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Oud-mariniers klagen
over optreden politie
DOOR JOOSPHILIPPENS

SCHINVELD/LUIK - De stich-
ting Overlevingsschool Kosmo-
poliet van oud-marinier John
Snackers wil een aanklacht in-
dienen tegen de Belgische poli-
tie. De Schinveldenaar heeft een

advocaat in de arm genomen, die
de zaak in België moet aange-
ven.
De rijkswacht hield vrijdag een
groep van negentien Nederlan-
ders aan die op weg was naar een
overlevingskamp. De oud-mari-
niers werden drie uur vastgehou-
den en moesten enkele dolken

en 'paint ball'-instrumenten ach-
terlaten.

Paint ball is in Nederland sinds
kort verboden. Volgens deLuik-
se procureur zijn depistolen met
verfkogels ook in België niet
toegstaan. De Nederlanders kun-
nen voor de rechter gedaagd
worden.
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'Gebrekkige kwaliteit en te lage opkomst van publiek'

LSO en Forum moeten weg
Van onze kunstredactie

- Het Limburgs Symfonie Orkest en de En-
Schedese combinatie Forum Filharmonisch en Opera Fo-

moeten verdwijnen. Opera Zuid krijgt geen structurele
sUbsidie. De budgetten van de grote orkesten in de Rand-
stad daarentegen worden verhoogd. Dat is de onheilspellen-
de strekking van het advies dat de Raad voor de Kunst
gisteren aan minister d'Ancona van WVC heeft aangeboden.
fll het advies worden de subsidieaanvragen van 316 kunst-
instellingen voor de periode 1993-1996 beoordeeld. In Lim-
burg is verontwaardigd gereageerd op het advies.
t*°or de gebrekkige kwaliteit vanF concerten en de lage publieksop-
.ornst is er volgens de Raad onvol-doende reden om het subsidie aanLSO te continueren. Limburg is'f medeschuldig aan het verdwij-

van het orkest, vindt H. vaneers, voorzitter van de afdeling'üziek van deRaad. „Het Limburg-
f Publiek heeft het LSO in deleek gelaten." Van Beers vindt datirnburg niet hoeft te treuren omet verdwijnen van het sympho-eorkest. Op de podia zou nu meer>"mte ontstaan om ook andere,'"'ddelgrote en kleine muziekgezel-chappen op te laten treden.
re grote regionale orkesten van'rea negentig arbeidsplaatsen moe-

v n in de toekomst gaan zorgen
°or het aanbod van symfonischenuziek buiten de Randstad: het

Noordnederlands Orkest, het Gel-
ders Orkest en het Brabants Orkest.

Als gevolg van de plannen zal het
aantal symfonische concerten in de
regio fors dalen, evenals het aantal
koorbegeleidingen door regionale
orkesten. Ook zal het concertaan-
bod verder worden geconcentreerd
in de zalen van de grote steden. De
Raad beschouwt die ontwikkelin-
gen als noodzakelijk, maar bestrijdt
dat het voorzieningenniveau buiten
de Randstad hierdoor wordt aange-
tast. „Er staat tegenover dat twee
van de drie regio-orkesten een veel
grotere bezetting krijgen, de rand-
stedelijke orkesten vaker de regio
in moéten en dat de kleinere ensem-
bles, gespecialiseerd in oude en
moderne muziek, meer moeten
gaan spelen in plaatselijke concert-
zalen."

In plaats van het huidige operage-zelschap Forum, dat volgens deRaad artistiek en zakelijk slechtfunctioneert, moet er in Enschede
met ingang van het seizoen 1993/1994 een nieuwe reisopera worden
gevestigd die samen met de Neder-
landse Opera de operavoorziening
buiten de Randstad voor haar reke-
ning neemt. Opera Zuid mag blij-
ven bestaan, maar zal het na '93
moeten doen met incidentele bij-
dragen uit een nieuw te vormen
produktiefonds voor muziektheater
dat jaarlijks een bedrag van ruim 4
miljoen gulden te verdelen heeft.
Behalve van LSO en Opera Zuid
heeft de Raad ook de subsidieaan-
vragen van kamerkoor Studium
Chorale, de Nederlandse Volksope-
ra (beide in Maastricht) en muziek-
ensemble Contraint niet gehono-
reerd. Het subsidie aan theater-
groep Het Vervolg in Maastricht
wordt verhoogd tot anderhalf mil-
joenen theaterwerkplaats het Kruis
van Bourgondië krijgt een half mil-
joen, Theater Sirkel in Sittard twee
ton.
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" Plannen leverenbesparing
van 3,8 miljoen gulden op

het weer

EFEN TOE ZON
j^tt_^ e ochtend hebben we af en
y^ nog te maken met veel be-
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v eekt de bewolkingen zijn er
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.erioden. De wind is zwak tot
„atig uit een zuidwestelijke
enting en draait in de avond
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700 kompels in
Turkse mijn
opgesloten

ANKARA - In Turkije zitten moge-
lijk rond 700 mijnwerkers vast in
een kolenmijn waar zich een explo-
sie van methaangas heeft voorge-
daan. Bij de ontploffing in de mijn,
op ruim 250 kilometer ten noord-
westen van Ankara, zijn minstens
drie kompels om het leven geko-
men en 38 gewond geraakt.
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Han Berger rond
met SW/Dordrechf90
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Grimmiger
De acties zullen grimmiger zijn dan
twee en drie jaar geleden, zo waar-
schuwden de vakbondsonderhan-
delaars. „We hebben geen behoefte
meer aan optochten", aldus Den
Uyl. Wat er dan gaat gebeuren, is
nog niet precies bekend. Op 14
maart hebben de bonden een grote
manifestatie in Zwolle georgani-
seerd. Daarna beginnen de cao-
onderhandelingen, die volgens Den
Uyl gezien de beperkte onderhan-
delingsruimte wel eens snel afgelo-
pen kunnen zijn.

Staatssecretaris Simons is wel be-
bereid in de jaren 1993 en 1994 'hon-
derden miljoenen guldens' uit te
trekken voor het oplossenvan knel-
punten in de gezondheidszorg en
arbeidsvoorwaarden. Daarbij gaat
het scheppen van werk boven hoge-
re lonen. Hij wil dit inbrengen in de
begrotingsbesprekingen binnen het
kabinet. Voor dit jaar is er echter
geen cent extra te verdelen.
Simons heeft in 1993 en 1994 jaar-lijks 623 miljoen gulden voor 'be-leidsintensiveringen. Daarvan ligtjaarlijks 385 miljoen gulden al vast.Dat geld wordt besteed aan bouw-projecten, uitbreidingen van voor-zieningen en het opvangen van eenhogere vraag naar zorg. Daarmee is
in 1993 en 1994 elk jaar nog 238 mil-joen gulden 'vrij' voor andere beste-
dingen.

Nederlandse bus verongelukt: 42 lichtgewonden
SULZBACH-ROSENBERