van ziekten en blau-
we plekken.

Volgens de bond bleken 19 van
de 49 geteste partijen, bijna 40
procent, zo slecht te zijn dat deze
eigenlijk niet in de winkel had-
den mogen liggen. De aardappe-
len vertoonden gebreken zoals
schurft en blauwe of groene
plekken.

Groene plekken wijzen op een
teveel aan solanine, een stof die
meer voorkomt naar mate de
aardappelen langer aan daglicht
worden blootgesteld. Blauwe
plekken zijn het gevolg van een
ruwe behandeling.

Controle
De Consumentenbond wijt de

slechte kwaliteit aan de povere
weersomstandigheden, maar
ook aan de slechte controle op
het produkt tijdens het verpak-
ken. De Algemene Inspectie-
dienst (AID) van het ministerie
van Landbouw zou de toezicht
daarop moeten verbeteren, stelt
de bond.

De rassen santé, texla, première
en prior komen het best uit de
test van de Consumentenbond.
Ze zijn wel duurder en niet zo
gangbaar als traditionele rassen
als bintje en eigenheimer. Van
de eerste soort werden drie van
de vijf partijen als slecht beoor-
deeld en van de tweede vier van
de vijf.

Rode biet: uit de trog op de tafel
'Een vreemd geslacht met eenkorte dikke wortel, gelijk kool-raap, met van binnen een mooie
rode kleur': zo beschreef Rem-bertus Dodonaeus, een Mechelse
botanicus die als hoogleraar te
Leiden in de 16e eeuw grote
faam verwierf, een biet. Over de
eetbaarheid van de Romeinse
knol, zoals hij de groente noem-
de, vermeldt Dodonaeus niets,
maar het is niet onwaarschijnlijk
dat bieten toen al een niet onbe-
langrijke bron van voedsel vorm-
den voor menig boerengezin. De
""ijken moesten er uiteraard niets
van weten, zulk beestenvoer washun te min. Maar uiteindelijk be-
landde de biet toch uit de voe-
dertrog bij arm èn rijk op de
tafel. Die minachting sloeg om inhebberige interesse toen zon
honderd jaar later bleek dat het
bietesap suikers bevatten die
sterk leken op dat van het o zo
kostbare rietsuiker. Door middel
Van veredeling wist men uit het
eenvoudige krootje een suiker-
biet te ontwikkelen met een
saccharosegehalte dat van 5 pro-
cent naar 20 procent gestegen is.

Desondanks duurde het nog
ruim vijftig jaar voordat er van
een echte bietsuikerproduktie
gesproken kon worden. In die
tussenliggende periode van circa
150 jaar deed de voedselleer haar
intrede, en werden alle mogelij-
ke gewassen onderzocht op voe-
dingswaarde. Uit die tijd stamt
ook het gezegde 'van bietjes
rood worden kindertjes groot.
Terecht, want bieten bevatten,
net als de nauwverwante spina-
zie, flink wat ijzer en behoorlijk
Wat energie leverende koolhy-
draten. Mede daardoor, maar

vooral vanwege de aangenaam
zoete smaak, wonnen de rode
knollen steeds meer aan popula-
riteit.

Tezamen met wortelen behoren
bietjes zon beetje tot het eerste
vaste voedsel dat baby's mogen
hebben, en verreweg de meesten
zijn er dan ook stapelgek op.

Overigens is menige moeder zich
het apezuur geschrokken bij het
zien van een 'bebloede' luier!
Dat kenmerkende, vrijwel onuit-
wisbare bieterood is te wijten (of
te danken, al naar gelang de si-
tuatie) aan de kleurstof betanine;
in Marokko gebruikt men die
nog steeds om de beroemde ber-
ber-kleden mee te verven. Tij-
dens de bereiding kan bietesap
dus heel nare vlekken op handen
en kleding geven, en loont het
dan ook zeer de moeite om een
schorten (plastic) handschoenen
te dragen.

Dat bieten tegenwoordig veelal
gekookt worden aangeboden,
betekent voor drukke huishou-
dens een aanzienlijke tijdwinst:

grote exemplaren vergen soms
drie uur kooktijd. Dat is echter
ook afhankelijk van het seizoen,
de kleine ronde zomerbietjes
(verkrijgbaar van juni tot sep-
tember) zijn na 20-25 minuten
koken al gaar. Voor zowel het zo-
mer- als wintertype geldt dat ze
stevig moeten aanvoelen, en fris
van kleur behoren te zijn. Onge-
kookte winterbieten kunnen op
een droge, koele plek zeker drie
weken bewaard worden.

Schoonmaken gebeurt door het
eventuele loof niet te dicht van
het kopgedeelte weg te snijden
en ze goed af te wassen. Eenmaal
gaar, dat wil zeggen als het vel
makkelijk loslaat, snijdt men een
plakje van boven- en onderkant
weg, om ze vervolgens af te stro-
pen. Bieten smaken goed bij de
zogenaamde 'eenvoudige' vlees-
soorten, zoals speklappen, sau-
cijzen, gehakt, karbonades en
runderlappen. Maar ook rauw,
dus in een salade, met bijvoor-
beeld stukjes appel, sinaasappel,
witlof, een gesnipperde ui en
walnoten komt deze groente tot
zijn recht.

" Rode bieten bevatten flink wat ijzer en een forse portie
energie leverende koolhydraten.

Kwaliteit
De Consumentenbond maakt
onderscheid tussen traditioneel
geteelde aardappelen en aardap-
pelen die op biologische wijze
zijn geteeld. De laatste categorie
is niet alleen milieuvriendelijker
tot stand gekomen, maar ook be-
ter van kwaliteit, aldus de bond.
Zo is het nitraat- en cadmiumge-
halte van biologische aardappe-
len aanzienlijk lager. Van de elf
getest biologische partijen zijn er
acht goed ofzeer goed. Van de 38
traditionele partijen kregen maar
negen het predikaat goed tot
zeer goed.

Duur
De bond vindt wel dat biologi-
sche aardappelen veel te duur
zijn. Uit een steekproefblijkt dat
veel winkels 3,98 gulden per 2,5
kilo rekenen, een gulden meer
dan vorig jaar. Toch is de in-
koopprijs voor biologische aard-
appelen gelijk gebleven.

Het is maar de vraag of het forse
prijsverschil met traditionele
aardappelen wordt gerechtvaar-
digd door de duurdere teeltme-
thode, aldus de Consumenten-
bond.

consument

’Hoog cholesterolgehalte is geen ziekte’

Veel fabeltjes
rond vetstof

DOOR WILCO DEKKER

pat het farmaceutische bedrijfMSD niet langer een groot bevol-
kingsonderzoek in Rotterdam
naar de werking van een choles-
terolverlagend medicijn wil fi-
nancieren, zou de indruk kun-
nen wekken dat cholesterol voor
Nederlanders geen probleemmeer is. Onzin, menen de des-kundigen. De ophefrond choles-
terol yan enkele jaren geleden is
verdwenen, maar nog steedsheeft meer dan de helft van de
Nederlanders een te hoog cho-
lesterolgehalte. Nog steeds doen
de voedingsindustrie en weten-
schappers volop onderzoek naar
deze vetstof. En nog steeds
Wordt er veel onzin beweerd
°ver cholesterol.

Zo is er in de Verenigde Staten
de afgelopen weken explosief
lieer Franse wijn verkocht. Dit
nadat er in een tv-show op gewe-
zen was dat de Fransen veel vet-ter eten dan de Amerikanen,
i^aar beduidend minder last
hebben van hartaanvallen. De
angst voor een te hoog choleste-
rol-gehalte onder het grote pu-
bliek zit er nog goed in, zoveel is
duidelijk. Ook in Nederland,
Waar een slimme ondernemer

een tijdje geleden zelfs dacht te
scoren met een apparaatje waar-
mee iedereen thuis zijn eigen
cholesterol-gehalte kon meten.

Deze produkten zullen nu geen
hoge verkoopcijfers meer halen,
denkt S. Thomas, staflid van het
Nederlands Huisartsen Genoot-
schap (NHG). Volgens Thomas is
de kennis over cholesterol de af-
gelopen jaren flink toegenomen,
en de paniek daarmee evenredig
gedaald. „Er wordt nu in de me-
dische wereld veel genuanceer-
der gedacht over cholesterol.
Een te hoog cholesterol-gehalte
is, net als roken en een te hoge
bloeddruk, een risico-factor voor
hart- en vaatziekten. Niet meer
en niet minder."
Van die toegenomen kennis is
het farmaceutische bedrijf MSD
ook min of meer het slachtoffer
geworden, meent Thomas. „Een
jaar of vijf geleden was er veel
belangstelling voor een genees-
middel dat cholesterolverlagend
werkt. Nu verwacht men meer
van een gezonde stijl van leven
en betere voeding, het bewust
maken van mensen. Bovendien,
een hoog cholesterolgehale is
geen ziekte. Je zou dus een ge-
neesmiddel krijgen, terwijl je
niet ziek bent. En de fabrikant
van dat geneesmiddelkan jeniet

eens garanderen dat je géén har-
tinfarct krijgt als jezijnpil slikt."
Cholesterol, de laatste jarenveel-
vuldig negatief in de publiciteit,
is op zich geen kwaadaardig
goedje. Het is een lichaamseigen
stof, die ook via (vette) voeding
in het lichaam kan komen. Cho-
lesterol is vettig en lost niet op in
de bloedbaan, waardoor het
bloedvaten kan doen dichtslib-
ben. Het blijft vloeibaar - en dus
minder schadelijk - door bij-

voorbeeld linolzuur, een feit dat
voedingsgigant Unilever ooit
trachtte te gebruiken om ons
meer Becel te laten eten.

" Veel mensen denken bij ongezond eten alleen aan de snackbar

Strengere eisen stroomverbruik koelkasten
Minister Andriessen van Economische Za-
ken heeft bij de Europese Commissie een
voorstel ingediend om in ons land strengere
eisen te gaan stellen aan het stroomverbruik
van huishoudelijke koelkasten en diepvrie-
zers. De bewindsman wil via een Algemene
Maatregel van Bestuur op grond van de Wet
energiebesparing toestellen komen tot een
vermindering van 15 procent van het elektri-
citeitsverbruikvan deze apparaten.

De Europese Commissie zal binnen drie
maanden reageren. Bij een positieve reactie
kan de maatregel nationaal van kracht wor-
den. Bovendien zou de procedure ertoe kun-
nen leiden dat er een Europese richtlijn
komt met eisen voor koelkasten en diepvrie-
zers.
Om fabrikanten en importeurs de mogelijk-
heid te geven in te spelen op de nieuwe si-
tuatie komt er een overgangstermijn. Onder-

zoek van TNO heeft uitgewezen dat door de
strengere eisen de gemiddelde verkoopprijs
van de apparaten niet hoeft te stijgen. De
goedkoperetoestellen zijn niet altijd energie-
verspillend. Bovendien zal een eventuele
hogere aanschafprijs goedgemaakt worden
door een lager stroomverbruik. De keuzevrij-
heid van de consument zal niet ernstig wor-
den belemmerd, aldus het ministerie van
Economische Zaken.

’Let op Vet’
slaat aan

De campagne 'Let op Vet' heeft
er toe geleid dat 10 procent van
de Nederlanders van plan is om
voortaan minder vette produk-
ten te kopen. Tijdens de campag-
ne heeft de consument ook daad-
werkelijk meer vetarme produk-
ten gekocht.

Dat blijkt uit onderzoek onder
1.200 consumenten naar de effec-
ten van de campagne 'Let op
Vet' dievorig jaarmaart voor het
eerst is gehouden en die van 24
februari tot 21 maart zijn vervolg
krijgt. De campagne, een initia-
tief van de Stuurgroep Goede
Voeding, zal tot en met 1994
steeds in de maand maart wor-
den gevoerd. De Stuurgroep, in
het leven geroepen door de mi-
nisteries van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur en Land-
bouw, Visserij en Natuurbeheer,
mikt er op om de Nederlanders
in vier jaar tijd gemiddeld 10
procent mindervet te laten eten.

Blijkens het consumentenonder-
zoek, uitgevoerd door TNO, gaat
het met de campagne de goede
kant op. Niet alleen worden er
meer vetarme produkten ge-
kocht, ook wil meer dan 60 pro-
cent van de Nederlanders meer
weten over hoeveelheden en
soorten vet in voedingsmiddelen
en over vetarme bereidingswij-
zen. Ruim 70 procent van de
consumenten had een positief
oordeel over d£ campagne.
De campagne\s ookbij de detail-
handel goed aangeslagen. Meer
dan de helft van de 360 super-
markten en 71 apotheken die
werden ondervraagd, deed aan
de campagne mee. De helft van
de winkels heeft in het verleng-
devan de campagne eigen initia-
tieven ontplooid.

Vorig jaar stond de te hoge vet-
consumptie centraal. Dit jaarwil
men de consument er van door-
dringen dat minder vet eten lek-
ker is en niet duurder hoeft te
wezen. Het publiek krijgt via fol-
ders en een nieuw Postbus
51-spotje praktische tips en me-
nusuggesties. De folders worden
verspreid via supermarkten, vis-
winkels, postkantoren, apothe-
ken en bibliotheken.

Boek over worst
en vleeswaren

'Worst en Vleeswaren', zo luidt
de titel van een standaardwerk
dat verscheen bij uitgeverij Pam-
pus Associates in Utrecht. Ei-
genlijk is het een handboek,
fraai geïllustreerd,voor de vlees-
sector en de horeca. Er is geert
worstsoort of hij staat er in be-
sproken. Waar nodig zelfs met
receptuur.
Steeds meer hobbykoks blijken
ook op vakboeken het oog te la-
ten vallen. En dan is 'Worst en
Vleeswaren' een aardig naslag-
werk, waarin bijvoorbeeld om-
standig is te lezen hoe het peke-
len, het roken en het drogen in
hun werk gaan. De hobbykok
kan er op zoek naar bijzondere
buitenlandse worstsobrten en
daar een beschrijving plus illu-
stratie van aantreffen. Goedkoop
is het niet. Om in het slagersjar-
gon te blijven: ietsje minder dan
negentig gulden.

Erotische tv-spot moet jongeren winnen voor chocoladeflik

Droste-verpleegster krijgt
steun van blote borst

DOOR FRED VAN ESSEN

Nederlands beroemdste choco-
laatje heeft een probleem: ieder-
een kent Droste-flikken, maar
niemand koopt ze meer. Om te
voorkomen dat dit produkt de-
zelfde weg gaat als de Kwatta-
reep en de Tjoklat-pastille, is vijf
miljoen gulden gepompt in een
reddingsoperatie. De reclame
richt zich vooral op jongerenen
duskrijgt de vertrouwde Droste-
verpleegster ondersteuning van
een vrouwentepel bij het over-
eind helpen van het 130 jaar ou-
de merk.

Met de naamsbekendheid van
Droste zit het wel goed. Niet
minder dan 96 procent van de
Nederlanders zegt het merk te
kennen. Al was het alleen maar
door het 'Droste-effect', afgeleid
van de steeds terugkerende ver-
pleegster op de verpakking. Dat
is tenslotte een staande uitdruk-
king geworden die de 'dikke Van
Dale' heeft gehaald.

Maar zoals Bob Evers in de be-
roemde jongensboeken van Wil-
ly van der Heide uitsluitend
Droste-chocolade at, Pullman-
bedden besliep en Engels
schoeisel droeg, zo is het niet
meer vandaag-de-dag. Het imago
van 'exclusieve' kwaliteit dat
Droste generaties lang heeft ge-
koesterd, en met pittige prijzen
ondersteund, is uitgewerkt. De
verkopen in Nederland zijn tot
ongekende laagten ingezakt.
De Nederlanders associëren
Droste met 'een oudere heer uit
Wassenaar met een Mercedes' en
dat moet veranderen, zegt John
Resink, directeur van Red Band-
Venco datDroste vorig jaarover-
nam. „Het moet de Volvo onder
de chocolaatjes worden. Dege-
lijk, maar jong."

Resink: „Droste heeft te lang ge-
dommeld en de ontwikkelingen
niet gevolgd." Schamper stelt hij
vast dat het genootschap van Ne-
derlandse chocoladebaronnen
ooit de Mars-producenten ho-
nend het lidmaatschap onthiel-
den. „Mars is nu een van de
grootste en Tjoklat, Van Houten,
Den Dungen, Kwatta, Blooker,
Ringers - wat hoor je daar nog
van? Ze zijn ten onder gegaan
aan hun eigen arrogantie." En-
gelse, Amerikaanse en Zwitserse
concerns hebben de markt naar
zich toegetrokken.

Resink: „Naast elk ziekenhuis-
bed vind je nog wel een pakje
Droste. Als cadeautje. Maar de
massaverkoop in de supermark-
ten gaat langs ons heen." In de
supermarkten zijn het vooral

Marsen, Nutsen en Lila Pauzes,
die in de boodschappenkar gaan.
Alleen de Droste-chocoladelet-
ters, die sinds 1863 in Haarlem
worden gefabriceerd, verkopen
onverminderd goed. Maar de 170
werknemers in de gezamenlijke
Venz-Droste-fabriek in Vaassen
maken hun zeskantige rollen en
dozen voornamelijk voor de ver-
koop in Italië, de VS en tax-free
shops op de internationale vlieg-
velden.

" De Droste-verpleegster is een begrip in Nederland

Mango
Om de Nederlander weer eens
Droste te laten proeven, worden
vanaf begin februari vier miljoen
flikken uitgedeeld in bioscopen
en winkelcentra. Er is ver-
nieuwd, dus is er nu ook een
Droste-flik met mangosmaak.
Via de televisie krijgt Nederland
een verrassende reclamespot te
zien: een fotomodel ontbloot een
borst waarvan de tepel bij herha-
ling in en uit een babymondje
floept. De moeder opent haar
mond en erklinkt leeuwegebrul.
De baby huilt niet meer. Een
mannenstem: 'Het verschil is dat
het Droste is.' „Wil je tussen het
mediageweld nog opvallen, dan
moet je iets schokkends bren-
gen," verklaart Resink.
'Revitalisering, jong imago, pe-
netratie van candy-bars op de
zoetwarenmarkt' - bombasti-
sche marketing-termen genoeg.
Maar hoe zit het met de smaak.
Is de Droste-flik ook inhoudelijk
'vernieuwd', of eten we nog de-
zelfde als 130 jaar geleden? Dat
weten de marketingjongens van
Droste niet.

woensaag za januari laaz w7
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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. 1000 SINGLES en 33
LP's, ’650,-. z.s.m. Tel.
045-457627.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoende ,
gefrankeerd) naar het

Limburgs Dagblad,
postbus 2610, 6401 DC

Heerlen en vergeet niet links
onder op de enveloppe het
nummer uit de advertentie

te vermelden.

06-lijnen__________________________
Live Sex

Onweerstaanbare
vrijpartijen of SM.
Kies wat je wilt

06-320.330.65 - 50 et p/m

Porno-Date
Ontmoet de partner van je
dromen. Plaats, luister of

reageer op de advertenties!!
06-320.331.40-50 ctV'm

Club-06
Special Sex

DRAAI EERST 06-320.320
EN DAN VOOR

SM 25
onderdanig, ze doet wat je

wilt
Hetero 26

onze meisjes zijn overal
voor in

Lesbisch 45
mmm...meisjes onder elkaar

Meesteres 46
schiet op, ze zit te wachten

Lolita 47
jong en ondeugend

Heerlijk live 48
sexen live opgenomen

Meegenieten 60
de spannendste sex 50 cpm

Nymf Linda
Geniet van 2 kanten, 50 cpm

06-320.320.14
Griekse Porno

Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Dikke donkere vrouw stroop

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

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

pervers, tikkie dominant,
pakt haar buurmeisjes en

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

06-320.323.56
S&M Bizarbox

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

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

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m

06-320.320.77
Sexstandjes

Wij doen elk standje Grieks,
69, 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
Meisjesporno

50 et p/m 06-320.320.52

Ruige Porno
50 cpm HARD HARD HARD

06-320.320.53
SSSex meisjes

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

Lesbische
vrouwen

50 et p/m 06-320.320.37

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

Ik ben Romy
Bel mij alleen als niemand je

kan zien of horen en doe
precies wat ik je vraag...

06-320.331.04- 50 et p/m

Sex op zn Grieks.
Kies je prooi zelf. 50 cpm.
06-320.327.17
BUURVROUW

Buk eens even!
50 cpm. 06.320.324.14

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

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

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

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

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

Studenten-5ex...327.56
50 et p/m Pb. 75141 Adam

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende

afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, 50 cpm

06-320.325.00
Zn strakke broek liet niets te

wensen over.
Homo Live

06-320.330.12 (50 et. p/m)
Zal

Bianca
je met haar mond

verwennen? Doe je ogen
maar dicht.

06-320.331.07-50 et p/m

Club 06-
Special sex

Draai eerst 06-320.320
EN DAN VOOR

SM 25
onderdanig, ze doet wat je

wilt
Hetero 26

onze meisjes zijn overal
voor in

Lesbisch 45
mm meisjes onder elkaar
Meesteres 46

Schiet op! Ze zit te wachten
Lolita 47

ondeugend
Heerlijk live 48
Sexen live opgenomen

Meegenieten 60
De spannendste sex 50 cpm

Gratis
real live gesprek

0,50 p.m. 06-

-320.330.62
Met beeldtelefoon kunt u
onze meiden ook zien!

VAN CLUB 06, DUS GOED.
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 -50ct p/m

Homo-Jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan
06-320,33088 - 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.
06-320,32036 - 50 et p/m

Hete meisjes willen

Sexkontakt
06-320.330.42 - 50 et p/m

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

lekkere boy??? Direkt
afspreken, ook voor trio

06-320.330.46 - 50 et p/m

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

Zoek jij snel sexkontakt??
Tippellijn

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

Gay Dating
06-320.330.95 - 50 et p/m

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

Ook voor partnerruil.

Meisjes
hoor je op sexadressenlijn
06-320*330*60 - 50 et p/m
100 hete meisjes zoeken

Sexkontakt
06-320*326*66 - 50 et p/m

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

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

Tessa is zon lekker
meisje

06-320*328*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?

06-320,330*18-50ctp/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*321*44 - 50ct p/m

Meisjes zoeken kontakt!!

Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m

Gewillige meisjes en
vrouwen willen ajles met jou
doen. Vraag naar hun tel.nr.

voor 'n hete
vrijpartij

06-320*326*33 - 50 et p/m

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

knullgp
06-320.330.9tf - 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
06-350.211.14-50 et p/m

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

Meisje, 24 jr.
Zoekt gratis sex per telefoon

of bij mij thuis.
06-320.324.96 (50 cpm)

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.)

Life S.M.
Geknield vertelt Helen

alles wat ze ondergaat.
06-320.340.69 (50 cpm)

2 Meiden
1 man, 1 zweep en

zijn bizarre methode...
06-320.330.51 (50 cpm)

De 06-Wallen
06-9644

M.0.0.0.5. 50 et p/m

PORNOFOON
06-320.320.76 (50 et p/m)

Je kan al jesex wensen kwijt
bij de kleine sexy Angel, bel

haar privé op
06-320.320.86

( 50 et p/m boven de 18 jr.)

Dames de keus
is aan U! Druk
op een 0 voor

een andere
partner- De

Wiplijn 06-9555
(50 et p/m)

Verboden! Pornosex. Ik ben
Marleen en doe dingen die

eigenlijk niet zijn toege-
staan! Doe je met me mee?

(75 et p/m)
06-340.320.80

Hot/Ups Livetapes! Ruw,
vergaand, bloedstollend en
maximale porno? Dat hoor

je 24 uur per dag via
nummer (75 et p/m)

06-340.340.40

Bisex kontaktlijn
Ook trio-sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m

245 Hete Meisjes geven hun
tel.nr. aan je door en willen
dan graag 'n (sex)afspraak
met je maken (75 et p/m)

06-96.45
Telezoenen Kan Live!

Lekker live telezoenen tot
diep in de nacht met Anneke

Dominique, Anita en
Dolores? (75 et p/m)

06-340.340.50
Zin in een Avontuur? Vrije
vrouwen & meisjes zijn op
zoek naar een avontuur op
sex/gebied! Heb jij ook zin?

(75 et p/m)
06-340.340.95

Tele(Live) Massage? Lekker
live een massage met Desi-

ree, Carla, Inge of Joyce
door de telefoon? Draai dan:

(75 et p/m)
06-340.340.11

Stiekem Livevrijen. Tot diep
in de nacht lekker 100% Live
/vrijen met Debby, Myra of

Joan? Bel dan snel (75 cpm)

06-340.340.10
Nu al: 610! Vrouwtjes vertel-
len wie ze zijn, wat ze lekker

vinden en geven dan hun
tel.nr. aan je door! (75 cpm)

06-340.310.10
Live/Tele Piepshow! Wil jij
dat Nora, Mieke, Tinga of

Nikki zich live uitkleden door
de tel.? Draai dan: (75 cpm)

06-340.340.25
Kontakten/Klubs

Club Merci
Ook het nieuwe jaargaan 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. .
Nieuw, Nieuw, Nieuw

Privé Yvonne
Knappe sexy meisjes in nylonkousjes

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

Porky's Pretpark!!
NIEUW CINTHIA 19 JR., SUZAN, ELKE EN TINA.

S 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11-19 uur.

Paren en alleenstaanden club
VILLA Liberta Susteren

Ontmoet mooie mensen op onze erotische avonden. Altijd
shows. Geopend va. 21.00 uur. Maaseikerweg 24, 300 mtr.

va. A2richting Susteren. 04499-4928.

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

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

Privehuis Brigitte
Tel. 045-232069 of 045-212570.

Katja's Relax-Place

’ 50,- all-in
tel. 045-423608

Een echte verrassing

River-Side-Club
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé en Laak,
100 mtr voorbij camping de Maasterp. Open van ma t/m vrijvan 14.00 t/m 02.00 uur. Creditcards accepted.

Tel. 04755-1854.

IGespierde Boy!
Met nieuw Dino (23) voor

dames met lef en heren met
moed. komen wij U tegen
moet. "Hij staat" ook klaar
voor trio's, escort en privé.

045-274587.
APART APART
De enige echte Chantal is
weer terug, van 16.00 tot

23.00 uur. Tel. 045-213457.

Elvira
escort en privé.
Tel. 045-225333

Sappig, erotisch fruit bij

LYDIA
Onvergetelijk

046-749662 11 tot 23 uur.

Club
La "Tropical"

Industriestr. 74, Kerkrade-
west. Deze alom bekende
club heeft haar deuren her-

opend.
Marion en haar meisjes ver-

welkomen u graag vanaf
21.00-04.00 uur en hopen u
een onvergetelijke avond te

kunnen bieden. Tot dan.

Leuk jong
meisje ontvangt

thuis, alleen vandaag Vz uur
all-in ’ 85,- tel 045-229091

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Jaqueline
af 10.uur ook zat en zond.
meisje gevr. 045-721759.

Lust live lekker
Wij zitten 24 uur lang klaar

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

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

Love Escort
S 045-320905

Vanaf 18.00 uur.
Nieuw CHANTAL 18 jaar.

Nieuwe meisjes
Peggy Privé en Escort ma-

vr 11.00-22.30, wo tot 19.00
u. Tev. Thaise massage.

Tel. 046-374393.

Buro 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

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

leuke meisjes. Tevens
escort. Industriestr. 13,

Spekholzerheide v.a. 18' t/m
3 uur. Tel. 045-413887

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Pret met Shirley

in bed. 045-727538.

Donna
privé en escort.
Tel. 045-727158

Buro Geleen
Bern, in adr. 046-748768

gezellige Escort
Bel dan 045-727854.

ISplinternieuw!
Bij Angel

Nieuw Veronica (22), Pris-
cilla , nieuw Boy (26) voor

dames! Voor ieder wat wils:
live-shows, privé, SM, part-
nerruil, lesbies, trio's, Vib

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

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

SM aanbieding.

SM Anita
Van Soft tot Hard
Tel. 04455-2596.

Privé Daisy
van ma. t/m. vrijd. vanaf 11

uur, iedere dag 'n verrassing
Tel. 045-229091.

2 films tegelijk zien?
Videoclub

045-718067, meisje aanw.

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

Totale Ontsp. Massage
door 1 of 2

Jonge Meisjes
045-353489

SM Rachel
met slavinnen o.a. Marylène

uit Valkenswaard.
Tel. 045-274810.

TOTALE
LEEGVERKOOP
van onze herfst-
en winterkollektie!
Wij maken schoon schip voor onze nieuwe
kollektie!
Elk 2E STUK uit onze kollektie
voor slechts

[V zegge één gulden |
(u betaalt de duurste)
Wees er snel bij, want OP = OP
Vanaf donderdag 30 jan. t/m zaterdag 1 febr.

VAN
HARTE!

-ah
WINNENDE

STAATSLOTEN
JAN. '92

825eStaatsloterij, winnendestaatsloten januari1992

EINDUITSLAG
VAN DE DRIE TREKKINGEN.

De prijzen zijnafbij elkaar opgeteld. Wanneer op
een lotmeer dan één prijs is gevallen,

staat achterhetnummer dat de hoogsteprijs
gewonnen heeft, het totale bedrag vermeld.

Lotnummers Eindcijfer(s) of Totaalprijzen-
eindigendop: lotnummerfs): bedrag:

825 eStaatsloterij, winnende staatsloten, januari
1992

1 81 50
2 2 10

02 60
002 160

12 110
014182 « 20.010
088882 2.010

3 045443 50.000
4 4 15

114 265
026634 25.015

6744 1.015
037044 100.015

54 65
864 V\s

5 515 250
058825 5.000

Extra prijs serie BB 027355 500.000
Troostprijs andere series 027355 5.000

465 500
1885 1.000
3685 1.000

95 50
6 6 20
7
Extra prijs serie AH 031407 250.000
Troostprijs andere series 031407 2.500

27 50
37 50

077 100
046177 25.000

5487 1.000
8 8 25

055428 2.025
768 125
968 125

9 39 50
359 250
369 100

' 899 100
0 890 100

Zetfouten voorbehouden.

DE GEWONNEN PRIJZEN KUNNEN VANAF
VRIJDAG 31 JANUARI WORDEN GEÏND.

Geen prijs. Geen nood. Speel dan mee in het
Herkansingspel. En maak de volgende maandkans

op een ton in de Staatsloterijshow. Bel voor deelname
en verdere informatie met: 06- 9595 (50 et. p/m).

Aanmelden vóór 10 februari a.s.
De Staatsloterij keert alles uitwat'u wint: op de prijs

wordt geen kansspelbelasting in mindering
gebracht. Ukrijgt het volle pond. Volgende maandis

er opnieuwruim 36 miljoen gulden in de pot
en worden er bij 2,2 miljoen verkochte loten 1,1 miljoen

prijzen uitgeloofd. Ukunt voor nieuwe staatsloten
terecht bij de bekende verkoopadressen.

Deze vindtu in de Gouden Gids onder 'Staatsloterij.
Of bel 06-9595(50 et. p/m). Dit nummerkunt u ook
gebruiken voor hetopvragen van de trekkingsuitslagen.

Ukunttrouwens ook automatisch via uw
bank- of girorekeningmeespelen in de Staatsloterij.

Inlichtingen daaroverkunt u krijgen op nummer
070-3498798.

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

c '
BIJ WIE KAN PETER HET
GEZINSLEVEN OEFENEN?
Wie in de buurt van Kerkrade of Heerlen woont
zou de achtienjarige Peter een stuk op weg kun-
nen helpen. Peter woont in het Koningin Emma
Kindertehuis en omdat hij straks zelfstandig zal
moeten gaan wonen zoeken we een gezin waar
hij een aantal dingen die je daarvoor nodig hebt,
kan oefenen. Hij zal dus een aantal dagen per
week bij u thuis vertoeven om de kunst af te kijken.
Het grootste probleem bij Peter is dat hij moeilijk
contact kan leggen en dan met name met leeftijd-
genoten. Toch zoeken we net een gezin met kin-
deren van zijn leeftijd. Peters hobbies zijn:
computers, postzegels verzamelen, fittness, spel-
letjes doen en winkelen. Wat hij niet gezellig vindt
is uren fietsen of het bos ingaan.
Wilt u Peter op weg helpen?
De Centrale voor Pleeggezinnen in Sittard kan
u meer informatie over Peter geven.
Ook voor algemene vragen over
pleegzorg kunt u bij ons terecht. ê^kWilhelminastraat 30 Sittard, *&+ *
telefoon 046 - 523123. W

I -*VERKOOPADRESSEN
STAATSLOTEN

Brunssum Sigarenspeciaalzaal
Cor Herman)

Rumpenerstraat 5, tel. 045-252621
Lotto - spoorwegen - strippenkaarten

lectuur en wenskaart^

Eygelshoven Sigarenmagazijn Eygelshovei
Veldhofstraat 71, tel. 045-35149!

's maandags geslote!
— -*

Heerlen Tabakspeciaalzaak Bijsmani
Saroleastraat 29, tel. 045-7141#

Tevens alle topmerksigaren en excl. tabakspijp*l

Heerlen Sigarenmagazijn A.P.J. Ever
Nobelstraat 54, tel. 045-717271

Ook voor lektuur, accessoires en lotto to"

Heerlen Tabakspeciaalzaak
Gösgens-Gehlen tf

Limburgiastraat 39, te1.045-72103?
Ook voor wenskaarten en buskaartef*

Hoensbroek Tabakspeciaalzaak Peeters
Hoofdstraat 26, tel. 045-211441

Ook tijdschriften, lotto/toto en strippenkaart^

Hoensbroek Coiffures Jo Smeet)
voor hem en haai

Pius-XII-plein 8, tel. 045-212441
Annex kado- en bijouxsM

GEEN MOOIER LOT
DAN 'N STAATSLOT.

Inlichtingen over adverteren in deze advertentie

045-739380

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd. bedrag Effectie»'
in handen betalen in volgens min. jaarrente vlg. wet. max. jaarre#

5.000 48 mnd. 138,77 14,9 150.95 18,7
10.000 60 mnd. 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3 366,84 16,1
30.000 72 mnd. 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vlg. min.tar. Theor. Rente volgens Theor-
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief loopW

11.000 220 1.145 14,6% 75mnd. 17,6 85
18.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 83
25.000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35.000 700 1.09 13,9% 72 mnd. 16,5 80

, -f
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! 3k- reisburo vanhulst
! is daadwerkelijk
! het meest kompleet!

Als grootstereisburo-organlsatie van
Zuid Nederland

bieden wij u een totaal-aanbod aan reizen van vele
gerenommeerde touroperators.

Touringcar |
excursiereizenItt T

Van derBiesen Karinthiè /Hotel Ponttller
10dagen/HP
vanaf 795,- p.p.

Maaskant reizen Lourdes / HotelAlliance
7 dagen/VP
vanaf 655,- p.p.

I Oad reizen Wenen/HotelEsptanada. I 13en 14 daagse reizen /HP
I vanaf 1449,-p.p.

I Het Zuiden Nice/Monaco / Hotel Mereure
10 dagen/LO
vanaf 1199,-p.p.

* DeJonglntra Rondreis Klassiek Italiè:
u«iion,Unt Florence, Siêna, Rome,Holland int. Napels

,
Pa estrum.

Sorrento, Venetiè, Pompei.
Middenklasse hotels
15 dagen/HP
vanaf 2255,-p.p.

|® @ @
■3^ reisburo vanhulst

hetmeestkompletereisburo!
■ BEEK BRUNSSUM GELEEN

Winkelcenter Makado Kerkstraat 240 Markt 114I 046-378585 045-259292 046-749755

! GULPEN HEERLEN KERKRADE
| Rijksweg 25 O. Nassaustraat 4 Theaterpassage 17
■ 04450-1275 045-715555 045-464800

I MAASTRICHT SITTARD VALKENBURG, Kesselkade 63 Martel 37 Th. Dorrenplein 10
I 043-212741 046-512960 04406-16161
I \
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.15 Friendly persuasion. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1956, geregis-
serd door William Wyler. Het levens-
verhaal van het Quakergezin Birdwell
dat temidden van de Burgeroorlog
zijn identiteit probeert te bewaren.
Met: Gary Cooper, Dorothy McGuire,
Marjorie Maine e.a.

16.00 "" Journaal.
16.05 (TT) Stopwatch. 13-delig infor-
matief programma met allerlei we-
tenswaardigheden. Afl.s. Vanmiddag
o.a. aandacht voor Ho Chi Minh, de
slag om El-Alamein, het tientje van
Lieftinck, de bescherming van walvis-
sen, de val van Mossadegh, en de
samengestelde schakeling. Presen-
tatie: Wim Bosboom, (herh.).

16.35 Bekijk het maar. Met: Tik Tak,
kleuterserie; Bereboot, poppenserie.
Afl.: Kado-eiland (1); Casper and his
friends, tekenfilmserie. Afl. 10.

17.11 De tv-dokter. Medische tips van
Ferdinand Zwaan. (herh.).

17.12 Santa Barbara.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.05 Dierenmanieren. Dierenmaga-

zine met Martin Gaus en Leonie Sa-
zias.

19.40 Winnen of wegwezen. Reis-
quiz gepresenteerd door Sjoukje
Smit. Afl.s: Malta.

20.20 (TT) Love letters. Spelpro-
gramma voor aanstaande bruidspa-
ren met Linda de Mol.

21.49 De TV-dokter. Medische tips
van Ferdinand Zwaan.

21.50 Binnenlandse zaken. Actuele
satire.

22.18 TROS aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.47 TROS Triviant. Spelprogramma
met Tineke Verburg.

23.30 Top cops. Gedramatiseerde
Amerikaanse serie met verhalen over
de politie.

00.18 Kort klassiek. Klassieke mu-
ziek uitgevoerd door Tsjechische top-
musici.

00.23-00.28 Journaal. .
Duitsland 1

°9-00 Tagesschau.
"8.03 Der Denver-Clan. (Dynasty),

serie. Afl.: Der Maskenball.
J9-45 T'ai chi chuan.'8.00 Tagesschau.
'0.03 Die alten Stalle sind zu eng.
Reportage over andere religies.
8.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
'00 Tagesschau.

'1-03 Ein himmlischer Sünder.
(Heaven can wait), Amerikaanse
speelfilm uit 1943van Ernst Lubitsch.
Met: Gene Tierney, Don Ameche,

l Charles Coburn e.a.
2.55 Persoverzicht.'3.00 Tagesschau.

'3.05 ARD-Mittagsmagazin.
'3.45 Wirtschafts-Telegramm.
'4.00 Tagesschau.
'4.02 "" Sesamstrasse.
'4.30 Es war einmal ... Amerika. Te-
|kenfilmserie. Afl. 15: England und sei-
leKoloniën.'S.oo Tagesschau.

'5.03 Ping Pong. Kindermagazine.
'5.30 Frauengeschichten. Vandaag:
De actrice Barbara- Focke.
6.00 Tagesschau.

'6.03 Mutter & Sohn. Australische
comedyserie. Af1.12: Die Tante.

'6.30 (TT) Vale Tudo - Urn jeden
Braziliaanse serie. Af1.42.'7.00 Punkt 5 - Landerreport.

Tagesschau.
/■25 WWF-Studio.
1?-35 Das Nest. Serie. Afl.: Die Zim-
"Tierlinde; Diebe unter uns.

'8.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
8-45 Praxis Bülowbogen. Serie.
Afl.: Abschiedsbriefe.J8.58 Programma-overzicht.

«8-00 (TT) Tagesschau.
«8-15 ARD-Brennpunkt.
j°-54 Tagesthemen-Telegramm.
*8-55 Sic und Er. 2-delige tv-film van
prank Beyer. Met: Senta Berger, Rei-
rnar J. Baur e.a. Deel 1.

£-30 Tagesthemen.
*3-00 Nachschlag. Satire met BrunoJonas.
*3-05 Harlis. Duitse speelfilm uit 1972van Robert van Ackeren. Met: Ma-

scha Rabben, Gabi Larifari, Ulli Lom-
J^el e.a.
£>-30 Tagesschau.
"0-35-00.40 Z.E.N. Beobachtungen in
Marokko: Die Damenspieler.

Duitsland 2
09.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Dantons Tod. Toneelstuk van

Georg Büchner. Met: Hans-Michael
Rehberg, Herbert Mensching, Chris-
toph Bantzer e.a.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Neue Abenteuer mit Black
Beauty. Jeugdserie. Afl.: Das Geis-
terpferd. Serena en haar moeder
beginnen een nieuw leven op een
stuk land dat zij geërfd hebben. In het
dal verdwijnen echter regelmatig
paarden.

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

nen Sic den Koffer, Herr özyurt.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Jeugdserie.

Afl.: Der Einsiedler. Sarah Kroll en
Frank Lindemann krijgen een auto-
ongeluk. Lisa Lindemann mag een
expositie in een galerie houden.
(18.05 "" Lotto). Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. (VPS 18.50).

19.00 Heute.
19.20 (■ t TT) Miss Marple: Vier
Frauen und ein Mord. (Murder most
foul), Engelse speelfilm uit 1964 van
George Pollock. Met: Margaret Rut-
herford, Ron Moody e.a.

20.50 Abenteuer Forschung. Repor-
tage over de wereld der haaien.

21.45 Heute-journal.
22.15 Zündstoff: Heisse Ware für

Frankfurt. Reportage over misdaad-
syndicaten in Duitsland.

23.00 Derrick. Misdaadserie. Afl.:
Angst. Dr. Hertel is vertwijfeld als hij
ontdekt dat zijn geliefde Irene hem
met een ander bedriegt. Als er een
moord plaatsvindt, verdenkt Derrick
Hertel maar weet dat het moeilijk zal
worden dit te bewijzen, (herh.).

00.00 Mem lieber John.Amerikaanse
serie. Afl.: In einer Hütte in den Ber-
gen. John's zoon Matthew gaat met
zijn moeder en haar vriend naar
Texas verhuizen. John wil een week-'
end met zijn zoon in de bergen door-
brengen. Als zij daar ingesneeuwd
raken, denkt John's ex-vrouw dat
John Matthew ontvoerd heeft.

00.25 Heute.

TV FILMS VIDEO
Nederland 2'4.15 Friendly < Persuasions
{1956-USA). Charmant drama van
William Wyler over een Quaker gezin
'■'at temidden van de burgeroorlog
*'in identiteit tracht te bewaren. Suc-
cesvolle rollen van Cary Cooper en
°orothy McGuire.

" Danny de Munck in 'Ciske de Rat. (Nederland 1 - 20.28
uur).

Duitsland 2'9.20 Murder most foul (1965-GB).Ijjaar de roman van Agatha Christie
Mrs. McGinty's Dead'. Miss Marple
Wargaret Rutherford) gelooft als ju-
Mid een beklaagde en onderneemt
j!ctie om haar onschuld te bewijzen.
°egie: George Pollock.

Nederland1
Ciske de Rat (1984-NL). Filmy^n Guido Pieters waarin Danny de
op weergaloze wijze Piet Bak-

*er's geesteskind uit de jaren1930-'4Overtolkt. Amsterdams jochie
*r'igt een hoop onrecht te verduren,
jerder o.a. met: Peter Faber, Willeke
:,an Ammelrooy en Herman vanveen.

RTL 4
J-1-25 Peng! Du bist Tot! (1986-D).

annex spionage-I triller van Ado|f winkelmann. Ingolf

Lück, Rebecca Pauly en Hermann
Lause in spionageachtige computer-
affaire rond Amerikaanse student en
zonderlinge bejaarde.
BBC 2
22.00 Rebel (1985-AUS). Vreemde,

toch boeiende film van Michael Jen-
kins. Matt Dillon als Amerikaanse sol-
daat, die in Sidney deserteert vanwe-
ge de verschrikkelijke jungle-oorlog.
Zijn sterke acteerspel redt voor een
deel de film.

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Landen in Europa. Afl.6.
10.30-11.00 (TT) Aarde, mens en mi-

lieu. Afl.6.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 ("" t^TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 De toorts. (The torch), jeugdse-

rie. Afl.: Het slavenland.
19.24 Van gewest tot gewest. Regio-

naal magazine, met: De Gelderhorst
in Ede is het enige verzorgingshuis in
Nederland voor oudere doven. Dit
jaarbestaat het huis 20 jaar. De ruim
100 bewoners ervaren hier het doof
zijn niet als een handicap en hebben
er geen communicatieproblemen.
Elke kamer in het verzorginshuis
heeft specialevoorzieningen. Vanwe-
ge het jubileum is er de expositie
'Kunst in onze stilte'van dove kunste-
naars, het theatergezelschap 'Het
Handtheater' en het dovenkoor 'Open
Handen. In het Drents Museum loopt
tot en met 8 maart de tentoonstelling
'Symbolen van eendracht' met 100
vaandels van voor de Tweede We-
reldoorlog. Elk vaandel heeft een ei-
gen verhaal. Drenthe is nu de eerste
provincie, die beschikt over een in-
ventarisatie van het bezit aan vaan-
dels en vlaggen.

19.54 Uitzending van de RPF.
20.00 "" Journaal.
20.20 De getekende van Tanzania.

Film van de Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding.

20.30 Studio sport.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio sport journaal. Actuele

informatie over de sport van van-
daag.

22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-
tie. Presentatie: Charles Groenhuij-
sen. (Met om 23.00 Den Haag Van-
daag).

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.55 Gym. 09.10 School-tv. 09.40
Cursus wiskunde. Herh. 10.10 School-
tv. 11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht
zu lieben, serie. Af 1.66. 12.15 Panora-
ma. 13.00 Deutschlandbilder: Honec-
kers Zeremonienmeister. Herh. 13.45
Plus 3. Herh. 14.15 W3aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Westpol. Herh.
15.55 Sport Aktuell. 16.00 West 3 ak-
tuell. 16.05 Sonne, Wem und harte
Nüsse, misdaadserie. Afl.11: Die Sa-
che mit der Madonna (1). Herh. 16.30
School-tv. Cursus Engels. 18.00 Ak-
tuelle Minute. 18.01 Sesamstrasse.
18.30 Es war einmal ... der Mensch,
tekenfilmserie. Afl. 19: Peter der Gros-
se. 18.57 Programma-overzicht. 19.00
Aktuelle Stunde, met om 19.45 Raam-
programma's. 20.00 Gesucht - Gefun-
den: Live aus Duren. 21.30 W3aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow. Vandaag:
AIDS - die verdrangte Seuche. 22.30
Rückblende: Vor 20 Jahren: Der Radi-
kalenerlass, documentaire over de in-
stelling van de Berufsverbote in 1972.
22.45 Platoon, Amerikaanse speelfilm
uit 1986 van Oliver Stone. Met: Torn
Berenger, Willem Dafoe, Charlie
Sheen e.a. 00.40 Nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gym. 08.30 Cursus Engels.
09.00 School-tv. 10.50 Non-Stop-Fern-
sehen. 16.00 School-tv. Cursus En-
gels. Herh. 17.30 Sesamstraat. 17.59
Zeit der Rosen, serie. Afl.4. Herh.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30 SW
Journal. 19.00 Service urn sieben: Fit.
19.15 Lander-Menschen-Abenteuer:
Die Walfanger von Lamalera. 20.00
Shalom auf der Ha'atzmaut, portret van
deze winkelstraat in Haifa in Israël.
20.45 Mal Frack - mal Rumbahemd,
portret van de dansvereniging Casino
Rot-Weiss Mainz. 21.00 Nieuws. 21.15
Georges-Simenon-cyclus: Schwurge-
richt, tv-film van Jean-Charles Tacchel-
la. Met: Xavier Deluc, Anouk Ferjac,
Catherine Frot e.a. 22.10 Abenteuer
Wissenschaft: Indianer: der Mythos
von den Hopi. 22.55 Sommergewitter,
serie. 23.40 Panorama. Herh. 00.25
Nieuws. 00.30 Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
09.05 Nieuws. "09.10 Love boat. Serie. Herh.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.

Dramaserie. Herh.
10.30 As the world turns. Ameri-

kaanse serie.
11.15 De 64.000 gulden vraag. Herh.
11.50 Mag het iets meer zijn? Come-

dyserie. Herh.
12.15 Teletext.
12.35 Seven alone. Amerikaanse

speelfilm uit 1975 van Earl Bellamy.
Met: Dewey Martin, Arme Collins,
Dean Smith, Stewart Peterson e.a.

14.15 The Oprah Winfrey show,
Amerikaanse talkshow.

15.05 Sons and daughters. Australi-
sche serie.

15.35 The bold & the beautiful. Ame-
rikaanse 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 Scrabbie. Telefoonspelletje.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Rescue 911.
21.25 Peng! Du bist tot! Duitse film

van Adolf Winkelman. Met: Ingolf
Lück, Rebecca Pauly e.a.

23.10 Carol & Company. Amerikaan-
se comedyserie.

23.35 Nieuws.
23.50 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie.
00.40 M.A.S.H. Serie. Herh.
01.05 The Oprah Winfrey show.

Amerikaanse talkshow. Herh.
01.50 Peng! Du bist tot! Duitse film.

(Herhaling van 21.30 uur).
03.30 Teletext.

RTL Plus
06.00 Früh-Magazin. 6.05 GeldMarkt;

6.30 Guten Morgen Deutschland.
08.55 Der Engel kehrt zurück. (High-

way to heaven), serie. Afl.: Der Glau-
benszwang.

09.45 Reich und Schön. (The bold
and the beautiful), serie.

10.10 Dr. mcd Marcus Welby. serie.
Afl.: Der Damon des Vrahnas.

11.00 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs), serie. Afl.: Fancy free. (herh.).

11.30 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familieduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. (Sledge Ham-

mer), serie. Afl.: Waschen, klauen,
fönen.

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

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

ra), serie.
14.20 Die Springfield Story. (The

guiding light), serie.
15.05 Dallas. Serie. Afl.: Gefahr in Ko-

lumbien.
15.55 Chips. Misdaadserie. Afl.: Ho-

nen und Tiefen. (herh.).
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Durchgedreht. Videoshow.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit.

(Quantum Leap), serie. Afl.: Zwiebeln
und Gelee.

20.15 Die Heimatmelodie. Muziek.
21.15 Gottschalk. Personality-show.
22.15 Stern tv. Magazine.
22.50 Weiber von Sinnen. Magazine.
23.208enny Hill. Comedyshow.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam. (Tour of du-

ty), serie. Afl.: Der Marsch im Dun-
keln. (herh.).

00.55 Kampf gegen die Mafia. (Wise-
guy), serie. Afl.: Familiensache.

01.35 Twilight zone. Serie. Afl.: Die
Frau in Bronze.

02.00 Sein letzter Kampf. (The last
fight), Amerikaanse film uit 1982.

03.25 Startbahn ms Glück. (You got-
ta stay happy), Amerikaanse film uit
1948.

05.05 After hours.
05.30 Ein Vater zuviel. (herh).

" Jurgen Blaschke
in 'Ping Pong'. (Duitsland 1

15.03 uur).

Duitsland 3 West
22.45 Platoon (1986-USA). Indrin-
gend relaas van Oliver Stone over
jonge soldaat in de frontlinie. Voor
het benauwend realistische en over-
tuigende verhaal put hij uit eigen er-
varingen, hoewel de motieven van de
hoofdpersoon (Torn Berenger) niet
altijd duidelijk zijn.

Super Channel
23.00 Death Game (1977-USA). On-
aangename, onbegrijpelijke en ridicu-
le film van Peter S. Traynor over twee
maniakale lesbische vrouwen die
man gijzelen en martelen. Met: Son-
dra Locke en Colleen Camp.

Duitsland 1
23.05 Harlis (1972-D). Melodrama
wat regisseur Robert Van Ackeren
uitvergroot tot kitsch over een dan-
spaar uit een vrouwenclub, van wie
er een verliefd wordt op een man.
Met 0.a.: Mascha Rabben en Gabi
Larifari.

BBC1
23.30 Author! Author! (1982-USA).
Vederlichte, innemende komedie van
Arthur Hiller, waarin goed wordt
geacteerd door o.a. Al Pacino, Dyan
Carron en Tuesday Weid.

RTL Plus
02.00 The last flight (1983-USA).
Zwak melodrama rond een voormali-
ge salsa-zanger die bokser is gewor-
den en kampioen wil worden. Bela-
chelijk slecht geregisseerd door Fred
Williamson.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
'3.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

"6.00 "" Journaal.
'6.07 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
'6.20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.
Mieke Lamers.

'7.30 Kunstbende. Cultureel jonge-
renmagazine. Presentatie: Dolf Jan-
sen.

'8.00 Boggle. Woordspel. Presenta-
tie: Hans Schiffers.

'8.30 Spaanse peper. Serie portret-
ten van Spaanse steden. Afl.: Madrid.

'8.00 Woensdagavond met Van Wil-
ligenburg. Praatprogramma gepre-
senteerd door Hans van Willigen-
burg.

to.oo (""-TT) Journaal.
«0.28 Ciske de Rat. Nederlandse
speelfilm uit 1984 van Guido Pieters
naar deboeken van Piet Bakker. Met:
Danny de Munk, Willeke van Ammel-
jooy, Herman van Veen e.a.
«2.20 Megabrein. Quiz met Erik van
Muiswinkel.

«3.00 Reporter. Achtergrondreporta-
ges bij de actualiteit.

«3.35 Mancuso FBI. Amerikaanse po-
litieserie. Afl.: De getuige-deskundige
(2). De bewijzen tegen FBI-arts Paul
Summers die beschuldigd is van de
moord op een callgirl stapelen zich

«PP00.20-00.25 "" Journaal.

% Onno Innemee in 'Bin-
nenlandse Zaken.
(Nederland 2 - 21.50 uur).

België/TV 1
15.55 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Met de tekenfilms
Torn en Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Calimero en Dommel.

17.30 Mooi en meedogenloos. (The
bold and the beautiful), serie. Af1.348.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.29.
18.05 Plons. Plons en het kuikentje

Mi.
18.10 De snorkels. Tekenfilmserie.

Afl.: Kitty in zandland.
18.35 Top Score. Spelprogramma.
19.03 Buren. (Neighbours), serie.
19.25 Mededelingen.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Tatort. Misdaadserie. Afl.: De

moord erna, van Iwan Schumacher.
Wanneer haar chef Reismüller wordt
vermoord, is de populaire radiopre-
sentatrice Ariane Plessing voor de
politie een van de verdachten. Zij was
immers Reismüller's minnares, totdat
hij haar in de steek liet. Maar ook
Reismüller's vrouw hield er een an-
der op na...

21.30 Married with children. Come-
dyserie. Afl.s: Have you driven a Ford
lately?

22.00 Alle 5. Over de verwondering
Afl.4. Aansl.: Paardenkoersen.

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

over Toon Hermans. Afl.4: Alles wat
ik maak, komt van de mens.

23.45-23.50 Coda.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Vak-Werk. Deel 4.
19.30 Het Capitool. (Capitol), Ameri-

kaanse serie. Af1.330.
19.53 Sportavond. Met om 19.53 In-

door atletiek meeting in Gent; 20.50
Hugo Camps op zoek naar...Peter
Post.

21.30 Journaal/Sport.
22.00-23.30 Sportavond. Vervolg.

Met: Wielrennen: De 6-daagse van
Antwerpen, samenvatting en recht-
streeks verslag.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
Bezaubernde Jeannie. Amerikaanse
serie. Herh. 09.00 SAT 1 Bliek. 09.05
Der Feuersturm. Amerikaanse serie.
Herh. 10.40 Die goldene Hitparade der
Volksmusik. Herh. 11.35 Glücksrad.
Herh. 12.15 Tip des Tages. 12.20
Traumreisen. Herh. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 SAT 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniëns. Amerikaanse fami-
lieserie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 15.00 SAT 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se familieserie. 16.00 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Herh. 17.00 SAT
1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze. Prij-
zenprogramma. 18.15 Bingo. 18.45
Guten Abend, Deutschland. 19.20
Glücksrad. 20.05 WetterNews. 20.15
Unser kleines Theater. Wer ist der Va-
ter, toneelstuk. 21.50 AKUT. Politiek
magazine. 22.25 Schreinemakers live.
Satirisch cabaretprogramma. 23.25
SAT 1 Bliek. 23.35 ■ Die Bestie mit
dem Skalpell. Engelse griezelfilm uit
1967. Herh. 01.10 Vorschau/Videotext.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 VARA Ra-
dio I woensdageditie (7.30 en
12.30 Nws.) 12.55 Mededelingen
t.b.v. land- en tuinbouw. 13.10
TROS Aktua 13.32 Journalistenfo-
rum 14.05 TROS Klantenservice.
16.05 Tijdsein (17.30 Nws). 18.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
19.04 Hans Brinker. 20.04 Langs
de lijn, sport en'muziek 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Nocturne. 2.02 Clalr-Obscur.
4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 De
ochtendshow.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04Will wil wel. 14.04Te-
rug in de tijd. 15.04 Nederland
muziekland. 17.04 Hier en nu.
18.04 Geloven in muziek. 19.04
Water en vuur. 20.04 Country sty-
le. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02Praise in the
morning 7.04 Ronduit music time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en alleman. 10.57 EO Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.
17.04Koning Zzakk in Muzykland.
18.04 De avondspits 19.04 Kra-

puul de lux. 20.04 La stampa.
22.04-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55

Het levende woord. 8.00 Nws. 8.02
Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra 10.00
Het concert: Concentus Hungari-
cus; 11.30 In de schaduw van de
meesters. 12.00 Barokmuziek.
12.30 Stemmen. 13.00 Nws. 13.02
4-Luik. 14.00 De oratoria van G.F.
Handel. 14.30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco s
keus. 17.00 Forum. 19.00 Kleine
zaal: pianomuz. 20.00 Nws. 20.02
Forum. 20.15 AVRO-Concert-
avond: Koninklijk Concertgebouw
Ork. met sol. 22.00 Opera magazi-
ne. 23.00-24.00 Voor het stil wordt
en wat later.

Radio 5
6 30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. IKON: 8.30 IKON vroeg. 9.00
Nws. 902 NOS Sportief 9.25 Wa-
terstanden. RVU: 9.30 Lokale ra-
dio. 10.00 Oud plaatwerk. 11.00
De duvel is oud. 12.00 Nws. IKON:
12.05 Bonnefooi. HV: 12.30 De
spiegel. 13.00 Nws. 13.10 Actuele
Zaken, met om 14.00 Het minder-
heden-nieuwsoverzicht. 15.00
Thuis in Geldzaken. 15.30 Mythen
en bewustzijn. 16.00 TROS Schla-
gerfestival. 17.00 TROS Dierenma-
nieren 17 40 TROS Kamerbreed
extra. 17.55 Mededelingen en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10Basicode 3 - magazine. PP.:
18.20Uitzending van de CD 18 30
TROS Perspectief 19.00 Nieuws
en actualiteitenrubriek in hetTurks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het

Berbers 20 15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees 20 30
Grieks voor beginners. 21.00 Britse
en Amerikaanse literatuur.
21.30-22.00 Pronto? Italiaans voor
beginners.

BBC 2
09.00 Breakfast news. 09.15 Westmin-
ster. 10.00 School-tv. 11.40 Around
Scotland. Afl.: Story of a story (3).
12.00 School-tv. 13.55 Espana viva,
cursus. 14.20 Pigeon Street, serie.
Herh. 14.35 Crystal Tipps and Alistair,
serie. Afl.: Swimming pool. Herh. 14.40
School-tv. 15.00 News. Aansl.: You
and me, serie. Afl.: Dumpers and dig-
gers. Herh. 15.15 Bitten by the bug.
Afl.: From the frying pan into the free-
zer. Herh. 15.30 Reviving antiques,
serie. 15.35 Country-file. Herh. 16.00
News. Aansl.: Westminster live. 16.50
News. 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Town portraits: Richmond in Yorkshire.
17.40 Behind the headlines, discussie.
18.10 (TT) Horizon. Herh. 19.00 (TT)
Star Trek: The next generation, sf-
serie. Afl.: Yesterday's Enterprise.
19.50 Def II: Reportage. 20.30 Def II:
Rapido, muziek. 21.00 ■ The day the
world changed, serie. Vandaag: 16 Au-
gustus 1631. 21.10 Timewatch: Kwai.
22.00 Rebel, speelfilm uit 1985 van Mi-
chael Jenkins. Met: Matt Dillon, Debbie
Byrne, Bryan Brown c.a. 23.30 Labour
Party. 23.35 Newsnight. 00.20 The late
show. 01.00 Behind the headlines.
Herh. 01.30-01.40 Weer.

België/RTBF 1
12.10 Vacatures. 12.25 La fete è la
maison. Herh. 13.00 Nws. 13.35 Uni-
formes et grandes manoeuvres, Fran-
se speelfilm uit 1950 van René le
Henaff. Met: Fernandel e.a. 14.55 Le
point de la medecine. Herh. 15.55 Au-
tant savoir. 16.15 Clips. 16.35 Nouba
nouba. 17.25 Serie. 18.25La fete dans
la maison. 19.00 Ce soir. 19.30 Jour-
nal. 20.05 Strip-tease. 21.15 Chateau
de cartes (House of cards), Engelse tv-
film van Paul Seed. Deel 2 (slot). 23.10
Coup de film. 23.30 Nws. 23.50 Bour-
se. 23.55-00.10 Le coeur et l'esprit.

België/Télé 21
15.20 Videothèque. 16.50 Cargo 21:
Mizike Mama. Herh. 17.40 Nouba nou-
ba. 18.30 Le coeur et l'esprit. 19.00
Radio 21. 19.30 Journal. 20.00 Chal-
lenge. 22.15 Journal. 22.45 Musique:
Django Reinhardt. 23.35-00.00 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Fr. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Can. Nws. 08.20
Nws. 08.30 Selection One world. 08.55
Objectif Europe. Herh. 09.25 Euro 3.
10.00 Reflets. 11.45 Objectif écono-
mie. 11.25 Feu vert. 11.50-11.55 Nws.
16.05 Nws. 16.15 Au nom de la loi.
Herh. 17.15 Culinair Magz. 17.40 En-
seignement. 18.00 La compete. 18.30
Nws. 18.50 Clin d'oeil. 19.00 Montag-
ne. 19.30 Zw. Nws. 20.00 Temps pré-
sent. 21.00 Nws. 21.30 C'est è cette
heure-ci que tv rentrés, toneel. 23.05
Nws. 23.25 Ex-libris. 00.25-00.30 1,2,3
Théatre.

RAI UNO
06.55 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 Flash. 18.05 Occhio al biglietto.
18.15 Italia chiano. 18.50 II mondo di
quark. 19.35 Una storia. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Ci-
nema insieme. 22.45 Linea notte.
23.00 Sport. 00.00 Che tempo fa.
00.30 Oggi al parlamento. 00.40 Ap-
puntamento al cinema. 01.50 Mezanot-
te e dintorni. 02.10 Film. 03.35 Linea
notte. 03.50 Film. 05.20 Linea notte.
05.35 Divertimenti. 06.05 Davinia.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast news.
10.05 Kilroy, discussie. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays.
The dot stop. 11.25 Stoppit and Ti-
dyup, serie. Afl.: Go to bed. Herh.
11.35 Nokidding with Mike Smith, quiz.
12.00 News. 12.05 (TT) Holiday, ma-
gazine. Herh. 12.30 People today, talk-
show. 13.00 News. 13.20 Pebble Mill,
talkshow. 14.00 News. 14.30 (TT)
Neighbours, serie. 14.50 Going for
gold, spel. 15.15 Hawaii Five-O, serie.
Afl.: The face of the dragon. 16.05 Help
your child with science. 16.15 Primeti-
me. 16.50 Bananaman, tekenfilm. Afl.:
Night of the Nerks. Herh. 16.55 Cater-
pillar trail, natuurprogramma. Herh.
17.10 Fiddley foodle bird. Afl.: The
yolks on who? 17.20 Mr Nobody's
eyes, verhaal. 17.35 Bucky O'Hare, se-
rie. Afl.: Home swampy home. 18.00
Newsround. 18.10 (TT) Archer's Goon,
serie. 18.35 (TT) Neighbours, serie.
Herh. 19.00 (TT) News. 20.00 Wogan,
talkshow. 20.30 (TT) Tomorrow's
world. 21.00 (TT) Only fools and hor-
ses, serie. Afl.: Chain gang. Herh.
21.55 Labour Party. 22.00 (TT) News.
22.30 (TT) Churchill, serie. Afl.3: Be-
ginning of the end. 23.30 Author!, Aut-
hor!, Amerikaanse speelfilm uit 1982
van Arthur Hiller. Met: Al Pacino, Dyan

Cannon, Tuesday Weid e.a.
01.15-01.20 Weer 03.00-03.15 The
way ahead, serie. Herh.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Watersport.
09.00 Sp. voetbal. 09.30 Go. 10.30 Eu-
robics. 11.00 Basketball. 12.00 Pro
boksen. 14.00 Paardesport. 15.00 Eu-
robics. 15.30 Volleybal. 16.30 Boksen.
18.00 Voetbal. 19.00 Paardesport.
20.00 Am. evenementen. 21.00 WK
skiën. 21.30 VS Pro skiën. 22.00 E.K.
rodelen. 23.00 Sp. voetbal. 23.30 NHL
IJshockey. 01.30Kunstschaatsen.

Eurosport
09.00 EK Kunstrijden. Herh. 10.30 EK
Basketbal. Herh. 12.00 Schermen.
Herh. 12.30 Kickboksen. Herh. 14.00
Eurogoals. Herh. 15.00Road to Albert-
ville. 15.30 Atletiek. Herh. 16.30 EK
Kunstrijden. Herh. 18.00 Worstelen.
Herh. 19.00 Eurofun. Herh. 19.30 In-
door atletiek Gent. 21.30 News. 22.00
EK Kunstrijden. 00.00 Road to Albert-
ville. Herh. 00.30-01.00 News.

Super Channel
06.30 Market wrap. 06.40 Business in-
siders. 07.05 Business view. 07.30
News focus. 08.25 Sports news. 08.30
Hello Austria Hello Vienna. 09.00 The
mix. 09.30 Super shop. 10.00 Victory.
10.30 Mix. 11.50 Music news. 12.00
Super shop. 12.30 Hang loose. 13.00
Japan business today. 13.30 Science
show. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted. 16.00 On the air.
17.50 Music news. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 I spy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 21.00 Travel show. 21.30
Business weekly. 22.00 World news.
22.30 Sports news. 22.45 Market wrap
up. 23.00 Thriller. 00.40 Music news.
00.50 Blue night. 01.20 Supershop.
01.50 Mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News. 17.45 3 from 1.
18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps today.
19.30 Dial. 20.00 Ray Cokes 22.00
Greatest hits. 23.00 Report. 23.15 At
the movies. 23.30 News. 23.45 3 from
1. 00.00 Post modern. 01.00 K. Bac-

ker. 03.00-07.00 Night videos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten 8 30 Limburg op woens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 1000 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17.00 Limburg
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium.
Programma over kunst

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6 05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws) 800
Nieuws. 8 10Koffers en Co 10 00
Nieuws. 10 03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
11.50 Feuilleton Het Koekoek-
snest. 12.00 Radio 2 regionaal.
13.00 Nieuws. 13.10Made in Ger-
many Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux 14.00 Villa Musica, mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
voor een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten 20.00 Levensstijl
22.00 Nieuws 22.05 Jazzkaffee
23.30-06.00 Nachtradio.

België/BRF
6.35 Radiofrühstück (7.15 Wun-
schkasten; 8.30 Agenda). 9.00
Nieuws. 9 05 Musikexpress. 10 00

Gut Aufgelegt. 12.00 Musik bei
Tisch (met om 12.00 agenda voor
Duitstaligen in Brussel; 12.15
agenda voor het Ostkanton; 12.30
BRF Aktuel) 13.00 Frischauf
14.00 Nieuws 14 05 Musikzeit
heute. Lieder. Chansons & Folk
15.00 Nachmittagsstudio 16 05

BRF-International 17.05 Oldiekis-
te 18 10 BRF Aktuell 18.40-20.05
Orgel- en koormuziek.

RTL Radio
4.00 Frühschicht. Voor vroege vo-
gels 6.00 Morgenmagazin 9.00
Radio-Shop. 1200 RTL Mittag
14 00 RTL-Café 15 00 Feiera-
bend. 18.00 Neues aus Kmo, Vi-
deo, Musik. 21 00 Je t'aime Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und traurnen
24.00-4.00 Radio Nacht

WDR4
405 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht:
elk uur nieuws) 8 55Overpeinzing
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws 1205 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (1300 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschatt. 14.07Auf der Promena-
de 15.00 Café Konzert. 16.00
Nieuws 16 05 Oude en nieuwe
carnavalsschlagers. 17.00 Nieuws:
Der Tag urn fünf. 17.07 Musik-
Express (18.00 nieuws: 19 00 Auf
ein Wort; 1930 Ohrenbar). 20 00
Nieuws 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen (22.00 nieuws)
22 30-04 00 ARD Nachtexpress.
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Opel Bergsteyn ■»=. ANWB erkende auto- en motorriischool. dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave. f J i(HrilllillH;Hl'lilPH,P derhoudsT ak" p.a Iftï WeS 1 , nXV M ;' D , e, Mirbachstraat 14, 6367 CW Voerendaal. 1» / 11/s^n^^N /s?\-na«N // (föl) «APK-keuringsstation, Rijksweg 61, Tel 045-751718 TB»*/ iï^rTn(T^ r C^ l^^^l v>—,Berg en Terbliit. Tel. 04406-41700. lei. im/di/ib. Jv^U L vmJv^U S) ■■^■TÏÏITinnTBHHB nAn?k^x;A ~_„ IG. Heutmekers b.v. rin i«flaJll^iMl Keparaüe van
Autorijschool Sjef Dörenberg Groothandel in dakbedekkingsmaterialen, M. Ramakers. Tel. 04406-12352 onroerena goea

Cvcie.Center He . ners zitmeubelen!
Garage Sebreqts en Co. r"" m()J Pn a „tnriivhnni lood en zink- Sluiswes4 Bom- Sanitair'cv- sas'water'ontkalken van " ö y 9 f\" /\uaiap wuieiih si uu. bovag erk. motor en autoriiscnooi. Tei 04498-53100 leidinaen en aeisers i w l enriers Makelaar n n Bedriifsma- Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. A \ f,X . 1Off. APK-keuringsstation len 2, Tevens voor uw automaat-en vrachtw. lei- UHH3°3OIUU- /■a y, :'^ w n k

l.w. Lenaers wiaKeiaar o.g beori|isma- ~-0700 Paipinh Mmmtainhitoc rw (l ( / '1
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer- opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd Koningswinkelstraat 13 Valkenburg. kelaardij. tax. Adres: O.L. Vrouwepl. 25 25270* R eig Mounta nb e 625,-. \\J Uf
gewande 8, Voerendaal. 045-752888. adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735. Voerendaal. Tel. 045-750612. Zonde^ \ X 4

Zuiddak b.v. Landgraaf jyi -- -g j J ;
j ■■Mi. taawawMMMMMMt 1\m)( Hnicman ndR.A9I79R Bit. en kunststof dakwerk, shingles en- "4JF ÉÊ ■ Repa ,aw en h„s,o„e,en va„ Mmcub«ien

,
s «vakM'H'MWn'llilai r d, ch f (C,„ dakterrassen. Verk. dakrollen, isol. en W[*i >^^^«ü«i*^» ■nV^M in mm 1 1 '^^^^^^^ SSS^rSTTS^r^Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, daktegels. Indus terr Strijthagen ""’ r kW M KLIÜUUMI Da, zeJ.a.

Geeuerscarrosseriedelen rL^S"' *ga*ta,-,d is/ LRUMEN
Originele onderdelen alle Europ. auto's, o*^Êo^^ SIMPELVELD vs'Remi9
SKn^S ft*f^^U.C«« .BBanaE^ rf^r

Ueldman naai- en breimaohinas —
Reeweg 139 Landgr. 319474-312558. Kr^llr^l*^? Kouvenderstr. 68, Tel 045-423848/442129Drukkerij Greven B V lYwll^^l y 045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14, let-, V! ~ -«■--«-«---..-«««» 046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-

' _ Auto/motorriischool Sturmans llwDrïkk Seven oe Sïs 3e2n7S' na'Lewenstein'Rep-alle merken'geen MICA Zonwering , —-«-■-—jÏÏSffeS?" sr£anr5r£anrekg2^ nSÜ45-327158- Keukenstudj() A|wjn v Ba|kom S^n. Roermond, Neerstraat 62, ■ . zon fegL' ""^f=- m*yTJ/ggyr Hoensbroek. Tel. 045-220166. KeUkenStUdlO AlWin V. Balkom Vraag vnjbl. pnjsopgave. Showroom: \ UA.TTIJPjlPlßgfcJP** Holzstraat 36, 6461 HP Kerkrade Sittarderweg 116 Heerlen. 11/i"IU .
MHBHIN n Tel. 045-461127. Tel. 045-721658. ROLLUIKEN A"Pl'"-Jill"jUl^ Autorijschool Ger Scheyen Drukkerij „Lanteern =BovAG-erkend. Tei. 045-415601. "l^Z.TïJl ïi'n ls' lï Bosch keukenstudio A. Eggen W lk ÉlJliiÉlllii'llllM Mithra-Heroal b.v.

Automaterialen, APK-keuringen, accu's, Al 29 jaar een begrip. Akerstraat Noord 160, 6431 HR «ü«*ül^ Het vertrouwde adres voor al uw rollui- Spotgoedkoop
ÏÏt5-Sl^eSS,oten. ",21, 6416 TV Heerlen. SSs^E^tuur ■ S£ SI»t.tIK.SS?S S^'^Lf jLSSn^■ Kerkrade. 045-413049. 045-458226, Maria Gorettistr. 139.

T?rH mmmmimm DrukkerijSchreurs (q)^^^. SS2&^** _;^1....."„ ""
Ha*^6BrUnssu m. 045,537,,. «e^K-,^, Ho«,oe, 68 Kerkrad , Te, ;1,41304., ?S VemtUn BUnM—- |~ .. . ......_ c , s»nir£sinSMeïï ke"kenS"

ui Math. Linssen. Tel. 045-241587. i^eytrai4p P.M■KBSQM^H Autoschadebednjf Pierre Smits M.mimj^iij^jnw 9 ■BEEMBJBE^^ Be,ge". 20 »ih. onderh c» orakaik. h-CrKTACIt fóV
Wiingaardsweg 54c Heerlen. Tel. waterleld., geiser, boiler, gas-water- 7„„ ~..„„ ,
045-214018. BOVAG-lid. R ell J Keukens 045-242602 inslall. Erk. schoorsteenveger, Wingskonslrukties ,alouzieen,

Bij Donny kijken is kopen! «!.«^ _ «-***»ïoo'normale p*en' Ak<""he"n S,sleembouw «SïïwU moet bij Donny zijn voor: bestellers, ■,nuluiJ.|i||i||.M £IV^WV% M W Tevens alle inbouwapparatuur. Al uw interieurwerken uit een hand t.b.v.
bedrijfsauto's en bussen, groot of klein. IC /» I Stationsstraat 294 Nuth. uw kantoor, winkel, instituut of woning.
Steeds 25 a3O stuks gesloten bestellers, L/I UlitJj Systeemplafonds en-wanden, interieur- p ... D . n., oocnnnbussen en minibusjes, stationcars en AutOD Autoverhuur Sittard B.V. „ . . afbouw, akoustiek, verlichting, binnen- u.V.L. HeSWUraiie. m-UWW . .......
kleine bestellers, open laadbakken en "* , hp<.tP|ailto.. bus ~ L . ToiüZOn Keukens ■ Sanitair en buitenzonwering. Voor inf. Industrie- Stralen van meubels, autoplaatwerk, vel- Salemink
meubelauto's. Ook diverse luxe auto's. VB k^moeerauto's en autoambuiance HuiS-aan-hUIS Verspreiding Ook uw adres voor Svedex kasten. str. 7c Nuth. 045-245028, industrieter- gen, chassis, etc. Spec. gevelreiniging, Voor al uw zonweringsproblemen hebben
Donny Klassen bv. In- cri verkoop. ■ |onQ.renten aroensvervoer' Voor reclamedrukwerk en weekbladen Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516. rein'De Horsel'. Fax 243983. Showroom renov., kelderafdichting, voegw., vocht- wij een oplossing. 045-314132.
T?T^7oT^o2l^fo\Cnh Geerweo 2A Sittard 046-522424 ' Fabriekstraat 7 Horst. Tel. 04709-84222. Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889. open ma./vrij. 13.00-17.00 uur. wering. 10 jr. schrift, garantie. Wattstraat. 20 Landgraaf.
Tel. 043-635222 of 043-634915. Mmm 04744.2345 Fax: 04709-84333.

(mm\\&£& Wm\m\\ Garage Veneken B.V.<msmï&> su,j9 sVr?25atssen *fh mmmmm Uw servicebeleid begint bij de
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641. S| J|BIIÉHMIiiHÉA

Sv?aSsfra,ai2os« \^ --. servicepagina van het Limburgs Dagblad.
Tel. 046-516046. WOJ É ■ /S#€??Sef'l/ICeï

ma«na '& SE^l^." Meer weten?
Door direkt en persoonlijk contact metBabyhUlS Petra onze meldkamer, een snelle en correcte *^M d^»

Unnonnnc h „ .„inmAhi.ik.rfnif Kwaliteit en service en betaalbare prijzen, afhandeling van alle glasschades, ook ■ !££*%■ «^^*H_^^^B IHensgenS b.V. automobielbedrijf Adres: Kerkstraat 67 promenade 's nachts, in de weekeinden en op feest- M
Kruisweide 3, Nieuwstadt. 04498-53055. Brunssum'Tel. 045-252269. daQen. \ |:
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HEERLEN - De Limburgse le-
den van de Partij van de Arbeid
hebben geen hoge hoed op van
de plannen van de Rode Hoed-
groep rond oud-PvdA-voorzitter
André van der Louw om deze
discussieclub tot een nieuwe po-
litieke party uit te bouwen. Zij
zijn daarvoor niet benaderd. En
als ze daarvoor zouden zijn ge-
vraagd, dan zouden ze op dat
aanzoek niet zijn ingegaan, zo
blykt uit een mini-enquête onder
de bezigste sociaaldemocratenin
Limburg.

de kaders dienen te worden
opgelost.

>,Het is goed dat wordt meege-
dacht over probleempjes binnen
de partij", aldus de voorzitter
van het gewest Limburg van de
PvdA, Arie Kuyper. „Maar de
PvdA hoeft niet met andere or-

ming zouden komen. Er werden
inderdaad afspraken gemaakt die
echter door B en W, de aannemers
en ook de hoofdofficier van justitie
angstvallig geheim werden gehou-
den. Ook de raad mag niet weten
wat er onderling is afgesproken.
Volgens de fractieleider van Nieuw
Meerssen, Jan Peusmans, die te-
vens reserve-wethouder is, kan dit
niet en wendt de hele fractie zich af
van de coalitie.

Dat kan niet van alle Limburgse
sociaaldemocraten worden ge-
zegd. Telde het gewest Limburg
van de PvdA op 1 december 1991
nog 3.075 leden, op 1 januari 1992
was het ledental tot 2.900 ge-
daald. Eerder in 1991 verloor de
PvdA in Limburg 400 leden.
„Een fors verlies", beaamt secre-
taresse Ad Weijermars in Eys.

Ook de voorzitter van de FNV-
Limburg, Wiel Friedrichs, die
'met pijn in het hart' lid van de
PvdA bleef, vindt dat party-poli-
tieke problemen binnen bestaan-

„Overigens zeggen Van der
Louw en zijn Rode Hoed-groep
niet dat ze, hoe dan ook, tot de
oprichting van een nieuwe partij
overgaan", kanttekent Hans
Bosch, voorzitter van de PvdA-
fractie in de gemeenteraad van

Kamervragen over
ontsnapping Sittard
SITTARD - PvdA-kamerlid Zijlstra wil
van de staatssecretaris Kosto (Justi-
tie) weten hoe het staat met de bevei-
liging van de Sittardse gevangenis 'de
Geerhorst. Zijlstra heeft enkele vra-
gen gesteld naar aanleiding van uitla-
tingen van de Sittardse politiecommis-
saris E.Nicoll, die de gevangenis als
een duiventil kwalificeerde. De
PvdA'er wil weten of Justitie waar-
schuwingen in dewind heeft geslagen
en of het waar is dat tijdens de bouw

’ 23 miljoen bezuinigd is op de be-
veiliging. Ook vraagt hij waarom het
raam van de fitnes-ruimte, van waar-
uit de ontsnapping plaatsvond, niet
was voorzien van tralies. Tenslotte
dringt Zijlstra aan op maatregelen die
nodig zijn om ontsnappingen als in
Sittard te voorkomen. Hij doelt daarbij
op de ontvluchting van een Colom-
biaan en een ler, die medio januari
met hulp van buitenaf via enkele lad-
ders ontkwamen.

Alleen het CDA en de VVD vormen
nu nog de coalitie in de Meerssense
gemeenteraad. Samen hebben deze
partijen 11 van de in totaal 19 zetels
in de raad. De coalitiepartijen zijn
verrast door de stap van Nieuw
Meerssen. „Het was beter geweest
er eerst eens over te praten," aldus
de fractieleiders.

Van onze verslaggever

MEERSSEN - Omdat het college
van Meerssen blijft zwijgen in de
zogenoemde opzetgeldenaffaire
heeft de partij 'Nieuw Meerssen' de
samenwerking in de coalitie opge-
zegd. De partij, die met 3 zetels in
de raad vertegenwoordigd is, heeft
geen vertrouwen meer in het colle-
ge en is overgestapt naar de opposi-
tie. De fractie zegt zwaar teleurge-
steld te zyn in de samenwerking
met B en W. Zij is uiteindelijk tot de
deze stap gekomen, omdat het col-
lege blijft weigeren opening van
zaken te geven over de afspraken
die B en W hebben gemaakt met
vijfaannemers diebetrokken waren
by de aanbesteding van de bouw
van het gemeentehuis.Maastricht wil MECC

van schulden afhelpen

Jan Hoen: ’Financieel zorgenkind wordt gouden greep’

Zoals bekend hebben de betrokken
aannemers de aanbieding illegaal
verhoogd met 200.000 gulden. Bur-
gemeester Majoor heeft een aan-
klacht daarover bij justitie op een
later tydstip weer ingetrokken om-
dat verwacht werd dat gemeente en
aannemers tot een overeenstem-

kort geding
tegen DRL
LANDGRAAF - Landgravenaar Lei
Winthaegen dreigt de Draf- en Ren-
baan Limburg (DRL) met een kort
geding. De DRL heeft het laatste half-
jaargeen huur meer betaald voor de
95 stallen die Winthaegen aan de in
problemen verkerende draf- en ren-
baan verhuurt. .Het gaat me er beslist
niet om de trainers van hun accom-
modatie te beroven", benadrukt Wint-
haegen, „maar ik probeer het nu al
maanden zonder succes op een nette
manier. Misschien dat de DRL onder
druk van een kort geding eindelijk
eens betaalt." Winthaegen heeft de
DRL nog tot eind deze week respijt
gegeven. „Als het geld dan nog niet
binnen is, zie ik geen andere moge-
lijkheid."

LEEUWARDEN - Niet de veel
besprokenkipfilet, maar een met
rauwe eieren gemaakte bananen-
bavarois is de oorzaak geweest
van de voedselvergifting, die de
selectie van Cambuur-Leeuwar-
den begin januari velde. Dat is
vast komen te staan uit een on-
derzoek, ingesteld door de Keu-
ringsdiensten van Waren te
Nijmegen en Leeuwarden.
Cambuur verbleef ter voorberei-
ding op de tweede competitie-
helft van het seizoen in het
weekeinde van 4 en 5 januari in
trainingskamp in een vakantie-
park te Blitterswyck in Lim-
burg.

Zestien spelers en begeleiders
van Cambuur klaagden na af-
loop van het trainingsweekeinde
over ziekteverschijnselen als
diarree, hoofdpijn en rillerig-
heid. Speler Jaap de Jong leed
zelfs in korte tijd twaalf kilo-
gram gewichtsverlies en verbleef
enige dagen in het ziekenhuis te
Harlingen.

Toetje oorzaak
vergiftiging

Cambuurspelers

Van onze verslaggeefster
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’Van hard werken
gaat niemand dood’

SchinveldseTante Mien morgen 100jaar " Tante Mien viert zater-
dag 1 februari haar hon-
derdste verjaardag in de
Harmoniezaal aan de
Schinveldse Broekstraat.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Partij drugs
onderschept
KERKRADE - De douane heeft
maandagnacht in Kerkrade een party
drugs ter waarde van 100.000 gulden
in beslag genomen.
Een patrouille vond in een Duitse auto
achter de bestuurdersstoel een plastic
draagzak. Daarin bevond zich 4,5 kilo
hasj, 100 gram heroïne en 215 gram
cocaïne. De inzittenden van de auto
zijn overgedragen aan de politie van
Kerkrade.

Geert Gorree, de pachter van het
restaurant op het vakantiepark,
is allerminst gelukkig met de
conclusie van deKeuringsdienst
van Waren. „Ik ben blij dat niet
de kipfilet de boosdoener is. Dat
leek ons ook onlogisch, omdat
de kip goed doorbakken was.
Het is echter vervelend en triest
dat de oorzaak van de voedsel-
vergiftiging toch in ons bedrijf
gevonden is."

MAASTRICHT - De Maastrichte poli-
tie heeft een 40-jarige inwoner uit de
stad maandagavond op heterdaad
betrapt bij een inbraak in een apo-
theek. Na aanhouding is tegen de
man proces-verbaal opgemaakt waar-
na hij ingesloten werd.
Het inbraakalarm alarmeerde de poli-
tie. Een patrouille constateerde dat de
inbreker zich nog in het pand bevond
met in zijn handen een breekijzer. Op
de sommatie om dat werktuig weg te
leggen reageerde de man niet. Na
een korte worsteling werd hij daarna
door depolitie overmeesterd. Vastge-
steld werd dat de Maastrichtenaar
een bedrag van 300 gulden uit de
kassa genomen had.

Vechtjas
in apotheek

Uitstraling
L.egen weifelende raadsleden ver-jaarde onlangs nog MECC-direc-
j^rD.Elzinga dat volgens bereke-

stad en regio voor naar
zon 85 mihoen hebben,

,?Profiteerd van de promotionele
van het MECC. „Dat zijn,

windeieren, maar harde kas-
Ftyes, die het MECC uit het vuur
j^ftgehaald," lichtte JanHoen gis-pen de tol toe die de gemeente
;^rvoor moest betalen. Jaarlijks
pet Maastricht - tot 1995 - 7,2 mil-!

"^eh bijdragen in het tekort van de
MECC-exploitatie.

JjAASTRICHT - De gemeen-
* Maastricht onderhandelt
Momenteel met bouwonder-
eming Wilma en de hotelke-

et* Golden Tulip Internatio-
nal om hun aandelenpakketyan het MECC voor een sym-
bolisch bedrag aan te kopen.

de gemeente het gehele
Pakket in handen zal hebben,
*an zij door uitgifte van aan-een de financiële relatiesvan het MECC opschonen

de grote schulden
*|e het MECC aan de gemeen-

* Maastricht heeft, omgezet
worden in aandelenka-pitaal. Wellicht dat ook de RAI

jkïnteresseerdzal zijn in enige
*önsactie daarbij.

?*t blyft volgens financiële experts
J> het stadhuis voorlopig nog kof-
JJ^ikkyken. Als de onderhandelin-
r*i met Wilma en Tulip zijn vol-
r°id, kan in elk geval de financiële
£cht boven het MECC opklaren.
f*> voor de verdere toekomst van
?*t MECC verwacht met name wet-
K°Uder Economische Zaken Jan
?.^en dat 'dit zorgenkind uiteinde-
"- een gouden greep zal blijken.

Theelen draagt het hart op de
tong, zo laten haar familieleden
weten.

f darnaast zijn er in de loop der ja-e 1 tal van leningen, voorschotten
J 1 garanties aan het MECC ver-; rekt, waarbij het gaat om vele mil-
.?enen. Die transacties zijn nog niet
gemaal goedgekeurd door de ge-
J^nteraad, maar nu de aanlooppe-
£°de van het MECC achter de rug
■*> Worden deze transacties alsnog
rficieel bekrachtigd.

en een pilsje op zn tijd, volgens
de eeuwelingvooral in noeste ar-
beid. „Van hard werken is nog
nooit iemand dood gegaan",
meent ze. Om dezelfde reden is
ze nauwelijks ziek geweest in de
voorbije eeuw. En als ze zich al
eens minder lekker voelde,
maakte ze een hete grog. In me-
dicijnen gelooft ze niet, want
„wat vanzelfkomt, gaat ook van-
zelf weer weg."

De Venloose geeft daar inder-
daad een staaltje van weg. De
drukte om haar verjaardag vindt
ze maar niks en dat laat ze weten
ook. „Wat doen die mensen
hier?", vraagt ze zich hardop af.
„Waarom moet ik in de krant?
Alsof het iets is om 100 jaar te
worden. Er worden wel meer
mensen honderd!"

Messetrekker krijgt
2,5 jaarcelstraf
ROERMOND - Conform de eis van
de officier van justitie is de 29-jarige
Jan S. uit Roermond gisteren veroor-
deeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf
wegens een poging tot doodslag. Bo-
vendien moet hij zijn ex-geliefde die
hij uit minnenijd neerstak met een
mes 1500 gulden schadevergoeding
betalen. S. kon het niet hebben dat
het meisje bij een oude vriend introk.

haar tweede thuis geworden.
Aan de Heidestraat vult ze haar
tyd met televisiekyken ('actuali-
teitenprogramma's en cowboy-
films') en lezen ('kasteelromans').
En met het ontvangen van be-
zoek. Want met negen door haar
mee-opgevoede kinderen en ne-
gentien 'kleinkinderen' komt ei
altijd veel volk over de vloer.
Zaterdag 1 februari wordt het
nog drukker. Dan viert Tante
Mien haar honderdsteverjaardag
in de Harmoniezaal aan de
Schinveldse Broekstraat. Daar
kan iedereen van zeven tot acht
uur terecht op haar receptie om
samen met de eeuweling een
pintje te pakken.

Heimwee naar haar geboortestad
heeft de honderdjarige niet, zo
meldt ze met een onvervalst
Venloos accent. Schinveld is

Het geheim van haar hoge leef-
tyd zit hem, behalve in goedeten

SCHINVELD - Goed eten en
drinken, dan word je vanzelf
honderd. Aldus het advies van
Tante Mien uit Schinveld. En zij
kan het weten, want morgen is
het precies een eeuw geleden dat
Mien Theelen het levenslicht
zag. Op de Turfstraat in Venlo,
om precies te zijn. Zevenenveer-
tig jaar woonde ze in het 'Stedje
van 10l en plezeer'. In 1938 toog
ze naar het zuiden, waar haar
nichtje Anneke zojuist was be-
vallen van haar tweede dochter.
Dat kraambezoek liep uit op een
permanent verblijf in Annekes
huis annex kruidenierszaak aan
de Heidestraat in Schinveld.
Anno 1992 is het winkeltje ver-
dwenen en is het huis eigendom
van de jongste zoon des huizes.
Moeder Anneke (inmiddels ook
al 80) en tante Mien wonen bij
hem en zijn gezin in. Tot groot
plezier van iedereen. Want Mien

Sanering van Cannerberg
betaald met ’zuur’ geld

Jaar gevangenis
voor dealer uit Echt
ROERMOND - Wegens het dealen
van verdovende middelen in Echt en
Roermond moet Roysel T.( 29) uit
Echt een jaaronvoorwaardelijk de ge-
vangenis in. De rest van de straf - zes
maanden- legde de rechtbank in
Roermond gisteren voorwaardelijk op.
Mevrouw mr Van Asperen de Boer
had dezelfde straf gevraagd.

Inmiddels zijn voor twee woningen
al huurders gevonden; voor de res-
terende vier is wel interesse maar
de zigeunerfamilies lijken de de kat
eerst uit de boom te willen kijken.

BERG AAN DE MAAS - Aan de
straat Achter de Hegge in Berg aan
de Maas verrijzen momenteel zes
woningen voor zigeuners. Het gaat
om een experimenteel project van
de woningvereniging Urmond in sa-
menwerking met de gemeente
Stem.
De zes huizen mogen door de ge-
meente van het aantal standplaat-
sen worden afgetrokken dat Stem
in het kader van het provinciale'woonwagenplan moet aanleggen.
„Het balletje is eigenlijk gaan rollen
in de Brabantse gemeenteGerwen,"
aldus opbouwwerker Peter Hen-
driks van de gemeente Stem, die
het experiment begeleidt. „Daar
bouwde de gemeente een zestal
houten chaletwoningen. Zigeuners
uit Stem die daar familie hadden,
vroegen toen of zoiets niet ook in
Stem kon."
De zes huizen worden in een U-
vorm gebouwd waardoor een soort
binnenplaats ontstaat. De wensen
van de zigeuners zijn daarin ook na-
drukkelijk meegenomen, zegt Hen-
driks. De meeste wensen konden
worden ingewilligd op één na: de
materiaalkeuze.
De zigeuners spraken een voorkeur
uit voor hout of desnoods kunststof,
maar gemeente en woningvereni-
ging kozen vooral uit financiële
overwegingen voor steen.

Experiment met
woonwagens in
Berg a/d Maas

(ADVERTENTIE)
swisspyia"

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324

Geleen, Roodhuisitr 8 046-743030
V ! A

7,5 ton voor
bedrijfsschool
VENLO - Gedeputeerde Staten van
Limburg geven het Euregionaal Fijn-
plaatcentrum in Venlo. - een bedrijfs-
schoool voor metaalbedrijven in de
grensregio - een subsidie van
750.000 gulden. In de metaalsector
bestaat een tekort aan geschoold per-
soneel. De school is een initiatief van
de grensregio Rijn-Maas-Noord. De
school heeft een capaciteit van onge-
veer 48 leerlingplaatsen per jaar. Het
project kost in totaal 3,9 miljoen gul-
den.

Van der Valk
wilgaan wonen

in boerderij
- Directeur Freek

y^n der Valk wil in de boerderij
tJJ zijn motel in Heerlen gaan
!Jfonen.0nen. De boerderij verkeert in

van verval, maar Van dervalk heeft een renovatieplan in-ziend bij de gemeente. De
c°namissie Stadsontwikkeling is
vj** een oordeel over Van der
j plan gevraagd.
"51 en bij het natuurgebied Ter-ï?orrn, dat eigendom is van het
*.an der Valk-concern, bevinden
?ch niet alleen het motel en de
2°erdery, maar ook het kasteel
*®r Worm. Ook dit is dringend
ï^fc aan een opknapbeurt,
/an der Valk wil er een restau-
~^nt-hotel van maken, maar wil
{^et voor de complete restaura-ntkosten opdraaien. De gemeen-
* Heerlen heeft een subsidiey^n drie miljoen aangevraagd by
")et rijk. Het zal nog wel enige
"baanden durenvoordat daareen
factie op komt.

Gemeentebodes
vormen kring

MARGRATEN - De bodes van
de diverse gemeentehuizen in
Zuid-Limburg hebben zich ver-
enigd in een kring, die op haar
beurt is aangesloten bij een lan-
delijk overkoepelend orgaan.
Rond tachtig bodes zyn op dit
moment toegetreden. De kring
wil de gemeenschappelyke be-
langen van bodes en conciërges
gaanbehartigen, maar zal ookre-
creatieve activiteiten organise-
ren.
De formele pprichting is op
woensdag 5 {februari om half
acht in het gemeentehuis van
Margraten. In het voorlopige be-
stuur zitten de bodes Tilly Rut-
jens van Landgraaf, John Cre-
mers van Beek, Kees Lodiers
van Geleen, Lei Voncken van
Margraten, René Bremen van
Brunssum, Felix Bemelmans
van Heerlen, Theo Wegh van
Gulpen en W. Beurskens van
Meerlo-Wanssum.

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - „Het is natuurlijk
wel een beetje 'zuur' geld, omdat we
al over twee jaar naar Duitsland
worden overgeplaatst, maar de ge-
zondheid van de werknemer blijft
voorgaan," aldus staatssecretaris
van Defensie, mr B. Baron van
Voorst tot Voorst, die zich gisteren
zelf kwam overtuigen van het nut
van de maatregelen, die de arbeids-
inspectie heeft voorgesteld om het
NAVO-commandocentrum in de
Cannerberg bij Maastricht asbest-
veilig te maken. Naar zijn zeggen
zag het er allemaal 'keurig' uit en
zou hij er geen bezwaar tegen heb-
ben zelf in het commandocentrum
te werken. Momenteel is men druk
doende de kosten voor het sane-

ringsplan te berekenen. Wanneer
allemaatregelen worden uitgevoerd
die TNO-heeft aanbevolen, zal de
hele operatie 5 a 6 miljoen gulden
gaan kosten.

Van Voorst tot Voorts: „Over een
vervroegde verhuizing naar Duits-
land beslissen wij natuurlijk niet
zelf, maar we zijn nog steeds in
overleg met de NAVO-top. Stel dat
het saneringsplan op grote moeilijk-
heden stuit, dan behoort het zeker
tot de mogelijkheden." De staatsse-
cretaris denkt dat de saneringopera-
tie binnen één jaaruitgevoerd moet
zyn.

„De ongerustheid bij de werkne-
mers is nu grotendeels weggeno-,

men. Er dreigt zeker geen acuut
gevaar, maar we proberen de as-
bestdeeltjes naar het nulnivo terug
te brengen," vertelt van Voorst tot
Voorst. Alle gangen waardoor
luchtkanalen lopen die met asbest
zijn behandeld, worden daarom
schoongemaakt of afgesloten. Alle
lekkages worden in de luchtkana-
len worden hersteld en in de venti-
latoren worden filters geplaatst die
het risico van asbestbesmetting
voorkomen. Het onderhoudsperso-
neel wordt bovendien uitgerust met
beschermende kleding.

Het commandocentrum in de Can-
nerberg zal, in samenhang met de
herstructureringen binnen de NA-
VO tot uiterlijk eind 1994 worden
gebruikt.
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Van onze verslaggever

Kerkrade. Hy vindt het „heel
zinnig en legitiem dat met het
oog op het PvdA-congres, in
maart, wordt' geprobeerd druk
op de ketel te houden en de be-
sluitvorming te beïnvloeden."

Limburgse PvdA’ers
geloven niet in

Rode Hoed-groep „Een stevige discussie getuigt
van vitaliteit", vindt deputé drs
Ger Kockelkorn, die zich in de
PvdA nog altijd thuis voelt.

’Nieuw Meerssen’ stapt over naar oppositie

Aannemerskwestie
verbrokkelt coalitie

ganisaties te worden opgetuigd.
Ze heeft voldoende potentie in
huis om de problemen aan te
pakken."



Geboren
27 januari 1992

Roel
zoon van

Lilian en Mare
van Oeteren-
Eijkenboom

Hoogstraat 10
6083 AX Nunhem

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden,
gesterkt door het h. sacrament der zieken, van
ons is heengegaan, op de leeftijd van 93 jaar,
onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, tante en nicht

Elisabeth Maria
Bronzwaer

weduwe van

Leonard Hubert Jozef
Broers

Heerlen: H.J. Broers
H.M.G. Broers-Janssen

Kerkrade: W.L.H. Broers
Th.H.M. Broers-Jansen

Heerlen: H.M.N.E. Korpel-Broers
Heerlen: F.L. Broers

M.H.T. Broers-Pleijers
al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Bronzwaer
Familie Broers

27 januari 1992
Verpleegklinieken Heerlen, H.Dunantstraat 3
Corr.adres: Deken van Ormelingenstraat 10,
6461 GJ Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op zaterdag 1 februari a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk St.-Martinus te Weiten,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene
begraafplaats aan de Akerstraat te Heerlen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf
10.40 uur achter in de kerk.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur zal de avondwake wor-
den gehouden in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van de
verpleegkliniek te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar dagelijksvan 14.00tot 16.00
uur.

t
Nooit klagend, nooit vragend
haar lasten in stilte dragend
haar handen hebben voor ons gewerkt
haar hart heeft voor ons geklopt
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Op 27 januari 1992 is mama van ons heenge-
gaan. Zij verliet ons in haar eigen stijl: stil, on-
opvallend. Haar ziekbed was gelukkigkortston-
dig. Wij kinderen hebben haar mogen begelei-
den tot het einde. Zij werd voorzien van de h.
sacramenten. Moge zij rusten in vrede.

Leny
Driessen-de Bruin

weduwe van

Theo Driessen
Zij overleed in de leeftijd van 56 jaar.

Landgraaf: Roland en Chantal
Kerkrade: Richard
Pijnacker: mevr. E. de Bruin-Killestijn
America: mevr. N. Driessen-Edelaar

Familie deBruin
Familie Driessen

6463 BH Kerkrade, Poyckstraat 8
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 1 februari om 13.00 uur in
de parochiekerk H. Petrus en Onze Lieve
Vrouw ten Hemelopneming te Kerkrade-Chè-
vremont, waarna om 14.30 uur de crematie-
plechtigheid zal plaatsvinden in het cremato-
rium in Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in de dagkapel
van eerdergenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Leny dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur in het streekmortua-
rium in Chèvremont, St. Pieterstraat 145.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinnerin-
gen die hy ons achterlaat, geven wij u kennis
van het heengaan van

SjefAckermans
* Houthem 3-11-1923 t Houthem 28-1-1992

weduwnaarvan

Philomena Zaar
echtgenoot van

Ria Stevens
Houthem: Ria
Houthem: Jo en Elzie

Jos, Joey
Diepenbeek (B.): Math enLea

Anouk, Jeroen
Chattanooga (USA): José en Steven

Valkenburg a/d Geul: Paul en Petra
Glenn

Houthem: Erik en Jolanda
Houthem: Ron

Valkenburg a/d Geul: Ingrid en ïan
Valkenburg a/d Geul: Mare en Marlou

Melanie
6301 JV Houthem, van Peltstraat 42
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 31 januaria.s. om 11.00 uur in de
St. Gerlachuskerk te Houthem, waarna aanslui-
tend de begrafenis zal plaatsvinden op de r.k.
begraafplaats aldaar.
Avondmis tot intentie van de overledene zal
plaatsvinden op donderdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Sjef is opgebaard in het uitvaartcentrum van
Dela, Symphoniesingel 40 te Maastricht. Be-
zoektijd dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Er is een ware plaatsvan rust
dichtbij het hart van God.

Temidden van allen die haar zo dierbaar waren,
is zacht en kalm in de Vrede van Christus van
ons heengegaan, onze lieve moeder, schoon-
moeder, oma en overgrootmoeder

Dolly Spangenberg-
Lee Soei Nio

weduwe van

Ferdinand Spangenberg
Zij overleed vrij onverwacht, voorzien van deh.
sacramenten, in de leeftijd van 90 jaar.

Kerkrade: E. Schrooijesteijn-
Spangenberg

Eindhoven: N. Spangenberg
L. Spangenberg-
Burger

Valkenburg a/d Geul: M. Best-Spangenberg
Ch. Best

Los Angelos: K. Spangenberg
S. Spangenberg-Loff

Valkenburg a/d Geul: L. Spangenberg
P. Spangenberg-Lauw

Los Angelos: B. Spangenberg
N. Spangenberg-
Abrahamz

Landgraaf: F. Spangenberg
M. Spangenberg-
v.d. Wi jck
en haar dierbare klein-
en achterkleinkinderen

6461 BS Kerkrade, 27 januari 1992
O.L. Vrouwestraat 126
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op vrijdag 31 januariom 14.00 uur in de
parochiekerk H.H. Jozefen Norbertus te Kerk-
rade-Rolduckerveld, waarna wij haar te rusten
leggen op de centrale begraafplaats Schifferhei-
de in Kerkrade.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake heden, woensdag om 19.00 uur in
eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden, woens-
dag en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wy vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

ï
Intens verdrietig, maar dankbaar voor wat zij
voor ons betekend heeft, gevenwij u kennis van
het toch nog vrij onverwacht overlijden, in de
leeftijd van 86 jaar, van mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma en over-
grootmoeder

Augusta Martha Ploeg
echtgenote van

Conrad Irik
Heerlen, 27 januari 1992
Corr.adres: Pappersjans 36, 6413 CL Heerlen

In dankbare herinnering:
Heerlen: C. Irik

Brunssum: R. Irik
Jh. Irik-Waegemans

Heerlen: B. Snijders-Irik
R. Snijders
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Irik
Familie Ploeg

De uitvaartdienst, geleid door ds. v.d. End, zal
plaatsvinden vrijdag 31 januari a.s. in de Sions-
kerk, gelegen aan de Kampstraat te Heerlerhei-
de, om 11.00 uur, gevolgd door de begrafenis op
de algemene begraafplaats, gelegen naast de
Sionskerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Moeder is opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Heerlen, gelegenheid tot afscheid-
nemen dagelijksvan 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

Irik
oud-papier en metaalhandel

Pappersjans 36, Heerlerheide
vrijdag 31 januari GESLOTEN

Geheel onverwachts hebben wij heden afscheid
moeten nemen van mijn lieve man, onze dierba-
re vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Fer Scheren
echtgenoot van

Katharina Zimmerman
Hij overleed, voorzien van de h. sacramenten,
op de leeftijd van 66 jaar, te Blens-Heimbach
(Dld.).

De diepbedroefde familie:
Heimbach I: K. Scheren-Zimmerman

Gouda: Monica van Lokven-Scheren
Ben van Lokven
Wendy, Kim en Chantal

Landgraaf: Jos Scheren
Marianne v.d. Borgh
Juul,Yoice
Familie Scheren
Familie Zimmerman

5169 Heimbach I, 27 januari 1992
Odenbachstr. 20
Corr.adres: J. Scheren, Schoolstraat 20,
6374 GE Landgraaf
De plechtige rouwdienst wordt opgedragen op
zaterdag 1 februari om 10.30 uur in de kapel te
Blens-Heimbach I, gevolgd door de begrafenis
op het kerkhof aldaar.
De dierbare overledene wordt a.s. vrijdag 31 ja-
nuari herdacht in de eucharistieviering om 19.00
uur in de St. Jozefkerk te Waubach, vooraf om
18.40 uur rozenkransgebed.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

I t IOp zondag 26 januari is te Kerkrade overleden mijn dierbare echtge-
noot, onze lieve en zorgzame vader, schoonvader en opa

Ludovicus
Theodorus Laenen

oud-gerechtsdeurwaarder teKerkrade
echtgenoot van

Maria Maas
Hij overleed, voorzien van de sacramenten der zieken, in de leeftyd
van 74 jaar. .
Hij is gestorven zoals hij leefde: waardig en rustig.

Kerkrade: M. Laenen-Maas
Kerkrade: Lily en JanDuykers-Laenen

Nadja
Schiedam: Nieke Laenen

Breda: Alex Laenen en Angeline Weyers
Kerkrade: Theo Laenen

FamilieLaenen
Familie Maas

6461 VN Kerkrade, 26 januari 1992
Rolduckerstraat 96
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 31 januari
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk H.H. Jozef en Norbertus, O.L.
Vrouwestraat, Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis op de alge-
mene begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar vooraf gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.

Na een leven dat getekend werd door eenvoud, goed-
heid en behulpzaamheid, is heden geheel onverwacht—— op 80-jarige leeftijd van ons heengegaan, voorzien van
het h. oliesel, mijn zorgzame vrouw, onze schoonzus-
ter, tante en nicht

Catharina
Kersemakers
echtgenote van

Arnold de Vaan
Oirsbeek: A.H.M, deVaan

Familie Kersemakers
Familie de Vaan

6438 HL Oirsbeek, 28 januari 1992
Grachtstraat 25
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van hetDe Wever-
ziekenhuis te Heerlen.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in de hierna te noe-
men kerk.
In de St. Lambertuskerk te Oirsbeek zal de plechtige
uitvaartdienst gehouden worden op zaterdag 1 februa-
ri a.s. om 11.00 uur.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats in
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoléanceregisterte schryven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Donderdag 30 januari zal de overledene bijzonder worden herdacht
tijdens het rozenkransgebed om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Met dank aan het verplegend personeel van het St. Jozefziekenhuis
en de Hamboskliniek te Kerkrade, voor de liefdevolle verpleging en
de fijne opvang.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze
als zodanig beschouwen. 4

t
Zwaar werden de dagen
en lang duurde de nacht.
Hoe moeilijk is het vechten
bij het ontbreken van de kracht.
Maar ondanks jeverlies
van de strijd om het leven
heb je ons een heel stuk
geluken liefde gegeven.

Na een leven van eenvoud, goedheid en eerlijk-
heid hebben wij, na een langdurig lijden, maar
toch plotseling, voorzien van de h. sacramenten
der zieken, op de leeftijd van 71 jaren, afscheid
genomen van onze goede moeder, schoonmoe-
der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht, me-
vrouw

Maria Baggen
weduwe van

Peter Severijns
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw ge-
beden aan.

De diepbedroefde familie:
Vijlen: Tiny Gulpen-Severijns

Math Gulpen
Erik, Edith en Marco

Vijlen: JoséVermeeren-Severijns
Hub Vermeeren
Axel en Nicolle, Deborah

Vijlen: Ria Severijns
John Claessen
Astrid en Marcel

Vijlen: Alfons Severijns
Lenie Severijns-Wetzels
Connie, Pascal

Epen: ChristaKeijenberg-Severijns
Ruud Keijenberg 'Tatjana, Branco
Rudie en Ilse
Familie Baggen
Familie Severijns

6294 AS Vijlen, 27 januari 1992
Corr.adres: Vijlenberg 119
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op vrijdag 31 ja-
nuari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Martinus te Vijlen.
Bijeenkomst in de kerk om 10.55 uur.
Overtuigd van uw medeleven liever geen con-
doleance.
Donderdagavond om 18.45 uur zal de rozen-
krans gebeden worden en aansluitend zal een
h. misvoor haar zielerust worden opgedragen in
de parochiekerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel
Sjalom, Hilleshagerweg te Mechelen.
Bezoekuren van 17.00 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig
te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
In vrede met Jezus is van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoederen oma

Elisabeth Kraag
weduwe van

Willem Thomas de Bats
Zij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Uit allernaam:
Kinderen, kleinkinderen
en Léon

6461 JE Kerkrade, 28 januari 1992
Nummer II straat 120
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 31 januaria.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Catharina te Kerkrade-
Holz, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de begraafplaats te Bleijerhei-
de.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.

tMina Verstappen, 87 jaar, weduwevan Piet Ver-
stappen. Corr.adres: Toumweg 8, 6081 NA Hae-

len. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den donderdag 30 januari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Haelen.
4- Maria Smeets, 82 jaar, weduwevan Johann Ber-
' ben, Molenstraat 1, 6086 BP Neer. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag 30
januari om 10.30 uur in de St. Martinuskerk te
Neer.

I t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is ge-
bleven, maar intens verdrietig dat wij hem moe-
ten missen, delen wij u mede, dat toch nog
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve
man, mijn zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Bram Goeman
echtgenootvan

Hetty Korach
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar.

Kerkrade: H. Goeman-Korach
Heerlen: Jo en Marianne

Patricia
Familie Goeman
FamilieKorach

6461 DW Kerkrade, 28 januari 1992
Theaterpassage 51
De crematieplechtigeheid zal plaatsvinden op
donderdag 30 januaria.s. om 9.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cre-
matorium om 9.15 uur.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streek-
mortuarium (gelegen op het terrein van de Lüc-
kerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerk-
rade-Chevremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor uw gewaardeerde blijken van deelneming
bij het overlijden en de begrafenis van onze lie-
ve mam en oma

Agnes
Bekkers-Biloratsky

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, 28 januari 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden op za-
terdag 1 februari a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van de Berg Kannel
te Leenhof.

Bij het overlijden van mijn man, onze vader en
schoonvader

StefFonke
mochten wij vele blijken van deelneming ont-
vangen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij
betuigen daarvoor aan alle betrokkenen onze
hartelijke dank.

Annie Fonke-Ritt
en kinderen

Landgraaf, januari 1992
De plechtige zeswekendienstzal worden gehou-
den op zaterdag 1 februari as. om 19.00 uur in
de dekenalekerk van de H.H. Petrus en Paulus
te Schaesberg.

tJean Wolfs, oud 63 jaar, echtgenoot van Jes
Huls. Eijsden, 6245 EE, Prins Hendrikstraat 42.

De uitvaartdienst zal worden gehouden donderdag
30 januariom 11.00uur in dekerk van St. Martinus
te Breust-Eijsden.

tSophieke Pluijmers, oud 98 jaar, weduwe van
Hubertus Hutschemakers. Maastricht, verpleeg-

kliniek Klevarie. Corr.adres: Past. Gilissenstraat
17, 6261 PB Mheer. De uitvaartdienst zal worden
gehouden donderdag30 januariom 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Lambertus te Mheer-Mar-
graten. Schriftelijke condoleren achter in dekerk.

tNicolas Dizy, oud 84 jaar, weduwnaar van Maria
Clermonts en Lenie van Haaren. Maastricht.

Corr.adres: Scharnerweg 11, 6224 JA Maastricht.
De eucharistieviering zal worden gehouden op
donderdag 30 januariom 11.00 uur in de parochie-
kerk van het H. Onbevlekt Hart van Maria, Maria-
berg te Maastricht. Gelegenheid tot schriftelijk
condoleren in de kerk.

tßertien Vernaus, oud 76 jaar, weduwe van
Sjeng Rosier. Maastricht. Corr.adres: Champs

Elyseesweg 9, 6213 AA Maastricht. De uitvaart-
dienst zal gehouden worden donderdag 30 januari
om 14.00 uur in de St. Lambertuskapel, Victor de
Stuersstraat 17, Maastricht. Schriftelijk condoleren
in dekapel.

t Hannie Moes, oud 35 jaar, echtgenote van Jac-
ques Penders. 6231 AX Meerssen, Den Olieberg

8. De uitvaartdienst zal worden gehouden donder-
dag 30 januariom 11.00uur in de parochiekerk van
het H. Hart van Jezus te Rothem-Meerssen. Er is
geen condoleren.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven en de grote
belangstelling, die wij mochten ondervindenbü
het overlijden en de begrafenis van mijn lieve
man, onze vader en opa

Hendrik Niessen
De volle kerk, de condoleances, brieven en
bloemen waren voor ons een grote steun en
troost. Het is fijn om te weten dat pap door zo-'
velen werd gewaardeerd.
Wij danken u hartelijk hiervoor.
Tevens willen wij bedanken: Dr. Roos sr. en jr-.
het Groene Kruis personeel en het personeel
van de dagverpleging Schuttershof.

Steffie Niessen-Strijdonk
Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, januari 1992
De zeswekendienst vindt plaats op zaterdag 1
februari om 19.00 uur in de H. Familiekerk te
Brunssum.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ons be-
toond in de vorm van condoleances, h. missen
en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij
de uitvaartdienst en begrafenis van onze lieve
en goede vrouw, moeder, schoonmoeder en
oma

Lieske
Huydts-Simons

betuigen wij u onze hartelijke dank.
Henk Huydts
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 1 februari 1992 a.s. om 19 uur in de paro-
chiekerk H. Bernardus te Übachsberg.

Het heeft ons goed gedaan zoveel warme be;
langstelling en medeleven te ondervinden bij
het heengaan van onze lieve moeder, schoon-
moeder en onvergetelijke bonnemaman

Truus
Tonnard-Bastings

Wij voelen de bijzondere behoefte u hiervoorbij
deze te bedanken.

Elly en Rudy Beekman-Tonnard
Malou en Arthur
Cherryl en Martin,Kim en Lars
Hester

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zondag 2 februari a.s. om 10.00 uur in de
Pancratiuskerk te Heerlen.1

Langs deze weg willen wij iedereen harte;
lijk bedanken voor de belangstelling bij
het overlijden en de uitvaart van mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Hein Hanzen
Mevr. E.M. Hanzen-Paffen
Kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 1 februari om 18.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. Jozefen Norber-
tus teKerkrade.1 -^
Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het overlijden van de heer

Rieks Bening
oud-voorzitter en afdelingsbestuurder

NCS gewestLimburg
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe.

Nederlandse Culturele Sportbond,
Nederlandse Culturele Sportbond
gewest Limburg

1 -^

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk
te bedanken voor de vele blijken van medele-
ven bij het heengaan van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Mia Soons-Spronk
willen wij langs deze weg onze oprechte dank
uitspreken.
U was voor ons een grote steun en gaf ons hej
gevoel dat zy was geliefd en gerespecteerd
werd.

Kinderen en kleinkinderen
Puth-Schinnen, januari 1992
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden
op zaterdag 1 februari om 19.00 uur in de St-
Dionysiuskerk te Schinnen.
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Hotelketen Golden
Tulip houdt boot af

de catering (Golden Tulip, en
Maison van den Boer), het hotel
(Golden Tulip)en het Business
Centre.
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MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht, Wilma en Golden Tu-
lip hebben elk een derde van de
aandelen in handen van exploi-
tatiemaatschappij MECC bv.
Volgens wethouder Hoen is
bouwmaatschappij Wilma bereid
haar aandelen voor een symbo-
lisch bedrag aan Maastricht af te
staan. Golden Tulip houdt de
boot af en weigert vooralsnog de
aandelen over te dragen, of-
schoon deze procedure tien jaar
geleden schriftelijk werd over-
eengekomen. De gemeente heeft
de hotelketen twee weken tijd
gegeven om te reageren op haar
aanbod. Als daar niet op wordt
ingegaan, zal de zaak worden
voorgelegd aan de rechter.

BEEK - Tijdens twee ledenverga-
deringen van de Industriebond
FNV is gisteren de achterban ak-
koord gegaan met de eisen voor
komende cao-besprekingen bij
DSM. De eisen komen neer op een
loonsverhoging van 4,5 procent,
handhaving van de vut-regeling
vanaf 60 jaar en invoering van een
volledige vijfploegendienst. Dit
heeft districtsbestuurder Henk Wal-
ravens na afloop van de vergaderin-
gen meegedeeld.

Toen aan het einde van de jaren
'80 bleek dat de beurzensector
achterbleefbij de verwachtingen
en er ondanks de financiële in-
jectiesvan de gemeentegeen uit-
zicht was op betere tijden voor
het MECC, werd in maart 1990
het management en de werving
van beurzen en congressen voor
de duur van zes jaar overgedra-
gen aan deRAI in Amsterdam.
Wanneer in 1995 blijkt dat er be-
tere resultaten zijn, zal de jaar-
lijkse bijdrage van de gemeente
worden afgebouwd. In de plan-
nen van de Ruimtelijke Orde-
ning op Randwyck is zelfs de
mogelijkheid opengelaten tot
uitbreiding van het MECC in de
vorm van nieuwbouw.Het MECC is dinsdag weer voer

De gemeente werd eigenaar van
het congrescentrum én (indirect
via een aparte exploitatiemaat-
schappij) van de expo-foyer en
de parkeervoorziening; verzeke-
ringsmaatschappij Aegon is eige-
naar van de beurzen- en tentoon-
stellingshallen, de centrale hal,

voor gemeenteraad. Voor de zo-
veelste maal, sinds de stedelijke
vroedschap in 1973 besloot tot
de bouw van het MECC, toen
nog 'Eurohal' genoemd. De Eu-
rohal aan de Griend zou nog een
tiental jaren blijven staan, maar
het werden er meer. Pas het vo-
rig jaar is met de sloop begon-
nen. De gemeenteraad besloot in
1981 tot het realiseren van een
Maastrichts Expositie en Con-
grescentrum (MECC). In 1982
werd door de gemeente Maas-
tricht en de bouwonderneming

Wilma een overeenkomst geslo-
ten voor de bouw, waarbij zich in
1984 de hotelketenGolden Tulip
International aansloot. In dat-
zelfde jaar is met de bouw van
het MECC-complex begonnen.

’Vut en wao moeten
uitzondering zijn’

Wat de vut betreft willen de leden
van de industriebond FNV dat
DSM-medewerkers ook na veertig
dienstjaren gebruik moeten kunnen
maken van de vut. Ontevredenheid
bestond bij de leden over eerder ge-
maakte afspraken met betrekking
tot de volcontinudienst. Die afspra-
ken zouden een echte vijfploegen-
dienst in de weg staan.

Kategoriaal Overleg(IKOL) bepleit investeren in oudere werknemer

Daarom droegen de leden hun dis-
trictsbestuurder op om bij de cao-
onderhandelingen een hard punt te
maken van de vijfploegendienst.
Ook werd handhaving van de ver-
deling van de ziektekosten tussen
werkgever en werknemer krachtig
bepleit. Het plan van staatssecreta-
ris Simons van Volksgezondheid
mag geen roet in het eten gooien.
De cao-onderhandelingen binnen
de CEOD (Commissie Extern Oyèr-
leg DSM) beginnen op 28 februari.

Van onze verslaggeefster

Grenzeloos saairENLO - Bedrijven moeten
Reer investeren in het oudere
Personeel. De vut moet, even-
rjs de wao, gebruikt worden
Pis een laatse middel om een
rerknemer een goed heenko-men te bieden. Aan de vroeg-
pdige uitstoot van ouderen
rlt het arbeidsproces moetpen einde te komen. Daartoerjent de overheid de nodige
Rndvoorwaarden te scheppen
R moet bedrijfsleven het voor
°udere werknemers mogelijk
j^aken om langer in het ar-
beidsproces te blijven.

rat zijn de belangrijkste conclusies
P^de nota 'Leeftijdsbewust sociaalï^leid', die gisteren in Venlo door
j?et Instituut voorKategoriaal Over-
fg in Limburg (IKOL) werd gepre-steerd.

Eis van ’ 125.000 tegen
frauderende makelaar

’Doorfraudeteam uitgeknepen als een citroen’

DOOR ROB PETERS

?*e nota, waarmee het IKOL vooral?et midden- en kleinbedrijf in Lim-
wil bereiken, verschijnt op een

dat de vut-regelingen vol-
°P in de belangstelling staan. Akzo
rü de vut-regeling afschaffen en

Minister Dales van Binnenland-
~* Zaken heeft laten weten dat ze
*an de vut af wil. Aan de andere*a nt houden werkgevers en werk-nemers in verschillende bedrijfstak-en, zoals de de metaalnijverheid of
*® bouw, vast aan de vut alsof het

verworven recht is waar niet
getornd mag worden.

"Ergens langs de
Duits-Nederland-

se grens bij
Kerkrade: een

oude
boerenwagen en

versleten
autobanden in

een metrijp
overdekt

landschap.
Doods en stil.

Grenzeloos
saai, dus.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

ROERMOND - Is makelaar G.R.
(59) uit Bergen het slachtoffer van
vier jaar schrikbewindvan de fiscus
en vooral van een fiscaal fraude-
team van de FIOD, of gewoon een
goede toneelspeler die jarenlang
met verve de belastingen heeft ge-
flest? Tussen enorme huilbuien
door praatte R. zoveel en gaf hij zo-
veel aanvullingen en details dat
zelfs de leden van de Roermondse
rechtbank, die inmiddels voor de
vierde maal de belastingzaak uit
1988 behandelden, enigszins con-
fuus leken.
Officier van justitie mr Van der
Hark probeerde in de door R..zelf
geproduceerde dichte mist een weg
te vinden. Hij noemde het eenvou-
dig opzettelijk verkeerd invullen
van belastingaangiften in een aantal
jaren en eiste daarvoor vier maan-
den voorwaardelijke gevangenis-
straf en een geldboete van 125.000
gulden. Dat bedrag moet het nadeel
vertegenwoordigen dat R. door die
handelwijze'de schatkist heeft ont-
houden.
R. die op 21 juni 1988 werd opge-
pakt verdacht van grote vals geld

transacties in het buitenland, laakte
ter terechtzitting de mededelingen
die justitie daaroveraan de pers had
gedaan. Volgens R. heeft die open-
bare verdenking geen goed gedaan.
Hij heeft zijn bungalow moeten ver-
kopen en kan met moeite de zaak
wat draaiend houden. Achteraf
bleef van het doorsluizen van geld
naar Duits onroerend goed niets
over al vond de FIOD wel aanwij-
zingen over transacties met huizen
in Maaseik en Maasmechelen, Italië
en Spanje.
Makelaar R. heeft bij de Belasting-
kamer in Den Bosch nog tientallen
procedures in hoger beroep lopen.
De rechtbank ging niet in op zijn
beschuldigingen dat hij in het voor-
onderzoek door het fiscale fraude-
team was uitgeknepen als een ci-
troen.
De rechtbank had al eerder een ver-
zoek van de verdediging om het
openbaar ministerie niet ontvanke-
lijk te verklaren omdat de zaak
inmiddels zo lang heeft voortge-
sleept, afgewezen. Het is de ver-
dachte zelf die met allerlei rookgor-
dijnen de termijn heeft verlengd,
vatte Van der Hark zijn verweer
hiertegen samen. De rechtbank
doet over veertien dagen uitspraak.

Bezuinigingsperikelen DL en ’twijfels’ DvNL

Uitstel in fusieplan
Limburgse kranten

Directies en hoofdredacteuren van
de twee dagbladen overleggen van-
daag over de voortgang van de fu-
sieplannen.

!~e meeste bedrijven, afgezien van
"oorbeeld de Rabo Bank, Océ van

Grinten of Heineken, houden
wen rekening met het ouder wor-pen van hun werknemers. Tot jesste5 ste tel je mee en daarna houdt de

in de meeste ge-tallen op," zegt drs Jan van der
relden, beleidsmedewerker arbeidVan het IKOL.

de toenemende vergrijzing
ii *n de bevolking moet er een einde*°men aan de enorme groei vanletters. Mede door de vut is het
Jjntal werkende mannen tussen de
j" en 65 jaar gedaaldvan 72 procent
p 1971 naar 24 procent in 1989. Een
.^ftijdsbewust sociaal beleid moet~aar verandering in brengen. „Ver-killende leeftijdsgroepen vereisen

beleid. Om de oudereJ^rknemer langer in te kunnen zet-Jfn moet je iri hem of haar investe-
efl. Zowel op het gebied van de

dus reke-
plg houden met fysieke en menta-fe belastingfactoren, als op het ter-ein van de arbeidsinhoud, zoals
plpassen van functies en reserve-en van taken die die voor ouderen

zyn."

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/VENLO - Bezuini-
gingsperikelen en een meningsver-
schil over de interpretatie van de
opdracht aan een onderzoekscom-
missie hebben geleid tot oponthoud
in de fusieplannen van de kranten
De Limburger (DL) en Dagblad
voor Noord-Limburg (DvNL). De
redacties willen 'een windstilte' in-
lassen.

Voorlopig worden er niet, zoals ge-
pland, redactionele werkgroepen
ingesteld om de fusie verder voor te
bereiden. Enerzijds heeft de redac-
tie van DL, naar aanleiding van

hardnekkige geruchten over nieu-
we -bezuinigingen, garanties ge-
vraagd voor het behoud van ar-
beidsplaatsen en voor meer redac-
tionele pagina's.

/'aar de bedrijven kunnen de klusJj'et klaren zonder hulp van de over-
eid. Die houdt zich vooralsnog ope achtergrond en verschuilt zich
entercnter de stelling dat onderhande-lden over al of niet vervroegd uit-reding een zaak is tussen de sociale

p*rtners.

Anderzijds heeft de redactie van het
DvNL haar ontevredenheid uitge-
sproken over het vorige week ge-
presenteerde rapport van een on-
derzoekscommissie. Dat was teeenzydig gericht op fusie en liet an-
dere samenwerkingsmogelijkheden
buiten beschouwing, aldus de re-
dactie.
Woordvoerder Wino Smeets: „In de
opdracht aan die commissie staat
dat men moet onderzoeken of een
vergaande redactionele samenwer-
king en eventueel een fusie moge-
lijk is. De opdracht is wat ons be-
treft maar gedeeltelijk uitgevoerd.
De Limburger wil alleen kijken
naar fusie, wij willen kijken naar
wat het beste bij ons past, waarbij
fusie een van de mogelijkheden is."

fWanneer een bedrijf een sociaal
.^leid volgt waarin werknemers, in
'aats van in de wao te gaan, de

wordt geboden om
j^nfunctie te vervullen die beter bijJu.n leeftijd past, kost dat het be-
iriJf geld. De overheid zou dit be-
v *d moeten stimuleren in de vorm
*n subsidies."

Maastricht onthult
McKinseyrapport
openbaar vervoer

(ADVERTENTIE)
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een studiedag hoopt het IKOL.°oral het midden- en kleinbedrijf
i1Limburg te bereiken. Als volgen-[.? stap wil het IKOL op gemeente-
J* niveau, per regio, groepen be-
(. tiven in het midden- en kleinbe-
„riJf verder informeren en benade-ren.

MAASTRICHT - Wethouder A.
Cremers van Maastricht geeft van-
daag toelichting op het McKinsey-
rapport dat is opgesteld in opdracht
van negen Nederlandse gemeenten,
waaronder Maastricht, over moge-
lijke kostenbesparingen bij het ei-
gen openbaar-vervoerbedrijf. Het
rapport is een gevolg van de Tus-
senbalans, waarin het kabinet be-
sloot 420 miljoen gulden te bespa-
ren op het openbaar vervoer.

g*let het presenteren van een nota
het organiseren van een studie-

u^g ben je er natuurlijk nog niet.
w e gaan nu een voorlichtingscam-pagne opzetten om de Limburgse■ e drijven te benaderen. Samen met
i*t Instituut voor het midden- en

het LOZO, de hoge
jj holen in de provincie willen we
!(je bderijven de mogelijkheid bic-.en om de veranderingen collectief"**h te pakken."

Naast Maastricht zijn Den Haag,
Rotterdam, Utrecht, Dordrecht,
Groningen, Arnhem en Nijmegen
bij het onderzoek door McKinsey
betrokken. Amsterdam liet al eer-
der zon onderzoek verrichten. Daar
zouden 800 arbeidsplaatsen ge-
schrapt moeten worden om zon 80
tot 90 miljoen te kunnen besparen.

Verzekering
De redactie van DL heeft het com-
mentaar uit Noord-Limburg uitge-
legd als twijfel aan het nut van fu-
sie. „Zolang wij niet de uitdrukkelij-
ke verzekering krijgen dat men niét
twijfelt, gaan wij geen tyd en moei-
te besteden aan de voorgestelde
werkgroepen," zegt Bart Brouwers,
voorzitter van de redactieraad van
De Limburger.
Een eventuele nieuwe bezuinigings-
ronde bij DL kan directeur A. Dek-
ker niet bevestigen. „Naar aanlei-
ding van de laatste maanden van
1991 moet de begroting wellicht wat
worden bijgesteld, maar in welke
mate en hoe dat gebeurt weten we
nog niet. Het is dus ook niet aan de
orde om garanties over arbeids-
plaatsen of iets dergelijks te geven."
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Afscheid vut
Er komen de laatste dagen
tegenstrijdige geluiden van
het vut-front. Terwijl aan de
ene kant de vut-regeling
langzaam wordt afgebouwd
(Akzo) is bij Sphinx in Maas-
tricht een nieuwe cao afge-
sloten, waarin de vut-leeftijd
juist wordt verlaagd naar 62
jaar. Verder stelt de Indu-
striebond FNV krijgshaftig

dat de vut-regelingen, zoals die bij DSM gelden, niet ter discussie
staan. Of de DSM-delegatie dat met de bonden eens is, is nog
maar de vraag. Ongetwijfeld zal de uitspraak van het kabinet om
vanaf 1994 de betaling van de vervroegde uittredingsregeling voor
oud-mijnwerkers (wu) stop te zetten, een rol gaan spelen bij de
onderhandelingen. DSM profiteert als werkgever van nogal wat
oud-mijnwerkers van deze regeling. Als die wegvalt zal er naar
alternatieven moeten worden gezocht. Daarnaast is de onderhan-
delingspositie van de bonden bij DSM sowieso verzwakt door het
cao-resultaat bij die andere chemie-gigant, Akzo. Daar gingen de
vakbondsvertegenwoordigers — zij het schoorvoetend - wel door
de knieën.
Ook in de ambtenarensectorrommelt het. De ambtenaren hebben
inmiddels aangekondigd in verzet te komen als er, zoals de over-
heid wil, een einde komt aan de vut. De bonden stellen zich op het
standpunt dat de vut op zn minst een keuzemogelijkheid voor
ambtenaren moet blijven om eerder dan op hun 65ste verjaardag
hun baan vaarwel te zeggen.
Bij al deze tegengestelde berichten dient te worden aangetekend
dat de kosten van de vut de komende jaren gigantisch zullen oplo-
pen. Vanaf 2005 of daaromtrent dreigt het aantal vutters het aantal
werkenden te overtreffen, als tenminste de handrem niet tijdig
wordt aangetrokken. De vut-regeling, zoals die er nu ligt, is dan
onbetaalbaar geworden. Op termijn is het dus bittere noodzaak
om meer mensen langer aan het werk te houden. Daarbij passen
ook het terugdringen van het ziekteverzuim, het verlagen van de
aantallen wao'ers en werklozen en het voeren van een verant-
woord beleid voor oudere werknemers. Het moet voor degenen
die dat kunnen en willen aantrekkelijk worden gemaakt om aan
de slag te blijven. Daar mag geen dwang achter zitten, door bij
voorbeeld de pensioenregelingen dermate te verlagen, dat men
wel moet blijven werken, want dat is bepaald geen positieve prik-
kel. Ook het flexibel maken van de leeftijd waarop men met pen-
sioen gaat, kan hiervan groot belang zijn. Bij de overheid bestaan
plannen om die leeftijd ergens tussen 63 en 67 jaar te leggen,
waarbij de keuze aan de individuele werknemer wordt gelaten.
Het mag duidelijk zijn dat de houding van vooral de werkgever ten
opzichte van de oudere werknemer moet veranderen. Tot op de
dag van vandaag worden de ouderen bij reorganisaties, afslan-
kingen en wat dies meer zij, heteerst buiten de deur gezet. Op een
arbeidsmarkt nieuwe stijl, waar het absoluut noodzakelijk is om
zoveel mogelijk werknemers van 60 jaar en ouder aan de slag te
houden, zal in die werknemermoeten worden geïnvesteerd. Hij zal
voor vol moeten worden aangezien. Hij dient omgeven te worden
door een constante zorg. Er zal veel meer gedaan moeten worden
aan loopbaanbegeleiding, terwijl er rekening dient te worden ge-
houden met fysieke en mentale belastingsfactoren. Alleen wanneer
aan onder meer deze voorwaarden wordt voldaan kunnen oudere
werknemers daadwerkelijk hun steentje blijven bijdragen aan een
vut-loze maatschappij, in plaats waarvan een samenleving met
flexibele pensionering is gekomen.

D
"
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FNV eist 4,5
procent meer
loon bij DSM

Limburgf „mb»,gs dcgb.qd J



VERZEKERINGEN

HET NIEUWE STELSEL VAN AWBZ-premie is afhankelijk van het
ZIEKTEKOSTEN inkomen en wordt geïnd door de
\/cD7ci/cuiMri:M fiscus. Doordat de dekking in de
VtKZtKtKIINUtIN. AWBZ WQrdt ujtgebreid betaalt j

Op 1 januari is vooralle inwoners van geleidelijk aan meer AWBZ-premie
ons land een konkrete stap gezet op maar minder ziekenfondspremie,
weg naar een basisverzekering ziekte- Naast deze inkomensafhankelijke
kosten, ingekaderd in de Algemene premie, betaalt iedereen ook nog een
Wet Bijzondere Ziektekosten. Na de vast bedrag, de nominale premie. Voor
overheveling per 1 juli '91 van de elk kind tot 18 jaar betaalt u een derde
medicijnen vanuit het ziekenfondspak- van deze vaste premie. In detoekomst
ket naar de AWBZ, wordt dit zal uw particuliere verzekeraar of uw
Geneesmiddelen Vergoedings Systeem ziekenfonds ude gelegenheid geven
(GVS) nu ook van kracht voor de een eigen risico te nemen in het
particulier verzekerden. AWBZ-pakket. Daartegenover staat dan
T^gen '95 zal ongeveer 90 % van de een verlaging van de nominale premie
risicodekking vanuit het ziekenfonds- Raadpleeg uw verzekeraar (of uw
pakket en de partikuliere verzekering ziekenfonds) over de geboden moge-
overgeheveld zijn naar de AWBZ. De lijkheden en de premie-bedragen.

\m\Boerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAM BIJ ONS
I , J

*
Ivoor uw TOEKOMST en/of HOBBY! Wilt u een café, disco, kantine, cafetaria "'I restaurant beheren of zelfstandig uitoefenen of in de HORECA gaan werken?

Binnenkort starten weer de mondelinge morgen-, middag- en/of avondlessen in
I o.a. GELEEN, HEERLEN, KERKRADE, BRUNSSUM, MAASTRICHT, SITTARD e'
I ROERMOND. Een vooropleiding is niet vereist. Examens 3 juni 1992.

IWij verzorgen eveneens de cursussen: VAKBEKWAAMHEID RESTAURANTBEDRUf
VAKBEKWAAMHEID SLIJTERSBEDRIJF

I Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: >i«»»io*ia.Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24,5632 AL Eindhoven. .
| Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440. Rijkserkefl"

LHet Instituut Vakonderwijs is erkend doorde Minister van Onderwijs en
Wetenschappenopgrond van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen. t

'""""""""'""""""""'""""'"""*"

if^%i Muyrers %$
I^Brj Wijnen bv M^

KEUKENCENTRUM ; 'h
Keukens net even / * SU
anders dan andere [ _J

gratis parkeren openingstijden showroom: ■ H
voorde deur maandag t/m vrijdag: 9.00-17.30 u. H

(donderdag tot 21.00 u.) jM
zaterdag: 9.00-16.00 u. ■
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in 7997 uitgelote staatsobligaties.
Het Ministerie van Financiën herinnert eraan dat in 1991 van onderstaande Nederlandse
staatsleningen de daarbij vermelde obligaties zijn uitgeloot en aflosbaar gesteld.

LENINGEN DIE LOTEN OP EINDCIJFERGROEPEN 9% 197?'/" „„„, I , ,per 1985/1994 I 1 juli 6
9/4% 1980

peno- emdcijfergroepen per 1986/1995 I 1 maart 1
dleke 10>/2% 1980
a,los- per 1991/2000 I 1 juni 7
sin9 10%% 19801/11

per 1986/1995 ■15december 10
3/4% 1948 Ijuni 050 236 388 588 732 10%% 1981

060 270 416 593 734 1987/1991* I 1 maart 1
061 273 431 650 806 1981
063 306 437 654 847 per 1987/199T 115april 5
074 314 440 659 920 nv4% ,gBl ■
098 320 485 676 980 per 1987/1991 " 115mci 3119 324 490 677 981 11V,4% 1981 1/|, | per 1 aug. 1991
123 350 542 692 per 1992/1996 I vervroegd aflos--126 354 555 723 | baar gesteld
235 365 573 724 11%% 1981 |

per 1982/1991" I 1 september 7
3/4% Belegg.cert. ■ 1 april 05 17 41 95 12/2% 1981

I
per 1987/1991"I 1 oktober 4

1 april 041 198 344 497 730

_
12%% 1981057 214 378 577 738 ' per 1987/1991 " I 1 december 3

058 264 388 648 760 ï\V2 aM 1981099 272 433 695 922 per 1988/1992' 115januari 1992 1
136 317 460 705 929 11%% 1982 j

I
per 1988/1992 115februari 1

15febr. 038 173 475 767 918 IV/i% 1982
040 231 573 853 959 perl9BB/1992 I 1 april 3
077 357 613 855 994 10V4% 1982
122 400 620 905 997 per 1988/1992 I 1 mei 1
128 411 704 908 998 10/4% 1982

I
per 1988/1992 I 1 juli 2

Ifebr. 017 193 408 551 761 ~0/,, igB2
032 223 460 633 827 per 1988/1992 I 1 augustus 4
065 269 475 641 923 10o /o
153 294 510 655 927 per 1988/1992 I 1 oktober 3158 297 538 683 941 7% o/o i982

per 1989/1993. 115januari 1992 3
4Vi% 1961' I 1 maart 40 47 78 8% 1983
4% 1962 ■15maart 01 33 60 80 per 1989/1993 115mci 4
4Vi% 1963 I 1 maart 50 74 75 8y4 o/o 1983
4'/.% 196311 I Ijuni 09 45 87 perl9B4/1993 115juni 10
4V4% 1963 ■15nov. 47 64 79 g% i 983
5% 1964 ilsapril 14 31 59 per 1989/1993 115oktober 2
6/4% 1966' ■15maart 38 64 70 91 99 %'h% 19837% 1966- I isept. 05 22 48 66 77 per 1990/1994 115januari 1992 591 8%% 1984
7% 196611- |l6jan.'92 36 53 56 68 75 perl99o/1994 I 15februan 1

88 89 8%% 1984
6% 1967 I I|um 54 64 66 76 80 per 1988/1991" ■15 maart 181 B/4% 1984
6/4% 1967 |l6nov. 21 30 33 38 41 perl99o/1994 I 15mei 2

85 8%% 198411
6%% 1968 I 1 maart 12 21 31 49 67 perl9BB/1991* 115juni 289 * 8%% 1984111
6%% 196811 I 1 juli 48 60 67 70 77 per 1988/1991" I 1 augustus 4

85 90 8%% 1984
6%% 1968 111 I Inov. 18 31 37 56 59 perl99o/1994 I 1september 5

66 89 8%% 198411
6%% 19681 VI 2|an.'92 07 50 56 57 62 per 1990/1994 I 1 oktober 2

68 85 7/2% 1984
7% 1969 |lsmaart 29 32 47 69 70 per 1991/2000 115 januari 1992 10H 80 86 7%% 1985

perl99l/1995 I 1 maart 3

LENINGEN DIE LOTEN OP UITLOTINGSGROEP 8% I 1april 1
B/4% 1985

periodieke uitlotingsgroep per 1991/1995 I 1 mei 1
aflossing 7%% 1985

per 1991/2000 I 1 juni 5
B/4% 19771/11 7%% 198511

perl97B/1992 ■15 maart 4 perl99l/1995 I 1 juli 4
7%% 1977 6%% 19851/11

perl97B/1992 115september 3 perl99l/1995 ■ 15oktober 2
7%% 1977 10% 1985

per 1978/1997 I 1 november 20 per 1989/1992 I 1 november 4
B/4% 1977 7% 1985

perl979/1993 ■ 15januan1992 11 perl992/1996 ■ 15januari1992 3
7'A% 1978 7%% 1986

per 1979/1993 I 1 maart 9 per 1990/1993 115april 3
6%% 1978 9%% 1986

per 1979/1998 I 1juni 9 per 1990/1993 ■ 15juli 4
8%% 1979

per 1980/1994 I 1april 8 " laatste aflossing

Van devóór 1991 uitgeloteobligaties is een overzicht per leningkosteloos verkrijgbaarbij hetAgentschap van het
Ministerie van Financiën, Afdeling Schuld aan Toonder, Postbus 345, 1000 AH Amsterdam. Op de aanvraag
dientvermeld te zijn: naam en adresvan de aanvrager en de lening waarvoor belangstelling bestaat.

i (jaarlijkse publikatie van hetMinisterie van Financiën)
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Wilt u uw eigen motorhome
rendabel maken?

Neem dan kontakt op met

JACOBS MOTORHOMES
Bemiddeling in verhuur, koop en verkoop

Hommerterweg 278,Amstenrade, 04492-2942 05039

Simons waarschuwt
tegen optimisme

over aids-epidemie

KI Zuid peilt
perspectieven

melkveehouderij
Van onze verslaggever ./

HEERLEN - „Heeft de melkveehoud^
in Brabant en Limburg nog toekomst.
Dat is de titel van de inleiding die de j*
recteur Landbouw, Natuur en Openluc^
recreatie, ir Wim Duffhues, tijdens °,
algemene vergadering van de KI ZU j

j

Nederland, op vrijdag 21 februari in b
congrescentrum 'Koningshof te Veldi 1
ven, houdt.

lichting over aids nodig hebben. Be-
smetting met het aids-virus onder
spuitende drugsgebruikers zal de ko-
mende jarenverder toenemen. Tenslotte
is het nodig dat een toenemend aantal
mensen met aids op te vangen en te ver-
zorgen

De directeur van KI Zuid-Nederland, i
Guus Laeven, stelt vast dat het aa^rundveehouderijen in Zuid-Nederland'
1991 met drie tot vier procent is afge"1
men. ,
Het aantal leden van KI Zuid- Nederig
daalde met 77 tot 7.174, het aantal kvn 5,
matige inseminaties met 400 tot 314.8°
zo blijkt uit het jaarverslag.

DEN HAAG - De aids-epidemie
in ons land is niet over haar hoog-
tepunt heen, ook al lijkt de groei
af te nemen. Er bestaat, vijfjaar na
het uitbrengen van de Nota inzake
het aidsbeleid, nog altijd onzeker-
heid over de daadwerkelijke om-
vang en het verloop van de epide-
mie. Er zijn bij de aidsbestrijding
wel successen geboekt maar alle
problemen, ook beleidsmatig, zijn
nog niet opgelost.

Eind 1991 waren er 1950 aidspatiënten in
ons land. Daarnaast waren er tussen
8000 en 12.000 Nederlanders besmet met
het aids-virsus. Ongeveer de helft van de
aidspatiënten overlijdt. Gemiddeld leeft
men nog 22 maanden met aids. Het aan-
tal aidspatiënten zal rond het jaar 2000
op 6300 liggen. Het aantal mensen met
het aids-virus zal tegen de eeuwwisse-
ling circa 17.000 zijn.

Bi-seksueel

Dit schrijft staatssecretaris Simons
(Volksgezondheid) in een Voortgang-
snotitie aidsbeleid die hij gisteren aan
de Kamer zond. Volgens de staatssecre-
taris zullen de gevolgen van aids pas
tussen nu en het jaar 2000 in volle om-
vang merkbaar worden. Tot de eeuw-
wisseling zal aids naar de mening van de
bewindsman een ongeneeslijke, dodelij-
ke ziekte blijven die een potentiële be-
dreiging voor de volksgezondheid
vormt. Bovendien blijft er een kans op
het brandmerken van risicogroepen in
de samenleving.

’Werkdruk huisarts
verminderen door
inzet verplegers’

GELEEN - Om de werkdruk van huis3r.
sen te verminderen, wordt binnen &
beroepsgroep gekeken of het inschakel^'van geschoolde krachten, zoals verp' j
gers, hierbij soelaas kan bieden. Die i°1
den aanvullende taken, zoals het mej-,
van bloeddruk, kunnen verrichten- r vzei de voorzitter M.Klaassen van d<
burgse Huisartsenvereniging onlangs *^dens een uitzending van lokale om^
START in Geleen.

Bijna 80 procent van alle aids-patiënten
is man, homo- of bi-sexueel. De overige
20 procent bestaat uit spuitende drugge-
bruikers en mensen met heterosexuele
contacten, vooral vrouwen. Onder ho-
mosexuele mannen en spuitende drugs-
gebruikers is een gedragsverandering
opgetreden alleen staat niet vast of die
blijvend is. Onder hoeren is het aids-
virus niet op grote schaal verspreid. Op
langere termijn is niet uit te sluiten dat
onder de heterosexuele populatie een
substanciële verspreiding van het aids-
virus gaat optreden, aldus Simons.

Alle onderzoek op aids-terrein gaat on-
verkort door. Ook de rijkssteun voor
aidsbeleid blijft de komende jaren op
peil: 25,4 miljoen per jaar.

Huisartsen bespreken deze mogelijk^f 1,,
nu het streven naar het verkleinen v*,hun praktijk niet mogelijk blijkt, zo *,
Klaassen. In eerste instantie was het
bedoeling om werkdruk te verlich^door de gemiddelde praktijk terug e„
brengen tot circa 2000 patiënten. De ê 'middelde praktijkgrootte ligt nu tuss
de 2300 en 2400 patiënten.

Nota
In zijn nota stelt Simons dat voorlich-
ting over aids en aids-preventie de ko-
mende tijd niet mogen verslappen. Hij
verwijst daarbij naar recente signalen
dat het veilig vrijen weer afneemt. Bo-
vendien groeien er steeds nieuwe gene-
raties jongeren op die ook goede voor-
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VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos Lt^Ltlèlmi^illjJkiKluiiJl
bij U thuiS. Hebt Ual leningen lopen? Dat hoeft géén Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd. bedrag volgens effektieve
bezwaar te ZÜn VraaO vriibliivend advies handen betalen in volgens minimum jaarrente weneliji maximum jaarrente

Hiernaast vindt u enkele voorbeelden van min. en max. 6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
tarieven voor pers. leningen en doorlopende kredieten. 12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook 18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
mogelijk. Leningen vanaf ’.lOOO,- tot ’.200.000,- zijn 24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. Desgewenst met 3500°.- M"* 645,12 14.3% 653,65 14.8%
lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal | 50.00i- 84 mnd | 915,07 | 14.0% | 933,79 | 14.8%
kwijtschelding.

k m^\mmmmmm^umm Krediet U betaalt rente volgens minimumtarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor.
limiet per maand per maand eff. |aarrente looptijd per maand eff jaarrente looptijd

Huisbezitters, extra lage lasten 6000,. 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd
zonder taxatiekosten n-000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd

krediet bootiidin 15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
bedrag maanden 26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd

I«hwn 35"°°°>- 700>- 1"113% 142% 74 mÓ 1"283% 165% 81 mnd
360x 240 i » 120x 50-100'" 1002'" 1-100% 14"0% 73 mnd 1"283% 165% 81 mnd

10.000,- 117,- 127,- 149,- ZZUZZ - ,
15.000,- 125,- 181,- 195,- 228,- ■■ MHM \*LY\ 'frf-'W'I'Jl
25.000,- 209,- 302,- 325,- 381.- ■UttwSi^Éliifl l^W|P>¥l&PPPl
40.000,- 334,- 484,- 520,- 610,- Ifjf\f 111ll"l^|| BflV' 1 \j l^lf-l^Wlffß75.000,- 625,- 908,- 976,- 1144,- \ Xll [ f TJJ E|NJ| LiJÉÉk^MMÉHI100.000,- 833,- 1210,- 1301,- 1525,- ■ k'i^^^^'kj^ lk*l EHS 3IEEEEIEZ

Eff jaarrente 1e hyp in voorbeeld 9.2 %. 2e en 3e Hyp 13.5% ■ffffTTT^^fl^W3Pff^ff^^^^^W'WPT'^ff^''!!'''f'^^^'Tf'lß
i

WIJ KUÜIi II LN tLN KUlYlrLhlL Alcoholen verkeer dat kun je niet maken.

PFR7FNhR( nTHANnFI fIPI &* mensen dievinden dat zijzelfwel zullen
w I Lll^-LIIUIIUU MinilULL UT. -j uitmakenofze met een slokop gaanrijden
£ J".eJ °ia" S.arouck ■ Bidiar ■ "sfahan - Save J En wie durfter ietsvan te zeggen?SOlde Tapijten... te veel Om Op te noemen. ~ Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet

t HAAST U, SLECHTS 1 DAG! m* mee. Maar door dat soort automobilisten
■ ■ aaM\mt\t\l % ■ ■ wordener wel jaarlijks bijna 500 mensen

ij geven 70% korting 5 =:,,_„.
hAi^^BH^BHHBBHMhIi ZEG ER EENS WAT VAN VOORZE

Verkoop morgen, donderdag 30 januari 1992 INSTAPPENwant
.__ *a_n V.'2?"2.1'"Ur "" ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JEMOTEL HEERLEN (vdvalk) nietmaken

TERWORM 10, AFSLAG IN DE CRAMER m^ AA
HEERLEN, TEL. 045-719450 jM>E WH//

, I WE/V WW/ veil'g Verkeer Nederland

■ . ~v °P w ora deelMW ÖWZ^ kollektie. W
j Jlllllb Das<fwsnog goed~koper~der-der\ ■
i- -■■■"■■'?■■■<■■—>a M -'■ik. IL

HEERLEN
■j _-a^^P'rtMKirW'lßr^tf' Promenade}& W*]
B l^Il!ïrSirS^3^3r'*-*" w.e. Di> plu U
I^TOr&** r9*-**" BRUNSSUM " MAASTRICHT

I %s*^"^^ .. Kerkstraat 40-42 Frum is. usRumamiskt'9 2
V.C. vHoorderbrug mad

14
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; lil uit het grootste Oriënttapijten-assortiment van Aken en omgeving ■

W'SaWWW 'UUKUiJI -U ÜBiËiran ~t~ r£z~*r''*~£- _--"**~

Bl'l'C^B mJm# W 1^■■V% 41 V^% 4 ■■% A# W^%lil *^^

PSv^l m v ba I ■ ia a> bb sa ba ba"!J Ipi \/^j^jio6llCl 661iflglfl ■■^■^■g i^b f^tiflf^li
tv^l 'i^ Mmf MafZyMM

[":":■ Z_y^Éi,. WÊ met stokbrood,

£":":■ pepersaus, mm^B^^L^mm^mi*mm\'\' _^^^*JÊ£è*mm franse landwijn I
f:::!B Pommes Frites /* Q/\ JB V^Vfl^J^S^^^Hr^P^^^f» V* ■ rood of wit I
Kvl en salade O, *J\J amW^^l mmmmm^^Wm^^^*\ Xj^^mmmml**^ CZ CZf)

HNI Koffie +kook: MT^^^iJ^^^^^ ïrar

IC'l'fl ,i „n ■ ■ — IlE*» /fM.i 0-masfS.ta\*».*t% imi*x**w+*ma*H.m*+.a~Ua.:~. .MM ili/-s* M AiMNAlfin/i /
|K«^en^s^rienfma.-^o. 10.00-18.30 uur, 'J^S!mm*3uumuummmuMm9r "■""wi - rwm —wmmn j
p*9 i/o. 10.00-20.30 uur, vrij. 10.00-18.30 uur, .. xr^ff*M)j r- /J "~*WM at 9.00-14.00 uur, lange zat. 9.00-18.00 uur. \ \\y|||)>\ Ak^^/Ï'ÖJIfëjJ iange zar. ran apr/7 fo/ september 9.0016.00 uur \ Je^-SèMMtSi \ fm IÏÏIZJêèv!j Würselen-Broichweiden I : m2^m^mMaWAmmmWAKt \
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mWi*M%MMMm\ W^MMM\f^^^MMmfkr^^aMM^^%a\t a\ MMMM i^\^Mm. Ê L^T^^aa^^^Mml^^'^^^^aaaaW WWWi
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HENDRIKS „fl&
TEXTIEL

GIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! ..,.._.- |f|
HEERLEN, Schelsberg 88, tel. 045-721124. Geopend: ma. l/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond en koffie j
SITTARD, Brugstraat 1, tel. 045-721124. Geopend: ma. t/m zat. 9.00-18.00 uur. Dond. koopavond GRATIS! '



M. II !éls4ê^^§4AAST U' NOG 4 DAGENfwt£\ y^^^'^iV"^^w^7 êMmu%\Amima\éMW i w« iivv *r l^^tygj^lV
I I UK N°9 6Ven e" da"gaat definitie' de deur °P s,ot- Het spektakulaire /*-00 /v^'"iO^^ f\\\ j|/^ BF einde van een uniek Limburgs leegverkoop-feest. Herinnering aan / 11lJ■ f *£$''& ó^orfrty\z L. "Ml"*\ Jf/ \ Ui* '* vGP^ een waar koopfestijn. Echt, dan is onherroepelijk uw laatste kans f Al&f É \ '^V***

ONDERWIJS K JCM y.&/SJ*'EUUi* t ÏW/ voorbij om voor een superkoopje schitterende juwelen, horloges of ' M£?M #A/^ Ti 14 ÏT \£°^ *°2>'«?Vt"" 7^iV iy^ *"'JfÊL-^ klokken te bemachtigen. We hebben nog een interessante l^ *TMM * Mi' 1IV 1lilir 1 ' '^<—e/^e°GccrTWcRK 1 U~Jm\J W ~^^\^£^' \restant*<ollekt'e sieraden over die we niet arnnn willen lnt»n omcmol»0r. ■' A^ 1 >-/^N^J^t;
voormeer informatie:. \ m/^ F^ """^le el Dat zou zijn. Dat gunnen wij u véél liever! Maak ons "los'j^ fcdfc^^^^^^^ -"T^ « fi"^*^ 1

/> \\ iXVoordelc ttOOPi ~ flfei I^A dan beloven wij u ongekend voordeel..! ÜJTtT^ Ik. ■ J^^^ i
TFI 070^70 40 t \ T»il£cksSl( ~^ /V-" "\%->"^^\z f; i \i'4i /lïö1 *^Wt(" Te. 045-453098. Im CCCC^JiajJ I /lEL 070-363 79 40 bp?W*ÊÉ^ \ WlNKt^MsiHMiSx - "* ■’♦ V* J?y««^*^.-JIJ*i 0p«,in8,)iid«,: m0.„„,3.0018.00 UUr. ÏSigïifiTflffi 01 "ooecofcmee.' /^^^^"NlJH--—^IIËS^1 1%p& $*WW M&ï^PÏS^^*%f di"" ««10.00-18.00«(dow 21.00«. li|llll|l ■■Blül NED. IUWELEN^CENTRUM^/1
niHA CjI«A/\A ÈaaaaWtt / 1 V^^— i ..^.«Sfcl, A , ' ' *~~ en za. von 10.00-17.00uur. ' voorheen sobceb»GIRO 646900 -^^iïflF\7ftJÏÏTFt99ïf^

■"T^ EXCLUSArFnS I HELLY-HANSEN I NOMAD NIEUW ~,,. ..,,,,-.. ,_:J
\*Jf^l »J iSj! Elft GU GREAT ademend MODEL MISTRAL sportshop uy^r^ËJs? ADVENTURE waterdicht ,'^sjl lichtgewicht deken- - 3 JULES en NICODEALER VAN: r^rTÓPAAR I MEINDL LICHTGEWICHT 1/ 'ïW^T lichtgewichttrekkersrugzak, functionele $VI slaapzak, vulling ,V 1 !■ ■■

"nA^ATGp,M .'SÏSÜSPC ALTIJD I WANDELSCHOEN S=» JOft ï SSSSSSSSStr01 JACK £'?!*& K&Stso fz-\\ 1»!
■Kdwadl

" völkle" J 17- 149- " t^""u v;n^" nu r?v« T'IT van,49-nu .^.-ïrts^feP'OOK GORETEX l^^^j^rfnu lt/. fesssgSSC ]|^-J^- > 169- 229- 169- -^ 110 y^J-^ pLL.,,,t22.i.i043-?iBsi
■HMTinMHHfaiHMHHMHpMi-^MBBpjHMp^^ L^^ ' I Maaslficm-Centrum
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HEERLEN - Heerlen wil zich in
de toekomst alleen nog bezig
houden met 'kerntaken.' Daar-
over wordt momenteel intern
beraadslaagd. De hoofden van'
dienst moeten aangeven wat de
gevolgen zijn van het college-
voorstel.
Het college wil bijvoorbeeld dat
bij de gemeente de nadruk komt
te liggen op hulp aan mensen die
zich niet zelfstandig kunnen red-
den. Maar aan de andere kant
zullen het grensoverschrijdend
bedrijventerrein en het centrum-
plan overeind blijven, omdat ze
gezien worden als 'aanjagers'
voor de toekomst.

Het onderhoud van wegen blijft
(grotendeels) buiten schot, ter-
wijl ook milieu bijvoorbeeld een
kerntaak blyft.

Voorrang voor hulpbehoevenden en centrum

Heerlen gaat aantal
taken terugbrengen

„Maar het is niet langer vanzelf-
sprekend dat de gemeente voor
alles opdraait. We moeten stimu-
leren dat de maatschappij initia-
tieven neemt. Sociale Vernieu-
wing is daar een mooi voorbeeld
van, " zegt Van Gessel.
Om te komen tot een betere be-
drijfsvoering is eerdere operatie
bij de gemeente Den Bosch als
model genomen. Voor Heerlen
betekent dit dat vijf 'sectoren'
overblijven.

Dat zijn Stadsontwikkeling,
Openbare Werken, Financiën-
& Bestuurlijke Informatie,

Welzijn en Sociale Zaken en een
sector bestaande uit de huidige
diensten P&O, Interne Zaken,
Burgerzaken en Coördinatie en
Planning worden samenge-
voegd.

Naast het argument van de
stroomlijning, is ook bezuini-
gingsdwang een belangrijke re-

den voor de ambtenarenreduc-
tie. Het Heerlense college vindt
dat het aandeel van de loonkos-
ten op het totaal beïnvloedbaar
budget (te) groot is.
Vanaf 1982 heeft de gemeente alzon vijftig miljoen gulden bezui-
nigd, zonder dat dit tot gedwon-
gen ontslagen leidde. In deze
collegeperiode wordt al een be-
drag van negen miljoen verza-
meld via 'kaasschaafmethode'.
Elke dienst moet at een aantal
procenten van het budget inleve-
ren.
Maar ook dat is onvoldoende.
Het college wijst op de vijf mil-
joen gulden korting op de PNL-
gelden, de twee miljoen minder
die het rijk uitkeert (de zoge-
naamde Tussenbalans) en een
nog te bezuinigen bedrag van
twee miljoen voor de begroting
van dit jaar.

’Vertraging’ van zeven uur op eerste dag

Rechtbank opent nieuw
amfetamineproces

Dieptepunt in Limburgse fusiepogingen

Hogeschool Venlo zoekt
samenwerking in Brabant

Van onze verslaggever
VENLO - De Hogeschool in Venlo
wil liever samenwerken met hoge-
scholen in Eindhoven en Tilburg,
dan met andere Limburgse hoge-
scholen. Gisteren werd bekend dat
er een onderzoek zal plaatsvinden
naar onder andere een eventuele
besturenfusie tussen 'Venlo' en de
drie scholen, die sinds vorig jaar
verenigd zijn in de stichting Hoger
Onderwys Zuid-Nederland
(HOZN). „Misschien hadden we de-
ze stap al twee jaar geleden moeten
zetten," zei collegevoorzitter dr P.
Thomeer van de Hogeschool Venlo.

Met de stap van de HBO-school in
Venlo is het vrijwel uitgesloten dat'
er ooit nog een Hogeschool Lim-
burg komt. Afgezien daarvan zijn
ook de kansen op een kleinschali-
ger alternatief (bijvoorbeeld een
'Hogeschool Zuid-Limburg') sinds
vorige week aanmerkelijk ver-
kleind. Toen spraken de Limburgse
hogescholen op uitnodiging van het
provinciebestuur over fuseren. De
drie bestuurlijk samenwerkende
scholen in Sittard en Heerlen lieten

bij die gelegenheid weten voorrang
te geven aan het uitwerken van hun
eigen organisatie, boven het starten
van een totale fusie.

Frustratie
„We kijken nu meer naar de samen-
werking op de Oost-West-as dan in
de Noord-Zuid-richting," lichtte
Thomeer het overleg met de Bra-
bantse scholen toe, „dat past ook
beter bij de economische ontwikke-
lingen in deze regio."

Hij ontkende niet dat frustratie over
het telkens weer vastlopende over-
leg met Limburgse partners een rol
heeft gespeeld bij de nieuwekeuze.
„De bemoeienissen van de provin-
cie hebben ons niet veel verder ge-
bracht," aldus Thomeer, die stelde
dat die bemoeienissen in de rest
van Nederland niet meer zomaar
geaccepteerd zouden zrjn. „Dit kan
blijkbaar alleen nog in Limburg."

Ondankbaarheid
„Een van ondankbaarheid getuigen-
de opvatting," reageerde gedepu-
teerde Ger Kockelkorn op de woor-

den van Thomeer, „alleen al gezien
de moeite die we ons getroost heb-
ben toen de hogeschool aan nieuw-
bouw toewas. Afgezien daarvan is
de conclusie voorbarig dat het nu
niets meer zou worden met die ene
hogeschool voor Limburg, al toont
men hiermee wel onwil. Maar in
ieder geval hebben de Heerlense en
Sittardse hogescholen gezegd dat ze
best nog wel willen praten als ze
hun eigen besturenfusie hebben af-
gerond. En Maastricht is altijd be-
reid geweest."

Flauwekul
De Maastrichtse bestuurder Gijsen
mist bij zijn collega's in de Mijnstre-
ken echter de overtuiging.
„Het ontbreekt hen aan echte wil en
inzicht in de noodzaak van fusie. Ik
heb alleen maar flauwekul-argu-
menten en drogredenen gehoord
toen het vorige week ging over de
motivatie om nu niet meteen metzn allen te beginnen."
De keuze van 'Venlo' kan Gijsen
begrijpen.
„Het is geen onlogische beslissing.
Waarschijnlijk had ik in die situatie
hetzelfde gedaan."

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In frappante gelijkenis met een proces
dat vorig jaar twaalf zittingen in bestag nam en tenslotte
Uitliep op een absolute juridische sisser, heeft derechtbankte Maastricht gisteren een nieuwe strafzaak geopend rondhet produceren en exporteren van hoeveelheden amfetami-ne en 'extasy'. Het enige verschilpunt tot nu toe vormt het ,
tableau op de verdachtenbank: zes 'nieuwe' gezichten, met
onder hen de 49-jarige routinier Albert 'Billy' P. uit Onder-
banken.
Extra belastend is het verwijt vanofficier van justitie mr J. Nabben,
jfat de mannen de hen aangewreven
'eiten hebben gepleegd binnen een
fpeciaal voor dat doel opgezette
Misdadige organisatie. Naast Al-bert P. staan terecht diens zonenH-P. (27) uit Nuth en T.P. (26) uitOnderbanken en voorts J. d. R. (27)
Wt Brunssum, A.V. (26) uit Land-
graafen A.B. (24) uit Brunssum.

Inbreuk
Wet duurde gisteren precies zeven
üur voordat de rechtbank metter-daad aan de behandeling van de
*aak kon beginnen. In de tussentijd

langdurig achter gesloten deu-
ren beraadslaagd over verzoeken de
*aak terug te verwijzen naar de
rechter-commissaris voor nader on-derzoek. Het eerste verzoek werd
'Hgegeven door twijfels over recht-
matig verkregen bewijs. Als raads-man van Albert P. zinspeelde mrD.
Moszkowicz daarbij op het gebruik

Bisschoppen
laken aanslag

op moskee
- 'Met ontsteltenis' heb-

oen de roomskatholieke bisschop-
Pen van Nederland kennis geno-
den van de aanslag op de Mevlana-
'ttoskee in Amersfoort. Zij veroor-delen 'deze schanddaad' met klem.

""Het wapen van de terreur mag
jjooit worden ingezet; zeker niet in
?e zo gevoelige discussie over de
integratie van migranten in onze sa-
menleving", zo schrijven zij in een
fiisteren verschenen perscommuni-
qué. Ook maken de Nederlandse
bisschoppen zich 'grote zorgen'
Over de groeiende vreemdelingen-haat.

Abortuskliniek
De abortuskliniek van de Stich-
ting Bourgognekliniek is afgelo-
pen vrijdag officieel geopend
door Yvonne Winants, de voor-
zitter van het bestuur van de
stichting. In de krant stond abu-
sievelijk vermeld dat zij medisch
directeur was.

van zogenaamde richtmicrofoons.
Het leek hem niet onmogelijk dat
daarmee gesprekken in de huiska-
mer van P. zijn afgeluisterd. Naar
het oordeel van mr Moszkowicz,
daarin gesteund door zijn medeplei-
ters, wordt met richtmicrofoons op
een ontoelaatbare manier ingebro-
ken in iemands privacy en gehan-
deld in strijd met een recente uit-
spraak van het Europese Hof.
Vermoedens in de richting van dit
soort apparatuur waren bij mr
Moszkowicz opgekomen tijdens het
inzien van de uitgeschreven weer-
gave van afgeluisterde telefoonge-
sprekken. Dat laatste was volgens
de geijkte methode gebeurd, met
toestemming van de rechter-com-
missaris.

Undercover
Om zich een goed oordeel te kun-
nen vormen, lieten de Maastrichtse
rechters gisteren een band met af-
geluisterde telefoongesprekken nog
eens afdraaien. Een in de zaal aan-
wezige wachtmeester-verbalisant
werd staande de zitting voor het be-
dienen van de afspeelapparatuur
beëdigd als technisch deskundige.
Na langdurig beraad deelde de
rechtbank mee vooralsnog geen uit-
spraak te doen over eventueel afge-
luisterde huiskamergesprekken.
Om die reden werd het verzoek om
aanhouding van de zaak dan ook
verworpen. Dat gebeurde tijdens de
middagzitting ook met een tweede
verzoek dat mr Moszkowicz had in-
gediend. Hij suggereerde de inzet
van een undercover agent van Brit-
se nationaliteit, luisterend naar de
volgens hem op een pseudoniem
gelijkende naam Michael Soloman.
De man zou op verdachte manier
hebben gemanipuleerd met tiendui-
zend tabletten amfetamine, maar
steeds buiten schot zijn gebleven
dank zij bijzondere bescherming
van Justitie in Amsterdam. Officier
mr Nabben noemde het optreden
van een undercoveragent 'onaanne-
melijk. Anderzijds had hij het wel
vreemd gevonden dat een als afne-
mer van het Limburgse zestal te
boek staand persoon klaarblijkelijk
ook bij de hoofdstedelijke Justitie
heel wat potjes kan breken.

Aanzienlijke vertraging op de eerste
dag van het proces dwong derecht-
bank een 'vervolg' vast te stellen.
Veiligheidshalve vulde zij daarvoor
twee data in: dinsdag 25 februari en
vrijdag 6 maart. Gisteren reeds ga-
ven de zes verdachten duidelijk te
verstaan zich tijdens alle zittingen
te zullen beroepen op hun zwijg-
recht.

(ADVERTENTIE)
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of magere speklapjes
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Toon terug in Sittard

" In een uitverkochte stadsschouwburg gaf Toon Hermans
gisteravond in Sittard zijn voor Limburg eerste voorstel-
ling van de show „Ik heb je lief', die eerder deze maand in

DOORERIC VAN DORST

ARNHEM - De civiele kwestie
Kenter/gemeente Beuningen wordt
door advocaat mr H. Smit gebruikt
om Geleens burgemeester H. Lur-
vink in een kwaad daglicht te plaat-
sen en te beschadigen. Die verden-
king uitte Lurvinks persoonlijke
raadsman, mr R. Wesseling gisteren
over zijn collega in het Arnhems ge-
rechtshof, waar onder anderen Lur-
vink andermaal een getuigenver-
hoor onderging.

De rechtszaak in hoger beroep gaat
over de vraag, of het gemeentebe-
stuur van Beuningen door haar be-
leid en optreden schuld draagt aan
het faillissement van Spar-winke-
lier Kenter ruim zes jaar geleden.
Diverse getuigen hebben verklaard
dat Lurvink, die destijds burge-
meester was van de Gelderse ge-
meente, hierin een belangrijke rol
heeft gespeeld.
Wesseling: „Het gaat collega Smit al
lang niet meer enkel om de proce-
durezelf. Aan de manier van vragen
stellen alleen al kun je duidelijk
zien dat hij probeert mijn cliënt in
de fuik van dit conflict te trekken."
Op devraag wat Lurvink dan vrees-

de als hij gewoon de waarheid
kwam. spreken, zei Wesseling bui-
ten de rechtszaal: „Hij heeft mij
meegenomen voor nader beraad en
advies, omdat hij met alles rekening
houdt." Die mededeling zou kun-
nen inhouden dat Lurvink ook een
verdenking van meineed niet bij
voorbaat uitsluit, maar Wesseling
wilde dat beladen woord niet in de
mond nemen.

De rechtbank stelde Kenter al in
1988 in het gelijk. Daarna deed het
gerechtshof dat ook in een tussen-
vonnis, waaraan de opdracht aan de
gemeente zat het tegenbewijs te le-
veren. Het horen van achttien getui-
gen vorig jaar leverde zoveel tegen-
strijdigheden op, dat besloten werd
een aantal van hen opnieuw te ho-
ren.

Haarlem in premiere was gegaan. Sittard, de geboortestad
van Hermans, is de enige Limburgse plaats waar defavo-
riete cabaretier twee maal optreedt. Foto: PETER ROOZEN

Raadsman tijdens behandeling zaak-Beuningen:

’Verhoor bedoeld om
Lurvink te schaden’

De duidelijkste en tegelijk simpel-
ste tegenstelling zat in de eerste
verklaringen van Kenters huurbaas
en zakenman Vermeulen en van
Lurvink. Vermeulen beweerde gis-
teren aan de hand van zijn oude
zak- en kantooragenda's opnieuw
dat hij al met de burgemeester ze-
ker tienmaal over Kenters wens'
voor nieuwe winkelruimte had ge-
sproken. Lurvink bleef er gisteren
met enkele van zijn beduimelde
agenda's bij dat Vermeulen hem
daarover slechts éénmaal had ge-
consulteerd.
Smit had in Lurvinks eerste verkla-
ring liefst 33 tegenstrijdigheden ten
opzichte van andere verklaringen
ontdekt. De burgemeester van Ge-
leen is in eerder afgelegde getuige-
nissen ook op persoonlijke titel

enkele malen hard aangevallen. Zo
verwijten mensen van projectont-
wikkelingsbureau MBO hem dat
met name hij vanuit het Beunings
college druk op hen heeft uitgeoe-
fend om de zin van de gemeente
door te drijven, en Albert Heijn in
plaats van Kenter in de nieuwbouw
toe te laten.
Daarnaast heeft Vermeulen het ge-
had over een achterneef van Lur-
vink, die hem zou hebben verteld
dat hij als vertegenwoordiger van
de VeGe-organisatie met de burge-
meester een VeGe-vestiging in Ee-
wijk 'geritseld' had. In dit verband
verklaarde Vermeulens zakenrelatie
J. Huttner vorig jaar zelfs dat bei-
den zich in deze zaak door Lurvink
'ronduit opgelicht' hadden gevoeld.
Dat laatste berustte volgens Lur-
vink 'absoluut' op een misverstand,
omdat de gemeente over die win-
kelvestiging 'helemaal niets te zeg-
gen had.' Van druk op MBO was
zijns inziens geen sprake geweest,
en zijn achterneef zou hij tweemaal
in zijn leven ontmoet hebben: een-
maal bij een winkelopening in
Ewijk en eenmaal in militaire
dienst, dertig jaar geleden.
Het getuigenverhoor wordt binnen-
kort voortgezet.

Conclusie onderzoek Arbeidsinspectie bij tandtechnici

Laboratoria dikwijls onveilig
Von onze verslaggeefster

MAASTRICHT - Personeel van
tandtechnische laboratoria weet
onvoldoende over het omgaan
met gevaarlijke stoffen. Dat con-
cludeert de Arbeidsinspectie in
Maastricht na een onderzoek bij
twintig laboratoria in Limburg
en Zuidoost-Brabant.

Sinds oktober '89 gelden nieuwe
voorschriften voor het voorko-
men en beperken van beroepsri-
sico's bij het omgaan met ge-
vaarlijke stoffen, zoals chemica-
liën. De inspecteurs constateer-
den onder meer dat stoffen die
schade aan de gezondheid of
hinder kunnen veroorzaken niet
waren aangeduid, terwijl een eti-
ketteringsplicht geldt. Ook was

er in bijna de helft van de onder-
zochte laboratoria geen registra-
tie van de middelen bijgehou-
den.

In meer dan de helft van de be-
drijven was geen afzuiginstalla-
tie en bij bijna alle onderzochte
laboratoria was geen oogspoel-
douche aanwezig. Zon douche is
noodzakelijk om direct te kun-

nen ingrijpen als er schadelijke
stoffen in het oog terecht komen.
De resultaten van het onderzoek
van de arbeidsinspectie worden
met de branche- en beroepsorga-
nisaties doorgenomen. Overi-
gens bleken de meeste tekortko-
mingen na een vervolgbezoek
van de inspectie te zijn verhol-
pen.

Krachtcentrale
bij mestfabriek
HELMOND - De Provinciale
Noordbrabantse Energiemaat-
schappij PNEM gaat bij de mestfa-
briek van Promest in Helmond een
warmte-krachtcentrale bouwen met
een capaciteit van tenminste 19 me-
gawatt. Een woordvoerder van de
PNEM heeft dit dinsdag meege-
deeld.
Promest bouwt momenteel in Hel-
mond een mestverwerkende fa-
briek met een capaciteit van 600.000
ton per jaar. Het wordt de grootste
fabriek in Nederland. De warmte-
krachtcentrale gaat een belangrijk
deelvan de stoom leveren die nodig
is voor de mestverwerking. De rest
van de stoom komt uit een op bio-
gas gestookte ketel van Promest
zelf.
Met de bouw van de warmte-kracht-
centrale is een investering gemoeid
van ruim 40 miljoen gulden. Omdat
in de centrale tegelijkertijd elektri-
citeit en stoom worden geprodu-
ceerd, levert dat een besparing op
van bijna 30 procent op de brand-
stof.

Bovendien ligt de uitstoot van kool-
dioxyde 40 procent lager.
PNEM heeft al soortgelijke grote
warmte-krachtcentrales in aanbouw
bij Heineken in Den Bosch en Jon-
ker Fris in Heusden.

officiële mededelingen
GEMEENTE STEIN

Rectificatie
BEKENDMAKING

Titel IV Onteigening in het belang
van de ruimtelijke ontwikkeling en
van de volkshuisvesting inzake ge-
deeltelijke uitvoering van het be-
stemmingsplan „Julianastraat-
West" te Berg aan de Maas.

De burgemeester van Stein maakt
overeenkomstig het bepaalde in ar-
tikel 80 van de Onteigeningswet
bekend, dat ter uitvoering van een
gedeelte van het bestemmingsplan
„Julianastraat-West" te Berg aan de
Maas beoogd wordt ten name van
de gemeente Stein te onteigening
een gedeelte van de percelen kadas-
traal bekend gemeente Urmond,
sectie A nos. 5424, 5425, 5426 en
5427 ter grootte van respectievelijk
572 m2, 566 m2, 580 m2 en 290 m2

zijnde in totaal 2.008 m2. De grootte
van de voornoemde percelen geheel
is in totaal 4.425 m2.
Deze onteigening zal plaatsvinden
ter verkrijging van de beschikking
over de eerdergenoemde gedeelten
van de percelen om uitvoering te
kunnen geven aan de uitbreiding
van het bouwterrein aan de Hols-
berg te Berg aan de Maas, zoals
opgenomen in voormeld bestem-
mingsplan „Julianastraat-West". De
uitbreiding omvat het ontwikkelen
van 8 bouwkavels voor de bouw
van vrijstaande woonhuizen.

Vanaf 30 januari 1992 liggen gedu-
rende één maand op de secretarie,
buro Grondzaken en Eigendom-
men, voor een ieder ter inzage:
1. een uitgewerkt plan met kaart

van het werk, waarvoor ontei-
gend wordt;

2. een grondplantekening, waarop
de gedeeltelijk te onteigenen pe-
celen met de kadastrale num-
mers zijn aangegeven;

3. het bestemmingsplan „Juliana-
straat-West";

4. een opgave van de kadastrale
nummers van de gedeeltelijk te
onteigenen percelen met ver-
melding van de grootte van de
percelen en de grootte van de te
onteigenen delen hiervan, als-
mede de namen van de eige-
naars van deze percelen, vol-
gens de registers van het kadas-
ter.

Belanghebbenden kunnen geduren-
de de inzagetermijn schriftelijk bij
het gemeentebestuur bezwaren in-
dienen tegen het onteigeningsplan.

Stein,
De burgemeester van Stein.
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Peter Beukeveld inRansdaal, die directeur is
van een ingenieursbureau aan deEikenderweg

in Heerlen, liep de laatste dagen wat
opgewondenrond. Zes jaar geledenzette hij zijn

tanden in een project dat een gegarandeerd
veilige fietsenstalling zou moeten opleveren.

Gisteren werd een groot gedeelte van de droom
verwezenlijkt. In de Vervoersregio Eindhoven
mag Beukeveld vijf stallingen plaatsen en de

vooruitzichten op nog veel meer opdrachten zijn
gunstig. Vanafhet begin stelde hij als

voorwaarden dat de stalling bestand moest zijn
tegen diefstal en vandalisme,

gebruikersvriendelijk,bedrijfseconomische
exploitabel en visueel aantrekkelijk. Daarna is

hij door diepe dalen gegaan maar heeft ook
successen geboekt. „Ik ben beurtelings bejubeld

en gek verklaard," zegt hij nu.

in het nieuws

DOOR JO JEURISSEN
HEERLEN - De behoefte aan
een automatische fietsenstalling
die tegen diefstal en vandalisme
is bestand kwam by Peter Beu-
keveld (40) snel op toen hij zes
jaar geleden las dat jaarlijks
byna een miljoen fietsen werd
gestolen. „Er zijn van alle kanten
oplossingen aangedragen, maar
ik was de enige die aan een alge-
hele oplossing dacht," zegt hy.
Beukeveld, geboren in Hillegom,
kwam in 1980 naar Limburg en
rondde in Heerlen zijn studie
aan de HTS af. In 1985 begon hij
als startend ondernemer een in-
genieursbureau in Ransdaal. Al
snel bleek de beschikbare ruim-
te daar te klein en verhuisde hij
met zijn bureau naar de Eiken-
derweg in Heerlen.

„De moeilijkste fase van het pro-
ject was de financiering van een
prototype ?oals ik dat voor ogen
had. Ik had ongeveer twee ton
nodig, maar de meeste krediet-
gevers komen pas over de brug
als een project in de exploitatie-
fase is. Het ministerie van Eco-
nomische Zaken wees een tech-
nisch ontwikkelingskrediet af
omdat zy de werking op de
markt niet goed kon inschatten.
Andere participatiemaatschap-
pijen bleken wel bereid geld in
het ontwerp te steken, maar alle
risico's waren dan voor mij. Als
startend ondernemer kon ik daar
niet op ingaan," aldus Beuke-
veld.

Vervolgens heeft hij met de ge-
meente Heerlen en het ministe-
rie van Justitie geprobeerd een
proefproject op te zetten. „De ge-
meente is een tijdlang enthou-
siast geweesten wilde de stalling
koppelen aan de herstructure-
ring van de binnenstad. Eén stal-
ling zou op het Burgemeester
van Grunsvenplein en twee an-
deren mogelijk elders in de bin-
nenstad worden opgezet. Door
allerlei oorzaken kon de besluit-
vorming niet op korte termijn
worden afgerond en ketste het
af. Ik had namelijk haast en was
bang dat ik alsnog achter het net
zou vissen."

Team
Via omwegen kwam Peter Beu-
keveld in contact met de Gront-
mij en kreeg hy de tip met het
ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat te gaan praten. Inmid-
dels was ook een projectteam
gestart met Rijkswaterstaat (fi-
nanciering), Nederlandse Spoor-
wegen (expertise), politie (exper-
tise), Grontmij (lokatiekeuze),
Vervoerregio Eindhoven (loka-
tiekeuze en expertise), Profit
Plus Consulting (projectcoördi-
natie, continu marktonderzoek
en publiciteit rond het project)
en natuurlijk ingenieursbureau
Beukeveld (technische ontwik-
keling). „Door het brede draag-
vlak van het projectteam en de
positieve instelling van het mi-
nisterie werd binnen vier maan-
den een subsidie toegekend. Dat
is uitzonderlijk snel en wij waren

Het relaas van Peter Beukeveld uitRansdaal
Uitvinder werd beurtelings
bejubeld en gek verklaard

" Op de tekentafel van Peter Beukeveld ziet de automatische fietsenstalling er zo uit.

daar heel blij mee," glundert
Beukeveld. De Grontmij had in
de elf gemeenten van de Ver-
voerregio Eindhoven (een van de
weinige vervoerregio's die al 'in
werking' zyn, red.) 42 plaatsen
aangewezen die voor het plaat-
sen van een stalling in aanmer-
king kwamen. De gemeenten
kozen in overleg met het project-
team en de financierders vijf lo-
katies uit met telkens andere
doelgroepen. De gemeente Val-
kenswaard krijgt vermoedelijk
de primeur. Daarna volgen, nog
dit voorjaar, Eindhoven, Best,
Helmond en Veldhoven.

De carrousel waarop de fietsen
worden gestald, maakt een rote-
rende beweging. Wie gebruikwil
maken van de stalling moet eerst
een codekaartje kopen bij een
nabijgelegen verkooppunt of aan
de betaalautomaat bij de stalling.

Toetsenbord
Op een ingebouwd toetsenbord
naast de toegangsdeur kan de
code worden ingetoetst. Daarop
gaat een kleine smalle deur even
opert en verschijnt een lege hou-
der waarop de fiets kan worden

geplaatst met een speciale klem.
Wanneer de gebruiker vertrekt
verdwijnt de fiets met houder in
de stalling. Het deurtje sluit au-
tomatisch. Bij het ophalen van
de fiets binnen de gestelde tijd
moet de code opnieuw worden
ingevoerd en komt de fiets bin-
nen tien seconden naar buiten.

De fiets kan nu door de gebrui-
ker heel eenvoudig worden ont-
grendeld waarna de lege houder
weer automatisch de stalling op-
zoekt. Als de stallingstijd wordt
overschreden blijft de fiets onbe-
reikbaar, maar kan in de betaal-

automaat of bij het verkooppunt
worden bijbetaald.
Ook buiten Nederland is belang-
stelling voor het project. Met
name Denemarken (ook een
fietsland) heeft al gereageerd op
het project en de Duitsers zijn
eveneens geïnteresseerd. Na zes
moeilijke jaren heeft hij weer al-
le vertrouwen in de toekomst.
Peter Beukeveld: van eenvoudig
startend ondernemer naar gefor-
tuneerd zakenman? „Zon vaart
zal het wel niet lopen," meent
hij, „al zal ik misschien wat rui-
mer in de slappe was komen te
zitten."

streeksgewijs

Jubilerend
zangkoor
LANDGRAAF - Zangvereniging
Eendracht Rimburg viert dit jaar
het 115-jarig bestaan. Op zater-
dag 1 februari worden de festivi-
teiten ingezet met een mis die
om 17.30 uur wordt opgedragen
in de H. Drievuldigheidskerk.
De mis wordt opgeluisterd door
het gemengd koor St. Jan uit
Abdissenbosch.
Aansluitend wordt in zaal dr
Eek een feestvergadering gehou-
den met huldiging van de jubila-
rissen. Zes !dames van het eerste
uur' worden in de bloemetjes ge-
zet. Het zyn R. Beckers-Peters,
L. Huntjens, L. Janssen-Hans-
sen, J. Kruyen-Hanssen, R.
Peters-Wolters en M. Wassen-

Rutten. Verder wordt Joep
Hanssen gehuldigd in verband
met zyn 50-jarig lidmaatschap.
Van 19.00 tot 20.30 uur houdt
zangvereniging Eendracht re-
ceptie in zaal dr Eek. Daarna is
er een feestavond.

Servicecentrum
Douvenrade
heropend
HEERLEN - De afdeling activi-
teitenbegeleiding van het zorg-
en servicecentrum voor ouderen,
Douvenrade, is gistermiddag om'
half drie officieel heropend door
mevrouw A. van Zeil-de Groot.
De afdeling heeft een opknap-
beurt ondergaan om een geva-
rieerder programma te kunnen
bieden. Zo kunnen alle bewo-
ners van Douvenrade, van hulp-
behoevend tot zelfstandig wo-
nend, terecht op deze afdeling.

Historie kasteel
Neubourg belicht
PARTIJ - Kastelenkenner Har-
rie Salden uit Venlo verzorgt
vanavond (woensdag) in zaal
Schlenter aan de Rodestraat 2 in
Party-Wittem een dialezing over
kasteel Neubourg in Gulpen.
Vanaf 20.00 uur wordt de boeien-
de geschiedenis van deze hurcht
gratis uit de doeken gedaan voor
de leden van de Veldekring 'Urn
Mamelis. Niet-leden betalen
fl 3,50 entree.

" Het gouden paar Pieters-Blom.

Gouden paar
RANSDAAL - In Ransdaal wordt zaterdag 1 februari de gouden
bruiloft gevierd van het echtpaar Alphons en Hubertina Pieters-
Blom. De dankmis wordt om 14.00 uur opgedragen in de parochie-
kerk van Schin opGeul en de receptie vindt plaats van 18.30 tot 20.00
uur in zaal Voncken te Ransdaal.

" H. Janssen 'in goud. Foto: christahalbesma

Koninklijk goud
KERKRADE - Hubertus Johannes Janssen uitKerkrade is gisteren
onderscheiden met koninklijk goud in de orde van Oranje Nassau.
De. onderscheiding werd hem overhandigd door loco-burgemeester
G.Smeijsters.
De 69-jarige Janssen is 37 jaarwerkzaam geweest in het onderwys.
Daarbuiten was of is hij actief bij het Kerkelijk Zangkoor St.-Jozef,
het Kerkelijk Zangkoor St.-Rochus en Mannenkoor David. In deze
verenigingen heeft Janssen diverse muziekcursussen verzorgd.

Poolse folklore
HOENSBROEK - De Poolse
vereniging 'Verenigde Polen' in
Hoensbroek houdt zaterdag 1 fe-
bruari de traditionele Poolse
folkloristische avond in gemeen-
schapshuis Mariarade op de
Weyenberg in Hoensbroek.
Er zijn optredens van de Poolse
dansverenigingen Syrena en Sy-
renka en het gemengd koor We-
soly Tulacz (Vrolijke Zwerver).
Na het folkloristisch gedeelte
wordt de avond voortgezet met
Poolse dansmuziek. De entree is
vrij.

Jubileum
LOM-school

BRUNSSUM - LOM-school Eg-
gerank uit Brunssum bestaat 25
jaar. Daarnaast is W. Schillings
een kwart eeuw verbonden aan
de school, waarvan achttien jaar
als directeur.Donderdag hebben
de kinderen een feestdag, vrij-
dag bezoeken ze de bioscoop.
Diezelfde dag is er van 16.00 tot
18.00 uur receptie in de aula van
de school, De Insel 21. Zaterdag-
middag 1 februari worden de fes-
tiviteiten van 14.30 tot 17.00 uur
afgesloten met een reünie voor
oud-leerlingen en -medewerkers
van de Eggerank. Informatie:
®045-257655.

zakelijk

Café
HEERLEN - Ton en Areana
Fiala openen donderdag het
nieuwe café 'De Dommel' aan de
Willemstraat in Heerlen. Het in-
terieur is in de styl van de jaren
zestig. Het café verkoopt ook ge-
rechten uit eigen keuken.

Uitvaartcentrum
Uitvaartcentrum Lindeman, Sta-
tionstraat 6 Schaesberg, bestaat
zaterdag 25 jaar. D^ familie Lin-
deman houdt vanaf 19 uur recep-
tie in het Streeper Kruis. Even-
tuele giften tijdens de receptie
worden gebruikt om een kinder-
boerderij in te richten bij Huize
Op de Bies in Nieuwenhagen.

carnaval

" Prins Richard I van De
Naate.

" Carnavalistisch Voerendaal
wordt dit jaargeregeerd door Ri-
chard Lipsch van CV De Naate.
Zondag 2 februari houdt prins
Richard I receptie in Huize Lau-
rentius. Tevens kan men dan de
2x 11-jarige jubilaris Harry Her-
mans feliciteren.

"CV 'De Durchströpere'
Übachsberg houdt op zaterdag 1
februari in zaal Maas de prinse-
proclamatie. De entree bedraagt
in de voorverkoop fl 8 en aan de
kassa fl 10.

" Ten bate van de Brunssumse
carnavalsoptocht houdt de kas-
teleinsvereniging Ons Belang
vanavond tot in de kleine uurtjes
kasteleinsbal in de Koempel-
club.

" Het dames-comité van de Vas-
teloavends Verain Kirchroa-
West houdt op zondag 2 februari
voor het eerst een 'daame-ziet-
song'. Deze vindt van 14.11 tot
17.11 uur plaats in Het Palet,
Kleingraverstraat 65 te Kqrk-
rade-West.

" In restaurant De Varenbeuk
te Nieuw-Einde wordt zaterdag
de galazitting gehouden van de
PV De Jonge Bock. In de loop
van de avond wordt de 'ereme-
dalje' in goud uitgereikt aan een
persoon die zich voor de wijk
verdienstelijk heeft gemaakt.

" Prins Funs I van dr Heksen-
bergse Vasteloavends Verein
houdt zaterdag van 19 tot 21 uur
receptie in het gemeenschaps-
huis aan de Heigrindelweg.

journaalkort
SCHINVELD
"De Schildersclub Creatief
Brunssum houdt tot 31 januari
een expositie in het gemeente-
huis te Schinveld. De werken
zijn te bewonderen tijdens kan-
tooruren.

HEERLEN

" In het Missionair Centrum
houden Amnesty International
en de Werkgroep Latijns Ameri-
ka vandaag om 20.00 uur een
voorlichtingsavond over 'Men-
senrechten in Peru. De bijeen-
komst begint met de videofilm
'Angel is missing.

" De Dramatische Kunstkring
Heerlen geeft donderdag en vrij-
dag om 20.30 uur een voorstel-
ling van twee eenakters en een
monoloog van Tsjechov. De
voorstelling vindt plaats in de

kleine zaal van de Stadsschouw-
burg.

KERKRADE

" De gemeenteraadsfraktie van
de PvdA houdt donderdag van
19 tot 20 uur In A genneKomm,

'Laurastraat 127, het 'wijk-con-
tact-uur'. Vanaf 20 uur vindt het
openbaar fraktieberaad plaats.

" In de activiteitenruimte van
SCEW, Hoofdstraat 24b, vindt
donderdag om 19.30 uur een
bijeenkomst plaats met als the-
ma 'ouderen en verkeer. Deze
avond is ook voor jongere men-
sen toegankelijk. Deelname kost
fl 1 per persoon. Aanmelden
vandaag, woensdag, via
©045-462444.
VOERENDAAL

" De Stichting World Child Ca-
re houdt maandag 3 en dinsdag4
februari een kleding- en textiel-
inzamelingsactie in de gemeente.

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, wo en do 19
en 21 uur. Rivoli: Franky &
Johnny, wo en do 20.15 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland,
wo 14 uur. Maxim: Harley Da-
vidson and the Marlboro man,
dag. 19 en 21 uur, wo en do 18.30
en 20.30 uur. H5: Shattered, dag.
14.30 19 en 21.30 uur. The Ad-
dams Fanuly, dag. 14.15 18.45 en
21.15 uur. Don't teil Mom the ba-
bysitter 's dead, dag. 18.30 en 21
uur, do ook 14 uur. Fievel in het
Wilde Westen, wo 14 uur. Rico-
chet, dag. 18.30en 21 uur, doook
14 uur. Bingo, wo 14 uur. VI
Warshawski, dag. 21 uur. Curly
Sue, dag. 18.30en 21 uur, do ook
14 uur.

" Kathleen Turner

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

MAASTRICHT
Mabi: Frankie & Johnny, dag.
21.15 uur, wo ook 14.30 uur. The
Addams Family, dag. 21.15 uur,
wo ook 14.30 uur. Toto le Heros,
dag. 21.15 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, wo 14.30 uur.
Hot shots, dag. 21.15 uur, wo ook
14.30 uur. Cine-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, wo ook 13.45 uur. Fievel in
het Wilde Westen, wo 14 uur.
Bingo, wo 14 uur. Ricochet, dag.
18.30 uur. The Fisher King, dag.
21 uur. Lumière: La doublé vie
de Veronique, dag. 20 uur. Win-
kelmann's Reisen, dag. 20.30
uur. Delicatessen, dag. 22uur.

I

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

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, wo ook 14 uur. The Addams
Family, dag. 20.30 uur. De Re-
dertjes in Kangoeroeland, wo 14
uur. Filmhuis Sittard: Prospe-
ro's books, wo 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Bingo, wo
15 uur. De Reddertjes in Kan-
goeroeland, wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur.
De Reddertjes in Kangoeroe-
land, wo 14.30 uur. Royaline:
Ricochet, dag. 20.30 uur. Bingo,
wo 14.30 uur. Filmhuis Roer-
mond: Prospero's books, do
20.30 uur.

in de theater:

HEERLEN:
- wo. 29/1: het Litouws Ballet met
'Het Zwanenmeer'.

MAASTRICHT:
- wo. 29/1: lunchconcert met Peter
Brunt, viool en Ellen Corver, piano
(12.30 uur).
- wo. 30/1: Winnetou's Testament, ca-
baretgroep Pappenheim.

SITTARD:
- wo. 29/1: 'Onthe Razzle', Engelstali-
ge komedie van Torn Stoppard door
Lamda.

ROERMOND:
- wo. 29/1: theaterconcert door Frank
Boeijen.

" Frank Boeijen

WEERT:
- wo. 29/1: 'Volksmuziek, kunstmu-,.
ziek' door het Kamerkoor Studium
Chorale onder leiding van Eric Het-
mans (20.15 uur).

AKEN:
- wo. 29/1: 'DieAffare Rue deLourci-
ne', Eugène Labiche.- wo 29/1: Die verkaufte Braut, Be-
drich Smetana (woensdag om 19.30uur en zondag om 15 uur).

Tenzij anders aangegeven begin-
nen alle voorstellingen om 20.00 u.

Limburg
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Van onze verslaggever

HEERLEN - Jan-Willem Ber-
trand heeft ruim twee maan-
den een hakkenbar in de kiosk
aan de Saroleastraat. Maar de
kiosk moet straks wijken voor
de centrumplannen. Schoe-
nenreparateur Bertrand staat
;n de weg.

schuwde er meteen voor dat het om
een tijdelijke zaak ging. Op het Van
.der Maessenplein moet straks een
winkelgalerij verschijnen.

De gemeente is een paar jaar gele-
den met eigenaar Geurten overeen-
gekomen dat hij de kiosk nog mag
houden totdat de werkzaamheden
aan het Van der Maessenplein be-
.ginnen. Een halfjaar tevoren moet
Geurten daar bericht over krijgen.

Dat moment lijkt aangebroken. Het
college heeft besloten het recht van
opstal zo snel mogelijk te willen be-
ëindigen.

De kiosk is al sinds 1981 eigendom
van Paul Geurten. Het ding was
aanvankelijk in gebruik als kran-
tenkiosk, maar heeft met enige re-
gelmaat leeg gestaan. Het werd dan
meteen beklad met graffiti. Recent
zat er een meeneem-pizzeria in,
maar nadat deze het veld ruimde,
greep Bertrand zijn kans.
Hij verhuisde vanuit zijn dure pand-
je aan de Saroleastraat, waar zijn
huur werd opgezegd, naar de veel
goedkopere en meer opvallende
kiosk. De schoenmaker heeft de
kiosk ontdaan van alle graffiti en
voorzien van zijn apparatuur.

Bij de gemeente kreeg hij een hin-
derwetvergunning. Maar men waar-

Huurcontract
Bertrand heeft echter een tienjarig
huurcontract getekend met Geur-
ten. „De gemeente en Geurten heb-
ben zich verplicht mij een goede
alternatieve plaats aan te bieden.
Dat wacht ik af', zegt Bertrand.
Paul Geurten: „De kiosk is optil-
baar en kan dus verplaatst worden.
De gemeente moet zich inspannen
om voor de kiosk een andere zoge-
naamde A-lokatie te vinden. Dat is
vastgelegd bij juridische akte. Lukt
dat niet, dan vervalt het huurcon-
tract gewoon."

Van onze verslaggevers

Muur naar museum

Jeugdtelefoon

" De Kinder- en Jeugdtelefoon
rinkelt steeds vaker. Jongens en
meisjes tot ongeveer achttien
jaar doen een toenemend be-
roep op de vrijwilligers van de
telefonische hulpdienst, omdat
ze met sommige problemen niet
terecht kunnen bij bijvoorbeeld
ouders of leraren. Als gevolg
van onlangs ingevoerde voor-
lichtingsgesprekken op basis-
scholen bellen ook steeds meer
jeugdigen van negen tot onge-
veer twaalf jaar. Daarnaast
bestaat er sinds kort een spe-
ciaal 06-nummer voor kinderen
die te maken hebben met mis-
handeling.

Jeugdtelefoon 2
" Om alle hulpvragen te kun-
nen behandelen is de telefoni-
sche hulpdienst op zoek naar
vrijwilligers (18-30 jaar), die
per maand minimaal twintig
uur beschikbaar zijn voor het
werk aan de telefoon. Ook wor-
den ze ingezet om voorlichting
te geven op scholen. De aspi-
rant-vrijwilliger krijgt een
training van twaalf avonden
en wordt begeleid door een
mentor. Wie interesse heeft kan
voor meer informatie bellen
met Hetty van de Broek,
"&045-719166.

Invloed
" ln hoeverre het onder invloed
zijn van verdovende middelen
van invloed is geweest op het
rijgedrag van een 30-jarige
Duitser zal wel nooit meer ach-
terhaald kunnen worden. In
ieder geval had de fieroineuer-
slaafde ruim een jaar geleden
veel moeite met het parkeren
van een auto in de Heerlense
binnenstad. Tot twee maal toe
botste hij tegen een ander voer-
tuig. „Onder invloed en boven-
dien geen rijbewijs. Dat gaat
nooit goed...", zei officier van
justitie mr Hermans tijdens de
behandeling van de zaak bij
kantonrechter mr Van Oppen.
De 'dubbele' aanrijding en het
rijden zonder rijbewijs kostte
de Duitser 435 gulden. Zonder
enige emotie te tonen verliet hij
het gerechtsgebouw. Weer terug
naar Bonn waar hij reeds ge-
ruime tijd deelneemt aan een
ontwenningskuur.

Misverstand
'" Ter zitting verscheen ook een
man uit het Belgische Sint Ni-
klaas. Hij had op de autobaan
bij Heerlen gereden met een
snelheid van 140 kilometer in
plaats van de toegestane 120
km per uur. De Belg had direct
na ontvangst van een schik-
kingsvoorstel 35 gulden overge-
maakt. Hij dacht dat daarmee
de zaak was afgehandeld.
Maar justitievroeg tachtig gul-
den. Er volgde een lange brief-
wisseling, maar het 'papieren'
overleg leverde niets op. Jk wü
best die tachtig gulden betalen,
maar ik wü eerst weten waar
die 35 gulden zijn gebleven. Ik
heb dat geld nooit terug ont-
vangen", zei de Belg gisteren
verontwaardigd. „Bent u daar-
voor helemaal uit Sint Niklaas
gekomen?", vroeg kantonrech-
ter Van Oppen. Belg: ,Ja. De
zaak achtervolgt mij als het
ware. Ik wü een snelle oplos-
sing." Van Oppen bepaalde de
boete uiteindelijk op 35 gulden;
„Als u die 35 gulden terug
krijgt, kunt u dat geld weer
meteen overmaken." ln feite
kost het de man uit Sint Ni-
klaas niets meer. Wie heeft het
steedsover die 'domme' Belgen?

Reünie
" Bewoners van de Landgraaf-
se wijken Lichtenberg en Op de
Heugden organiseerden tien
jaar geleden een reünie. Er
kwamen toen zon 350 bewo-
ners, oud-bewoners en hun na-
zaten bijeen, maar het initia-
tief vond geen navolging. Maar
dat verandert: Toon Gillissen
en Wülie Wetzels organiseren
op 25 april de tweede Lichten-
berg/Op de Heugden reünie.
De kosten bedragenf1.25- en dat
is inclusief koffietafel en koud
buffet. Dat bedrag kan worden
gestort op rekening 14.60.05.996
bij de Rabobank Landgraaf, o.
b.v. 'Reünie Lichtenberg. Ver-
meld even uw naam en adres. O
ja. de reünie vindt plaats in de
aula van scholengemeenschap
Brandenberg.

zadelmakerij aan de Hoofdstraat 82 in Schaesberg. „Als sou-
venir uit de werkplaats van mijn over-overgrootvader hebben
we het toen meegenomen", vertelt Alfons Robbertz. „Dat stuk
muur heeft nog precies dezelfde geur als vroeger in de werk-
plaatshing." "

Foto: CHRISTA HALBESMA

Geen oplossing
lege panden

Akerstraat-Noord

te kunnen de wonin-
gen ook niet onbe-
woonbaar worden
verklaard. De wette-
lijke basis daartoe
zou ontbreken.
Groen Links wil dat
de gemeente gebruik
maakt van artikel 24
uit de Woningwet.
De eigenaren wor-
den dan aangeschre-
ven dat ze de huizen
moeten opknappen.
Doen ze dat niet, dan
voert dé gemeente
de renovatie uit en
krijgt de eigenaar de
rekening.
Maar de gemeente
schrijft geen geld te
hebben om op korte
termijn iets te doen
aan de leegstand. " Jan-Willem Bertrand in zijn kiosk aan de Saroleastraat.

Foto: CHRISTA HALBESMA

HOENSBROEK -"De gemeente Heer-
len ziet geen directe
oplossing voor een
drietal leegstaande
panden aan deAker-
straat-Noord. Het
college wacht op re-
novatieplannen van
de eigenaren.
De panden staan tus-
sen de Kouvender-
straat en de Kastan-
jelaan. Ze werden
Voorheen gebruikt

voor kamerverhuur.
Sinds ze leeg staan,
worden ze als over-
nachtingsplaats ge-
bruikt door zwervers
en verslaafden.
Op vragen van de
fractie Groen Links
antwoordt het colle-
ge dat de eigenaren
niet bereid bleken
de panden te verko-
pen aan de gemeen-
te.
Volgens de gemeen-

Afhankelijk van opkomst vrijwilligers

Inloophuis kan over
drie weken al open

iEERLEN - De Stichting Noodhulp verwacht dat het Inloop-
lL>is aan de Groene Boord in Heerlen over drie weken open
*an. „Dat ligt aan het aantal vrijwilligers dat gaat meehelpen
j^et inrichten. Donderdagavond hebben we een eerste bijeen-
komst. Toen we driejaar geleden startten met ons idee hadden

veertig vrijwilligers. Als die weer allemaal komen, dan zijn
medio februari klaar. Zijn het er minder, dan pas begin

J^aart. We willen echter zo snel mogelijk van start", aldus
Lena, bestuurslid van de Stichting Noodhulp.

j*st bestuur is blij dat er een posi-jteve uitspraak is gekomen van de.
van State. Daardoor kan deJjPvang van zwervers in een woning

s?ast het belastingkantoor aan degroene Boord van start gaan. „We
het wel verwacht, want uit-

braken van de Raad van State in
'fidere gevallen waren ook steeds
SUnstig voor de dak- en thuislozen",
*gt Lena.

pc groepering Bewonersbelangen
;r entrum Zuid is 'zeer teleurgesteld'
'at de Raad van State de bezwaren
j^gen de opening van het Inloop-
huis heeft verworpen. De omwo-

enden van de Groene Boord zetten
eerder ingestelde bodemproce-

dure tegen de gemeente door.

Heerlen wil het opvangcentrum
voor zwervers zo snel mogelijk in
gebruik nemen. Volgens een,
woordvoerder vindt de volgende
week maandag overleg plaats over
de te nemen maatregelen voor een'
spoedige opening van het Inloop-
huis.
Het buurtcomité wil de gemeente
ertoe bewegen om te overleggen
met het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg over de realisering
van meerdere inloop- en slaaphui-
zen in de regio. „Het is toch te gek
dat wij hier binnen 450 meter wor-
den opgezadeld met methadonver-
strekking, een slaaphuis en nu ook
nog een inloophuis. Heerlen hoeft
niet alle lasten te dragen", zegt
woordvoerster M. Stoffels van Be-
wonersbelangen Centrum Zuid.
De gemeente moet nu eerder ge-
maakte afspraken nakomen, vindt
het buurtcomité. Stoffels: „We ho-
pen, nee, rekenen erop dat de poli-
tiek zich nu aan de eerder opgesteW
de spelregels houdt."Signe

" Uw krant van 27 januaribericht u
de kop 'Heerlenaren kopen te

j.einig kunst', dat de gemeente
?eerlen een subsidie aan galerie
*fgne verstrekte van A7.500,-. Dit is
J^ juist. De gemeenteHeerlen zeg-.e in principe en onder bepaalde
Oorwaarden aan de ondersteunen-
* stichting Signe, een subsidie toe

f'°or 1992 ad. A7.500,-. Uit uw be-'cht zou de lezer de conclusie kun-er> trekken dat de galeriehouderer
A7.500- vandoor is.

J.M.J. Teeken
Stichting Signe

Meilleur Ouvrier de France. Hij
werd gedurende twee dagen
geassisteerd door Michel Hans-
sen, chef-kok van hotel-restau-
rant Kasteel Erenstein in Kerk-
rade en Ton Smit, docent aan de
Middelbare Horecaschool in
Heerlen.

Roger Jaloux te gast
bij horecastudenten

DEN HAAG - J. Villier uit Kerkra-
de hoeft zijn schoorsteen niet af te
breken. De Raad van State heeft het
bevel van de gemeenteom het rook-,
kanaal te verwijderen vernietigd.
Villier die eerst een bouwvergun-
ning voor het rookkanaal had, raak-
te deze weerkwijt omdat het bouw-
sel niet aan de eisen voldeed.

Schoorsteen
mag blijven

" LANDGRAAF - Het toekomstige museum van de heem-
kundige vereniging in Landgraaf heeft beslag weten te leg-
gen op een origineel stuk vakwerkmuur. Gisteren werd het
nog in goede staat verkerende muurfragment overgebracht
naar het museum. Het is afkomstig uit de in 1970 gesloopte

Onbegrip over niet gebruiken verlaadstation Heerlen

Overval-tactiek van NS
bevalt raad Nuth niet

Van onze verslaggever

102-jarige volgt
raadsvergadering

Van onze verslaggever

NUTH - Een speciaal welkomst-
woord richtte loco-burgemeester
Fons Lenoir gisteravond voor
het begin van de raadsvergade-
ring in Nuth aan de 102-jarige
Anna Keulen-Van Leipsig.
„Voor haar maak ik een uitzon-
dering", aldus raadsvoorzitter
Lenoir, die burgemeester Coe-
nen verving in verband met va-
kantie. „Het is immers vrij uniek
dat een 102-jarige op de publieke
tribune zit." Anna Keulen be-
zocht de raadsvergadering om
dat de NS plannen heeft om op
nog geen dertig meter afstanc
van haar woning aan de Geiten
weg een vuilnis-overlaadstatior
aan te leggen. Zij is fel tegen de
eventuele komst van dat empla
cement." De studenten van de Middelbare Horecaschool luisteren naar de uitleg van Roger Ja-

loud, die geflankeerd wordt door links van hem Michel Hanssen en rechts Ton Smit.
Foto: DRIES LINSSEN

wie het voltallige college van
burgemeester en wethouders
van Heerlen, genoot met kenne-
lijk volle teugen van gerechten
die ieder voor zich een culinair
'kunstwerk' waren.

Dat vond zijn weerslag in een
staande ovatie en het spontaan
aanheffen van de Marseillaise als
hommage aan Roger Jaloux,

Van onze verslaggever

HEERLEN - Onder leiding van
Roger Jaloux, chef de cuisinevan Restaurant Paul Bocuse,verzorgden derdejaars studentenvan het Economisch College Ho-reca MHS in Heerlen gisteren
een typische 'Bocuse lunch.
Een aantal genodigden, onder-

Met zijn bezoek aan de MHS
Heerlen opende Jaloux niet al-
leen de themaweken over de
Euregio en de regionale keuken,
maar toonde hij zijn waardering
voor de wijze,waarop de stagiai-
res van de MHS Heerlen al vele
jaren functioneren in het restau-
rant van Paul Bocuse in Collon-
ges-au-Mont-d'Or in Frankrijk.

NUTH - De gemeenteraad van Nuth is niet te spreken over
de 'overval-tactiek' die de NS heeft toegepast met betrekking
tot de aanlegvan een vuilnis-overslagstation aan de Geitenweg
in Nuth.

Loco-burgemeester Lenoir zegde de
raad toe dat opnieuw overleg zal
plaatsvinden met NS: „Ik vind dat
de gemeente Nuth het recht heeft
om te weten waarom er geen ge-
bruik meer wordt gemaakt van het
overlaadstation in Heerlen. Uiter-
aard gaatB en W exact uitzoeken in
hoeverre er bepaalde vergunningen
wel of niet nodig zijn. Op 1 februari
starten kan NS sowieso vergeten."De raad richtte gisteravond het ver-

zoek aan B en W om tot in de details
uit te zoeken of de NS inderdaad
geen vergunningen (hinderwet, mi-
lieu, kapverordening) nodig heeft
om op nog geen dertig meter af-
stand van woonhuizen zon over--
slagstation voor Zuidhollands huis-
vuil aan te leggen. Het vuil moet
vervolgens naar groeve Boymans in
Oirsbeek.

Het college had de raad in een noti-
tie echter al duidelijk gemaakt dat
de komst van een dergelijk verlaad-
station vrijwel zeker niet is tegen te
houden.

„Waar haalt NS de moed vandaan
door te stellen dat de zaak binnen
een maand van de grond is. Die
overval-tactiek lukt NS nooit", is de
stellige overtuiging van Henk van
Malkenhorst (CDA). Hij vond het
merkwaardig dat NS geen gebruik
meer maakt van het overlaadstation
aan de Parallelweg in Heerlen. „Die
paar kilometer (Heerlen-Oirsbeek,
Heerlen-Nuth) maakt eigenlijk toch
geen verschil. Er moeten andere
motieven zijn om voor Nuth te kie-
zen. Ik denk dat de NS, nadat groe-
ve Boymans vol zit, het oog heeft

laten vallen op het stort in Nagel:
beek-Schinnen. Ik vrees dat het
vuilnis-overlaadstation in Nuth een
blijvend karakter krijgt."

Hub Kockelkoren (PvdA) vraagt
zich af hoe het mogelijk is dat NS zo
'simpel' aan de benodigde vergun-
ningen komt: „Als een bank een
ventilator in het gebouw wil laten
plaatsen, is er een hinderwetver-
gunning nodig. NS zal toch met een
bepaald mechanisme de lading van
de wagons op de vrachtwagens
moeten krijgen."

Math Suppers (Leefbaar Nuth) was
teleurgesteld in de houding van B
en W: „Ik vind het college erg toe-
geeflijk. Alles lijkt in orde, maar
Nuth moet niet bij de pakken neer-
zitten en de zaak nog eens goed
bestuderen. Ik heb mijn twijfels
over het niet nodig zijn van een hin-
derwet- en kapvergunning."

Sjef Senden (fractie Lenoir) ziet heil
in een alternatieve oplossing: „Het
moet toch mogelijk zijn om vanaf, het NS-station in Schinnen een
rechtstreekse spoorverbinding aan
te leggen naar het stort in Nagel-
beek."

Kiosk moet wijken
voor centrumplan
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"Ik heb m'n wagentje vol geladen,
\ vol met lage prijzen..?
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Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.



" Leo Beenhakker, eerder ook al drie jaartrainer bij Real Madrid, heeft gisteren de taken van Radomir
Antic overgenomen. Foto: EPA

wanneer hij twee keer achtereen
zou verliezen.MADRID - Een verrasing bij

Jeal Madrid? Of juist niet?
waren de vragen waar deenners van het Spaanse voet-al zich mee bezighielden naet nieuws dat Leo Beenhak-er met onmiddellijke ingang'e Joegoslaaf Radomir Antic? opgevolgd als trainer van de

Leo Beenhakker
het komende weekein-I in de wedstrijd tegen Cadizgn rentree op de bank van

Madrid. De nieuwe trai-,er van de Spaanse topclub,eed het gisteren kort na zijn,efinitieve benoeming voor-
den alsof die ook voor hem«n verrassing was.
°en 'Don Leo', die zich met drie
jccesvolle seizoenen in Madridj*B7-89) een warm plaatsje ver-erf in het hart van de almachtige
°rzitter Ramon Mendoza, vorig

jLr bij Ajax werd weggehaald omjSemeen manager van Real te wor-1, werd al voorspeld dat de dagen
jn de 42-jarige Antic waren geteld,
jj^nhakker (49) zelf ontkende hetrrdst. Zijn baas ook, omdat op dem^goslavische coach helemaalJ^s viel aan te merken. Tot eenAk geleden. Toen kondigde Men-

*a aan dat Antic eruit zou vliegen

Na eerdere pogingen een voor-
aanstaande rol in de publiciteit
te spelen, richt Greep zijn aan-
dacht nu maar weer eens op het
onvermijdelijke FC Limburg.
Tenslotte is de man al een lange
tijd niet in de krantekolommen
opgevoerd. In het diepste geheim
zou er contact zijn geweest tus-
sen de drie Zuidlimburgse eredi-
visieclubs en 'de belangeloze
redder van het voetbal in deze
regio. „Ongeveer een half jaar
geleden heb ik met Paul Bóels,
Leo Kretzers en Nol Hendriks ge-
praat over de toekomst van het
betaalde voetbal in deze regio,"
zo liet de befaamde chirurg we-
ten. Dat moeten dan wel contac-
ten aan de borreltafel zijn ge:
weest. De reacties op de plannen
van de kant van de clubs liegen
er niet om. In negatieve zin dailwel te verstaan.
„Wij hebben hier helemaal niets
mee te maken, we zijn hoogst
verbaasd. Dit zijn hoogst onaan':
gename dingen voor je plan-
ning," is de reactie van Fortuna-
voorzitter Jos Kreijn. Roda JC-
directeur Serve Kuijer: „Greep
vertelde me van zijn plannen
voor een nieuw stadion. Ik heb
toen tegen hem gezegd: 'Gefelici-
teerd, maar nu moet je er nog
een club voor vinden die er in
wü spelen.'"Ron Weijzen, direc-
teur van MVV, is nog duidelij-
ker: ,£>e wens van Greep is hele-
maal niet de wens van MVV.
Ons beleid is erop gericht het
voetbal in Maastricht te centra-
liseren. Die plannen van Greep
leven bij ons helemaal niet.
Maar wat ik nog erger vind, is
het feit dat Greep bij MVV deel
uitmaakt van de Raad van Be-
heer. Hij heeft over die zaken
met niemandvan ons gesproken.
De mededelingen van Greep zijn
puur voor zijn eigen rekening."

Het verhaal is duidelijk; defan-
tast heeft weer eens toegeslagen.
Ongetwijfeld om publicitair te
scoren en héél misschien om het
voetbal in Zuid-Limburg te Jiel-
pen. Want het moge duidelijk
zijn, als het je echt te doen is'een
reële bijdrage te leveren tot. de
totstandkoming van FC Lim-
burg moet je niet als een dron-
ken beer door de porceleinkast
stampen. Juist in onze regio lig-
gen de sentimenten rond deze
drie clubs zeer gevoelig.

i? de geslaagde finale tegen;?ana, Ivoorkust won na straf-j^oppen (11-10), kreeg iedereen.het land twee dagen vrij omj*st te vieren. Velen gebruikten6 ondermeer voor een massaal
'haal van de helden. Het is de
Me keer dat de Ivoorkust de
*« verovert.

- Hoezo voetbalgek-;
j: Naar schatting een miljoen
innige fans stonden gisteren
Pviiegveld Port-Bouet en in dej^ten van de Ivoriaanse hoofd-
jeAbidjan de winnaars van de
£*kaanse beker op te wachten.

Voetbalgekte in
Ivoorkust

sport kort

" BILJARTEN - In de eredivi-
sie driebanden groot verloor
Tristar van Teletronica met 8-0.
Dick Jaspers, kopman van Tele-
tronica, leverde een opmerkelij-
ke prestatie door in 20 beurten
50 caramboles (gemiddelde van
2,5) vol te maken.

" ATLETIEK - Het toonaange-
vende Amerikaanse atletiektijd-
schrift „Track and Field News"
heeft hoogspringster Heike Hen-
kei en polsstokhoogspringer Ser-
gei Boebka uitgeroepen tot atle-
ten van jaar 1991.

" ATLETIEK - De atleet Glenn
Ewing, die enkele meters voor

de finish van de marathon van
Houston instortte, is vijf uur la-
ter in het ziekenhuis overleden.
Volgens het medisch rapport is
een inwendige bloeding de
doodsoorzaak.

" VOETBAL - Mare Degryse
heeft zijn contract bij Anderlecht
met vijfjaarverlengd. De aanval-
lende middenvelder werd on-
langs gekozen tot voetballer van.
het jaar in België.

" VOETBAL - Het duel in de
Baandert tussen de tweede elf-
tallen van Fortuna Sittard en
Eindhoven, is verplaatst naar'
morgenavond, aanvang 19.30
uur.

" IJSHOCKEY - Tilburg heeft
het ijshockey-competitieduel te-
gen Nijmegen 7-5 (4-3 2-0 1-2).

Beenhakker was voor de laatste
keer in het seizoen 1988-1989 actief
als trainer van 'de Koninklijke. Hij
was toen drie keer achter elkaar
met de club landskampioen gewor-
den. Daarna was Beenhakker iets
meer dan twee jaar technisch direc-
teur van Ajax. Hoewel hij daar net
na langdurige onderhandelingen
zijn contract had verlengd, besloot
hy begin dit seizoen te kiezen voor
positie-verbetering in Madrid.

Na een flitsende start had Real aan-
vankelijk zelfs acht punten voor-
sprong op de club van Johan
Cruijff. In de laatste zes weken is
Barcelona tot op drie punten gena-
derd. De laatste nederlaag van Real
was bij Valencia, dat onder leiding
van de deze week aan de meniscus
geopereerde trainer Hiddink aan
een opmars bezig is.

Aanvankelijk leek er overigens
niets aan de hand. Maandagavond
dineerde Antic nog met de spelers-
groep en het bestuur - inclusief
Mendoza - in het Madrileense res-
taurant Chistu, uiting gevend aan
het saamhorigheidsgevoel en de wil
de dreiging van FC Barcelona het
hoofd te bieden. Eenmaal thuis
werd Antic telefonisch naar het sta-
dion ontboden. Daar werd hij door
Ramon Martinez, de secretaris van
de voetbalafdeling van Real, be-
dankt voor de bewezen diensten.
En dat niet alleen vanwege de te-
genvallende prestaties van de laat-
ste weken. Beenhakker: „Van een
coach van Real Madrid wordt veel
verwacht. Hij moet resultaat boe-
ken, maar ook wekelijks 100.000
mensen vermaken. FC Barcelona
heeft dan wel wat minder punten,
maar speelt vaak beter voetbal. Dat
stoort de mensen in Madrid".
Beenhakker is tot medio 1994 trai-
ner. Hy ontkende dat defunctie van
algemeen manager hem niet aan-
stond. „Integendeel. Het werk dat
ik de laatste maanden heb gedaan is
goed bevallen. Bovendien bleek het

'zeer zinvol te zijn. Ik was er beslist
niet op uit de baan van Antic over
te nemen".
Antic wordt tot het einde van het
seizoen manager van Real Madrid.
Hij kreeg een contract aangeboden
voor nog een extra seizoen, maar
vroeg bedenktijd. „Ik had dit abso^
luut niet zien aankomen", verklaar-
de de Joegoslaaf, die 23 van de 30
duels dat hij bij Real op de bank zat i
won.

MVV 2 klopt Roda
MAASTRICHT - MVV 2 trok in de
derby tegen Roda JC 2 aan het lang-
ste eind: 3-2. Beide ploegen speel-
den zeer pittig maar sportief. MVV
nam reeds in de vierde minuut de
leiding door Braken 1-0.

MVV bleef individueel de betere
ploeg en vlak voor rust verhoogde
John Franssen de score naar 2-0. Na
de hervatting probeerde Roda JC
de bakens te verzetten, maar de
Maastrichtseverdediging ving de
aanvallen goed op. Vlak voor tijd
bracht Eerlingen de spanning terug
door 2-1 te laten aantekenen, maar
nog in dezelfde minuut tekende Ro-
berto Lanckohr voor 3-1. Eerlingen
bepaalde in de laatste minuut deeindstand van 3-2.

res. divisie c

Willem II 2-VVV 2 2- 1
MW2-RodaJC2 3- 2

PSV 2 13 10 3 023 35- 9
Fort. Sittard 2 13 10 1 2 2145-10
Vitesse 2 13 7 6 020 30-14
Roda JC2 9 7 1 1 15 26-12
RKC 2 12 7 1 4 15 35-30
MVV 2 15 5 4 614 33-27
WV2 13 5 0 8 10 17-22
RBC 2 12 3 4 5 10 18-27
Den Bosch 2 14 4 1 9 9 14-40
Willem 112 14 3 2 9 8 11-26
TOP 2 11 2 3 6 7 12-22
Eindhoven 2 14 2 3 9 7 17-34
Helmond Sp. 2 11 2 1 8 5 13-33

Programma:dinsdag 4 februari 19.30 uur:
Den Bosch 2 -Helmond Sp. 2 30/1
Fort. Sittard 2 -Eindhoven 2 30/1
RBC 2-VVV 2
Eindhoven 2 -Roda JC 2
Helmond Sp. 2 -Vitesse 2
MVV 2 -TOP 2

Jeugdleider
jaar geschorst

scorebord
EERSTE DIVISIE

Eindhoven - Helmond Sport 1-2

Heerenveen 24 15 3 633 58-33
CambuurL 23 12 6 5 30 42-31,
NEC 24 12 6 630 43-27
RBC 24 11 7 629 45-34
Den Bosch 25 12" 5 829 41-32
Haarlem 25 12 5 829 38-37
Telstar 23 11 6 628 58-38
Wageningen 24 11 6 72829- 22
AZ 25 10 6 9 26 45-32
NAC 23 8 9 6 25 37-29
GA Eagles 24 10 5 9 25 39-35
Heracles 25 9 7 9 25 40-40
Veendam 25 9 6 10 24 30-36
Eindhoven 25 7 9 9 23 29-35
Emmen 24 6 9 9 2127-39
FC Zwolle 26 6 9 112133-43
Excelsior 25 8 3 14 19 43-60
Helmond Sp 25 6 7 12 19 33-52
TOP 26 4 7 15 15 28-50
Zeeland 23 3 3 17 9 23-56
Heracles, Cambuur en GA Eagles
periodekampioenen

scoreverloop
Eindhoven - Helmond Sport 1-2 (1-1). 37
Weyers 0-1, 41. Maas 1-1, 63. Streppel 1-2
Scheidsrechter: Janssen. Toeschouwers
1525.

Danny Muller
weer op proef
bij Fortuna

Bedrijfsmatig gezien is de vor-
ming van één grote eredivisie-
vereniging een goede zaak. Geen
twijfel over mogelijk. Tenslotte
zitten Fortuna, Roda JC en MVV
geografisch gezien te dicht bij el-
kaar. Maar godzijdank zijn er
nog andere zaken die meespelen
in de sportwereld. Emoties en
sentimenten bijvoorbeeld zijn
ongelooflijk belangrijk, zoals is
gebleken uit de reacties op de
wat al te simpele plannen van
Greep. Bovendien gaat de Lim-
burgse media-medicus er vanuit
dat de drie clubs gezamenlijk
goed zullen zijn voor een begro-
ting van zon vijftien miljoen
gulden per jaar. „Een club met
de uitstraling van Anderlecht of
Ajax," zo krakeelt Greep. lets
wat toch redelijk moeilijk zal
worden, omdat de Amsterdam-
mers nu al werken met een be-
groting die miljoenen hoger ligt.
Om over de peperdure huishou-
ding van Anderlecht maar hele-
maal te zwijgen.

Stasi-informant

Selectie: Sander Boschker, Arthur Numan,
Ronald de Boer. André Karnebeek (FC
Twente), Marciano Vink, Frank de Boer,
Michel Kreek, Brian Roy (Ajax). Ulrich van
Gobbel en Gaston Taument (Feyenoord),
Harry Decheiver en Rob Maas (RKC). Mare
Overmars (Willem II), Edwin Zoetebier (Vo-
lendam), Rob Roest (FC Utrecht) en Erik
Meijer (MVV).

Bondscoach Nol de Ruiter heeft
Erik Meijer van MVV opgenomen
in de selectievan het Olympisch elf-
tal, dat op dinsdag 4 februari in
Waalwijk oefent tegen RKC. Het
duel dient als voorbereiding op de
kwartfinales van het EK voor spe-
lers onder de 21 jaar tegen Zweden
op 11 (thuis) .en 25 maart. Bij winst
is Nederland verzekerd van deelne-
ming aan het Olympisch voetbal-
toernooi in Barcelona.

Erik Meijer

lenging van de spelers. Van liefst 10
van de 18 selectiespelers loopt het
contracten af. Voor MVV-manager
Ron Weijzen geen reden tot paniek.
„Ik ga er gezien de resultaten van
uit dat de spelers graag voor MVV
willen voetballen. Met die instelling
zal ik ook de besprekingen ingaan."

Stereken zelf vindt de strafmaat
overtrokken. „Het is heel gebruike-
lijk bij jeugdteams dat er wordt
gewisseld. Officieel mag het wel
niet, maar het is meer regel dan uit-
zondering. Bij het duel tegen SVN
waren hierover van te voren geen
afspraken gemaakt. Dat leidde tot
problemen met de scheidsrechter,
waarbij een Simpelveldspeler uit
het veld werd gestuurd. Toen in de
tweede helft vier van mijn spelers
vlak achter elkaar werden onderuit
geschoffeld, heb ik ze uit het veld
gehaald. Ik had de verantwoording
dat de jongensweer gezond bij hun
ouders terug zouden komen".

SIMPELVELD - De tuchtcommis-
sie van deKNVB Afdeling Limburg
heeft jeugdleider Fer Stereken van
Simpelveld C2een jaar geschorst.
Tijdens het duel SVN C-Simpelveld
C 2vorig jaar had Fer Stereken
voortdurend spelers gewisseld. Bo-
vendien haalde hij in de tweede
helft van de wedstrijd, bij een 4-0
voorsprong van SVN, zijn spelers
uit het veld. Voetbalclub Simpel-
veld krijgt naar aanleiding van dit
geval nog een boete opgelegd. Het
jeugdbestuur van de Simpelveldse
voetbalvereniging heeft Fer Stere-
ken inmiddels al te kennen gegeven
geen gebruik meer te maken van
zyn diensten als jeugdleider.

SITTARD - Fortuna Sittard heeft
Danny Muller opnieuw op proef
naar de Baandert gehaald. De mid-
denvelder, eigendom van Standard
Luik, trainde twee maanden gele-
den ook al eens bij Fortuna.

De conclusie is duidelijk: Greep
heeft zich door zijn ijdelheid vol-
komen laten verblinden. Prach-
tig, als hij in staat is een nieuw
stadion neer te zetten in Beek.
Handig als de vorige optie, een
accommodatie in Nuth, dat zo
lekker centraal zou liggen, net
van tafel is verdwenen. Hij heeft
in ieder geval wel voor elkaar
gekregen dat er duidelijke
standpunten zijn ingenomen. De
door hem zo geloenste FC Lim-
burg zal er op korte termijn nu
in ieder geval niét komen. Als
dat zijn bedoeling is geweest, is
hij geslaagd. De voorstanders
van een nieuwefusieclub weten
nu in ieder geval wie ze niét bij
hun plannen moeten betrekken.

BERT GROOTHAND

B^o PAULO - Een dertienjari-
ij Braziliaanse jongen is overle-
vJ* aan de gevolgen van de
Rondingen die hij opliep toen
C zogenaamde knikkerbom

Dat gebeurde tijdens
in Sao Pau-

W Volgens een woordvoerder5^ het ziekenhuis stierf Rodri-

'^
peri door een zware her-

Vier dagen eerder
tic, hÜ geraakt door het projec-
\ ' dat thuis is gemaakt door
gaaien. Het ongeval gebeurde
sk;e.is een jeugdtoernooi in eenT^ion van Sao Paulo.

Schrijvers
Meent bij

- Piet Schrijvers blijft
(£rkzaam als trainer van TOP.
5. oud-doelman van Oranje, die
(V zijn eerste seizoen bezig is ins> tekende voor een jaar bij.

Bekkenbreuk Tony Dolye

UITWERPEN - De Britse zes-Lagserenner Tony Doyle heeft
%*een val in de Zesdaagse van

erpen zÜn bekken gebro-
o/J- Gevreesd wordt, dat dit
Vf?eiuk het einde van zijn wie-
Iq '°opbaan zal betekenen. Doy-
VQ] °ud-wereldkampioen achter-Sing en een van de beste

gserenners van de afSel°-[^ tien jaar, was in Antwerpen
pPelgenoot van JelleNijdam.

- Bondscoach Mah-
el-Gohary van Egypte, die

Iwjt EÜn ploeg de eindronde van
i'WK in Italië haalde en daar
L^ermeer gelijkspeelde tegent^derland, heeft ontslag geno-
Cft- Als reden voerde hij de
!(,,akke prestaties van de Egypti-
l&e selectie aan bij het Afri-
« ïr»s kampioenschap. De 53-ja-
v*e El-Gohary werd vorig jaar
(> °r het toernooi om de Afrikaj^D teruggehaald. Het verwach-. succes sieef Ujt Egypte viel in
10 eerste ronde uit. De ploeg ver-v°r eerst van Senegal en later
** finalist Ghana.

Fangedood
doorbom

TrainerEgypte
neemtontslag

De technische staf kon toen geen
definitief oordeel vellen over de ca-
paciteiten van de ex-jeugdspeler
van Ajax en FC Barcelona omdat
hij getroffen werd door een blessu-
re. Danny Muller zal een week de
trainingen van Fortuna volgen,
waarna een testwedstrijd uitsluitsel
moet geven over een eventuele aan-
koop van de Amsterdammer.

" De progressie van Erik Meijer bij MVV heeft geresulteerd ineen oproep voor het Olympisch team.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

MVV breidt uit
MVV heeft besprekingen gevoerd
met de gemeente Maastricht om hef
aantal oefenterreinen bij de Geus-
selt uit te breiden. Met name voor
de jeugd van de zou dat een verbe-
tering van de bestaande situatie
betekenen, want de jeugdteams
trainen nu veelal op het sportcom-
plex Jekerdal, dat aan de andere
kant van Maastricht ligt.
Gesproken wordt er bij MVV over
twee weken ook over contractver-

Na aanvallerTorsten Gütschow van
de voetbalclub Dynamo Dresden
heeft ook clubarts Wolfgang Klein
toegegeven als informant voor de
Stasi, de staatsveiligheidsdienstvan
de vroegere DDR, te hebben ge-
werkt. De 49-jarige Klein deed zijn
bekentenis in een interview met de
Dresdener Morgenpost. Hij roept in
het vraaggesprek alle Stasi-infor-
manten van Dynamo op hun vroe-
gere 'werkzaamheden' toe te geven.
„Dan is het thema in een paar we-
ken van tafel", aldusKlein.

Een stelling in de psychologie
zegt dat negatieve aandachtnog
altijd beter is dan geen aan-
dacht. Dat kan een drijfveer
geweest zijn voor professor Co
Greep om zijn plannen naar bui-
ten te brengen. Op korte termijn
moet er een nieuw voetbalsta-
dion komen in Beek, definancie-
ring zou al bijna rond zijn. Dat
stadion wordt dan volgens
Greep de thuisbasis van FC Lim-
burg. Het monster, FC Limburg
èn Co Greep, heeft weer eens de
kop opgestoken.

Beenhakker terug op
bank bij Real Madrid

Nederlander wisselt van plaats met Radomir Antic Oud-boekhouder
RKC aangehouden
WAALWIJK - In de vermeende
fraude-zaak bij RBC is gisteren
opnieuw iemand aangehouden en
in verzekering gesteld. Het betreft
de voormalige administrateurvan
de club, Leo deWit. Mr. Regelink,
pers-officier van jusititie, beves-
tigde dat het bestuurslid techni-
schezaken PietKipping nog altijd
vast zit. Of Kipping langer in ver-
zekerde bewaring wordt gesteld,

zal volgens Regelink morgen wor-
den beslist.
Feyenoord-international Peter
Bosz heeft inmiddels begrepen
dat Franse rechercheurs onlangs
enkele dagen in Waalwijk zijn ge-
weest om onderzoek te doen naar
de overgang van Bosz, vier jaar
geleden van RKC naar Toulon. De
Brabantse club ontving slechts
het door Bosz eerder bedongen
bedrag van 25.000 van Toulon,
hoewel later een brief opdook
waaruit moest blijken dat Toulon
vele malen meer heeft betaald.

opstelling

Misgreep
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" Peter Post ziet weer
brood in zijn tot negen-
tien man gereduceerde
ploeg.

Foto: PETER ROOZEN

DOOR BENNIE CEULEN

WK aerobatics
1993 in Venlo
VENLO - Het wereldkampioe
schap kunst-zweefvliegen (aei
batics) 1993 is door de Interr
tionale Luchtvaart Federal
toegewezen aan Venlo. De we
strijden vinden plaats van 15 1
en met 29 augustus op vliegve
Venlo en vormen het midd-
punt van de festiviteiten 'Ver
650 jaar stad.

Ook Haantjes
ronde verder

hier voor de negentiende keer," sprak Post zijn toehoorders
toe. „Ik ben ook de enige met zon lange staat van dienst. Ik
herinner me nog goed de eerste keer toen ik met een klein
ploegje begon. De periode Raleigh heeft tien jaar geduurd.
Panasonic begint nu aan het negende jaar. Ik hoop dat er nog
enkele jaren zullen volgen."

STEIN - De traditionele presentaties van de Nederlandse
profwielerploegen zijn achter de rug. Gisteren sloot het Pana-
sonicteam van Peter Post in Motel Stein/Urmond derij. „Ik sta

In duidelijk taal voegde de Amstel-
vener er meteen aan toe, dat de
contractenmet zowel Panasonic als
co-sponsor Sportlife einde 1992 af-
lopen. Beide geldschieters hebben
wel een optie voor 1993. „Het ant-
woord op wat er met de ploeg in
1993 gebeurt moet ik nog schuldig
blijven. De laatste weken is veel ge-
sprokenen geschreven dat er na dit
jaar enkele Nederlandse ploegen
verdwijnen. Zover is het bij ons
echter nog niet. Ik heb de afgelopen
dagen veel vergaderd met mijn
sponsors hoe we de opties in een
contract kunnen omzetten. Of we er
definitiefmee doorgaan in 1993. We
zoeken een formule voor lange ter-
mijn; niet voor een jaar. Dat is de
onderhandelingspositie die ik voer
met Panasonic en Sportlife".

Zoals zovele ploegen in wielerland
heeft ook Post zijn budget moeten
terugschroeven. Hij heeft dit jaar de
beschikking over 7,5 miljoen gul-
den. „Ik heb wel eens iets meer uit-
gegeven," merkte Post laconiek op.
„Maar dat is allemaal verleden tijd.
Van de zeveneneenhalf miljoen
moet ik nu vijfendertig mensen be-
talen."

Post heeft het rennerstotaal van zijn
ploeg van 24 naar 19 man terugge-
bracht. „Niet alleen omdat het fi-
nancieel niet meer is op te brengen;
ook omdat het niet goed is voor de
sfeer van de ploeg als steeds een
aantal renners thuis moet blijven.
In de toekomst gaan we misschien
met nog minder renners werken."

Voordat de directeur/manager, die
wederom door het tandem Walter
Planckaert-Theo de Rooy wordt
geassisteerd, een blik vooruit wierp
op het nieuwe seizoen, stond hij ge-
ruime tijd stil bij 1991. „Het was een
rustig jaar. Er kwam een einde aan
alle aanvallen op mijn persoon. De
renners hebben alles met prestaties
rechtgezet. Dat doet me goed."

In zijn terugblik gaf Post toe, dat
het voorseizoen en de Tour niet aan
de verwachtingen hadden beant-
woord. „Ik moest een hecht team
formeren van een mengeling van
Italianen, Belgen, Nederlanders,
Duitsers en Russen. Vooral de
komst van Maurzio Fondriest en
Marco Zen was nieuw voor ons.
Voor het eerst ging een Italiaanse
toprenner in dienst van een Neder-
landse formatie. Dat de ploeg nog
geen eenheid was bleek in het voor-
jaar. Ook in de Tour zaten we er
naast. Maar daarna hebben mijn
renners laten zien wat de ploeg
waard is.

Post roemde de wijze waarop Eric
van Lancker twee Wereldbekerwed-
strijden op zijn naam schreef. „En

dit jaar aan slechts een grote ronde
zal deelnemen, de Tour de France.
„Dus geen Giro of Ronde van Span-
je. De Ronde van Frankrijk is het
allerbelangrijkst. Naar de Tour gaat
de meeste publiciteit toe. Daarom
kun je je beter helemaal concentre-
ren op de Tour. De Dauphiné en
Zwitserland rijden we als voorbe-
reiding."

Peter Post heeft zelfs al vier renners
aangewezen voor de Tour de
France: „Bouwmans, Fondriest, Lu-
dwig en Ekimov. Zij vormen de
basis van onze Tourploeg."

Aan de vooravond van zijn negen-
tiende seizoen als leider van een
professioneel wielerteam kondigde
Post aan, dat de Panasonic-ploeg

dan niet te vergeten, dat we als
ploeg de Wereldbeker wonnen en
Maurizio Fondriest het individuele
klassement voor zijn rekening
nam".
Post ging niet voorbij aan de kritiek
die hem toch nog te beurt was ge-
vallen. „Vaak werd me verweten,
dat ik niets aan opleiding doe. Maar
als je ziet hoeveel jonge renners ik
in mijn ploeg heb: Vink, Van de Vin
en Knuvers. Die jongens hebben
tijd nodig om zich aan te passen.
Louis de Koning heeft er al enkele
jaren brj ons opzitten. En vergeet
niet Ekimov en Zhdanov. We heb-
ben er nu Jo Planckaert en Wilfried
Nelissen bijgenomen. En Eddy
Bouwmans is een grote belofte.
Bouwmans heeft al veel publiciteit
gepakt omdat in hem een potentiële
Tourwinnaar wordt gezien. Zon
jongen moet je in bescherming ne-
men en de tijd geven. Hij debuteert
dit jaar in de Tour om te leren."

DOOR WIEL VERHEESEN

’Mijn toekomst ligt op de boerderij in Voorst’

Laatste seizoen Henk Lubberding

Davis Cup
live op tv

BEEK - In de landelijke zaal
voetbalbeker is naast Dousbefl
Pare en 't Brikske ook ZV^
Wierts/Haantjes doorgedrongei
tot de volgende ronde. De Beke
naren wonnen bij Normac me
2-6. Zaalvoetballer Patrick DuJ
zings die dit seizoen Dousberi
Pare verwisselde voor Hassel
heeft twee jaar bijgetekend bi
de Belgische club.

Rally Monte Carlo
MONACO - Bij het ter perse
gaan van deze editie had Auriol
de leiding in derally van Monte
Carlo overgenomen. Na 20 klas-
sementsproeven bedroeg de
voorsprong op Carlos Sainz vijf
seconden. Kankkunen volgt als
derde op 2.08.

SYDNEY - De Australische
basketbalbond heeft de seroposi-
tieve Earvin 'Magie' Johnson uit-
genodigd als aanvoerder op te
treden van een All Star-teart
voor een wedstrijd op 4 juli. D«
bond reageert met die invitatie
op de omstreden uitlatingen van
de Australische arts Brian San-
do. Die raadde het de basketbal-
lers af bij de Olympische Spelen
in Barcelona tegen Johnson te
spelen wegens het geyaar doof
mogelijk bloedcontact.

Magie Johnson
in AH Star team

HEERLEN - De strijd om de Dd
vis Cup die Nederland en Zwiti
seriand dit weekeinde aangaan,
wordt door RTL 4 rechtstreeks
op het scherm gebracht. De uit
zendingen zijn vrijdag van 13 tol
17 uur, zaterdag vanaf 14.00 uuJ
en zondag vanaf 13.00 uur.

WEISSENSEE - Ruben KroU-
wel heeft de tweede wintertriath-
lon op en rondom de Oostenrijk-
se Weissensee met overmacht
gewonnen. De atleet uit Vianefl
had na 12 kilometer lopen, 20 ki-
lometer langlaufen en 50kilome-
ter schaatsen precies zes minu-
ten voorsprong op Jean-Patff
Driessen uit Den Helder. Bij d«
vrouwen won Katinka Wiltefl'
burg.

Krouwel wint
wintertriathlon

TENNIS
Auckland 180.000 gulden, vrouwe^Eerste ronde: Dechaume - Szabova 6-*
6-2, Byrne - Hack 7-5 7-6, Savsjenko ]
Cueto 6-4 6-3, Thoren - Richardson 6-'
6-7 6-1, Strnadova - Ercegovbic 6-3 6-3'
Fulco Pratt 6-4 6-4, Gomer - SmashnoV'
6-1 6-3, Faber - Gavaldon 7-6 6-0, DarJ-
man - Fairbank 6-2 6-2, Reggi - GrosS'
man 6-2 6-4.

Hongkong Demonstratietoernooi vrou-
wen: Capriati - Sabatini 6-3 6-7 7-6.

Alles onder controle
Tokio 630.000 gulden, vrouwen. Eerst";
ronde: Magdalena Maleeva - Schultz 7-°
6-4, Shi-ting - Minter 6-2 7-5, Date - Fefl"
dick 6-3 6-1, Gildemeister - Harper 6-'
7-5, Kijimura - Hiraki 0-6 6-0 6-3, Stubb5
- Zvereva 6-4 7-6, Shriver - Cunninghaff 1
6-3 6-2

STEIN - Het zestiende seizoen als beroepsrenner wordt voor Henk Lub-
berding ook zijn zestiende jaar onder de hoede van Peter Post. Of er na
afloop van 1992 nog een vervolg komt op de samenwerking, is niettemin
onzeker. Vast staat wél, dat Henk Lubberding straks niet meer als renner
tot de ploeg Post behoort. „Het is definitief, ik begin aan mijn laatste jaar
in het peloton", aldus de 38-jarige wielerprof gistermiddag tijdens de pre-
sentatie van het Panasonicteam in Motel Stein/Urmond.

Zoiets deed pijn. Ik miste de ge-
noegdoening van mijn werk. Dat
had niets te maken met het uitblij-
ven van klinkende uitslagen. Die
tijd lag immers al ver achter mij.
Daarbij veranderde het een en an-
der in mijn privé-leven. Ik ben in-
middels gescheiden. Toen ik uitein-
delijk zowel privé als op sportief
gebied de rust teruggevonden had,
was de beslissing om van 1992 mijn
laatste rennersjaar te maken niet
moeilijk meer."

De beslissing heeft zeker niet te
maken met het feit, dat hij zich te
oud voelt voor topsport. „Ik kan
nog wel twee, drie jaarmee", zei de
renner uit het Gelderse Voorst. Bo-
vendien, in detijdens de presentatie
gehouden toespraak van directeur/
manager Peter Post, had laatstge-
noemde nog eens de band tussen
beiden gememoreerd. „Henk, voor
jou is er altijd een plaats. Als het
ni.et meer is als renner, dan in het
begeleidingsteam."

Negentien man
bij Panasonic

STEIN - Met negentien renners
begint Panasonic-Sportlife over
enkele dagen aan het nieuwe
weierseizoen: Eddy Bouwmans,
Jacq Hanegraaf, Eric Knuvers,
Louis de Koning, Henk Lubber-
ding, Mare van Orsouw, Robert
van de Vin, Menno Vink (allen
Ned.), Rudy Dhaenens, Eric van
Lancker, Wilfried Nelissen, Guy
Nulens, Jo Planckaert, Mare Ser-
geant (allen België), Maurizio
Fondriest, Marco Zen (beiden
Italië), Viatcheslav Ekimov, Di-
mitri Zhdanov (beiden Rusland)
en Olaf Ludwig (Duitsland).
Nieuw in de ploeg zijn de Belgen
Wilfried Nelissen en Jo Planc-
kaert. Laatstgenoemde is een
zoon van de vroegere beroeps-
renner Willy Planckaert en neef
van chef d'equipe Walter Planc-
kaert.

Lubberding: „Waarom ik dan toch
de beslissing heb genomen om na
afloop van het seizoen te stoppen?
In de laatste jaren ging het door al-
lerlei oorzaken niet naar wens.

Daarna wellicht een jobals chef d'e-
quipe, zoals Walter Planckaert en
Theo de Rooy bij Peter Post heb-
ben? Lubberding: „Dat is al eerder
gesuggereerd, maar ik zag het nooit
zitten. Ik heb zelfs een belangrijk
aandeel gehad om mijn vroegere
collega Theo de Rooy in deze rol te
krijgen. Wat ik na dit jaar ook zal
doen, maar m'n toekomst ligt hoe
dan ook op de boerderij in Voorst.

Los Angeles WK licht-vlieggewicb'
(versie WBC): Gonzalez w.o.p van Sos»

BOKSENAls mijn vader, die binnenkort vijf-
enzestig wordt en nog vitaal is,
straks niet meer het werk aankan,
zal ik immers zelf voor honderd
procent met het bedrijf (het fokken
van koeien, red.) bezig moeten zijn.
Dan kan van enige voeling met de
wielersport geen sprake meer zijn."

HOCKEY

Lejeune 2-0 (strafbal), 40. Sil 2-1, 49. Lfjeune 3-1 (strafcorner), 61. Wolff 4-1, 65
Wolff 5-1.

Terrassa Vrouwen, oefenserie, derd*
wedstrijd: Nederland - Zuid-Korea 5->
(2-0). 26. Lejeune 1-0 (strafcorner), 33-

VOETBAL
Kuala Lumpur Aziatische kwalificatl
Olympische Spelen: Koeweit - Qatar 3-
(1-0). 44. Jasem 1-0, 69. Abdullah 2-0, 8
Fahd 3-0.

Stand: 1. China 4-6 (6-2), 2. Qatar 4-*
(3-3), 3. Zuid-Korea 4-5 (3-2), 4. Koewei»
4-4 (5-3), 5. Japan 4-3 (85), 6. Bahray"
4-0 (1-11). Eerste drie landen naar Olym-
pische Spelen.

trainerscarrousel
NOORBEEK - Trainer J. val1
Can en de W Noorbeekse BoyS
uitkomend in de 2e klassevan «e
afdeling Limburg, beëindige"
aan het einde van het seizoen oÊ
samenwerking.
OBBICHT - Derdeklasser Ob-
bicht heeft het contract met Ja"
Goffin met een jaarverlengd.

Fred de Bruyne
legt functie neer

STEIN - Fred de
Bruyne heeft om ge-
zondheidsredenen
afscheid genomen
van de wielersport.
De 61-jarige Belg,
die al enkele jaren in
Zuid-Frankrijk

woont, is als PR-offi-
cer bij Panasonic
opgevolgd door zijn
landgenoot Dirk
Baert.

Fred de Bruyne jvas
in de jaren vijftig en

zestig een van 's we-
relds beste renners,
waarna hij geruime
tijd de rol van wie-
lercommentator bij
de Belgische TV ver-
vulde. Vervolgens
was hij gedurende
enkele seizoenen
ploegleider, waarna
hij met ingang van
1984 als pr-officer in
dienst trad bij Pana-
sonic.

biljarten
Midden-Limburg
Hoofdklasse A
Blaakven-Montfort 2 5-1
Stift-Odilia 4-2
Roggel-Riva 6-0
Montfort-Boekoel 2-4

Hoofdklasse B
Herkenb.-M"Beek 2-4
Grathem-OVU 2 2-4
Joppe-DLV 2-4
Nunhem-Thorn 4-2
OVU-L.Band 2-4

poolbiljart
Ereklasse
Ziejspoar-Spoorz. 4-12
Brunss.N.-Koetsjh. 1-15
Schachtw.-Coriov. 7-9
Keizer-Picasso 8-8
Tunnelb.-Duc 12-4
Boereslot-Huizinga 9-7

Hoofdklasse A
Huizinga-Brandwap. 8-8
Willem T.-Vogelzank 13-3
Schachtw.-Eykenb. 7-9
Landgraaf-Spoorz. 9-7
Duc-W.v.Susteren 11-5

Hoofdklasse B
Hermans-Vink 3-13
O.Herbergh-St.Kruis 9-7
Sport-Landgr. 8-8
Sjtoet-Rolduc 10-6
Witte Bal-Boereslot 6-10

golfbiljart
Ereklasse
BrandTav.-Pint 5-1
Maasgolf-BVO 6-0
Maasvallei-Heukske 5-1
SNA-Chevremont 5-1
BVE-Hollandia ' 3-3

Stand
Maasgolf 13-23

Chèvremont 13-18
SNA . 13-18
Pint 13-18
Maasvallei 13-13
Hollandia 13-9
BVO 13-8
BYE 13-8
Heukske 13-2

bridge
Hoofdklasse
1 Mw.Brands-Ostendorf
59.95%, 2. v.Aernsbergen-Jans-
sen 58.56 %, 3. Mw.Beckers-
Even 57.64 %.

Stand
l.Fliek-Tyndall 177.17 %,
2.v.Aernsbergen-Janssen
170.92 %, 3.Mw.v.Ryn-Snee-
pers 164.35 %

sportschieten
Afdeling Pluim

Hoofdklasse ,1
Missers-LukRaak 829-8V
Revanche-Centrum 833-8*
Sjeet-Lambertus 839-»*;,
Willem T.-Missers 2 832-8$
Juliana-SVH 829-B*'

waterpolo
Bondscompetitie
Heren 2eklasse C «
Arethusa-D.Diana
Vuursche-Flevo ','«
MZPC-Meeuwen 3-»J
NZC-Amer *"■Meer-Waranda 7-JTZV-UZSC 5'
Districtscompetitie
Dames leklasse flVennen-Njord 2
Hellas-DZT K
Treffers-Dokkelaers \ 0Heygrave-Stormvog. 8->
Krabben-WZV 8-1"

# Zwaarbewapende agenten van de spe-
ciale RAID-groep oefenen in het Olympisch
stadion in Courchevel, waar volgende week
zaterdag de openingsceremonie van de
Olympische Winterspelen zal plaatsvinden.
De elitegroep, een anti-terreurbrigade, be-
waakt al geruime de directe omgeving van

de diverse sportcomplexen en verkeert in
hoogste paraatheid. Zoals bekend vrezen de
organisatoren van zowel de Winter- als de
Zomerspelen voor acties van terroristen. De
Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft
al aangekondigd Barcelona tot doelwit te
hebben gemaakt.

" Henk Lubberding, van de koersfiets naar de koeien.
Foto: DRIESLINSSEN

„Gedane zaken nemen geen keer",
zegt Lubberding. „Ik durfde het ge-
woon niet aan om kopman te wor-
den. In de schaduw van Raas, Kne-
temann en andere toppers, die in de
loop der jaren mijn ploeggenoten
waren, voelde ik mij het beste. Toen
kwam in de loop van 1983 de breuk
tussen Post en een aantal van zijn
renners. Raas wilde mij destijds
meenemen naar Kwantum, dat met
ingang van 1984 een ploeg op de
been bracht, maar hij kon mij in
eerste instantie niet voldoende ze-
kerheid geven. 'Daarom bleef ik bij
Post, die in dat jaar Panasonic als
sponsor kreeg. Vanaf toen werd het
een felle tweestrijd. Sommige ren-
ners waarmee ik jarenlang was op-
getrokken vochten een vete uit met
Post. Ik moest het ineens tegen ze
opnemen. Omdat je mekaar in de
koers als het ware naar het leven
stond, was er al gauw ook daarbui-
ten sprake van verwijdering. Jam-
mer, maar zo gaat het nu eenmaal in
de wielersport."

Henk Lubberding is in de loop der
jaren niet alleen een subtopper ge-
weest en vervolgens de interme-
diair tussen kopmannen en helpers,
hij werd ook buiten het wedstrijd-
gebeuren een belangrijke schakel
tussen Peter Post en de ploeg. Dat
hijzelf niet de top bereikte, hoewel
hij zeker in de eerste jarenvan zijn
carrière daarheen op weg leek,
noemt hij allesbehalve een reden
om van een gemiste kans te spre-
ken. Trouwens, hij bracht het toch
twee keer tot Nederlands kampioen
(1978, 1979), schreef Gent-Wevel-
gem 1980 op zijn naam, won twee
etappes in de Tour de France waar-
aan hij een dozijnkeren deelnam en
stak daarin tijdens zijn beginjaren
het jongerenklassement op zak.

Woensdag 29 januari 1992 "22
f .iMburgs dogMad ,

Amstelveneronderhandelt met Panasonic over contractverlenging

Post legt accent op Tour
sport
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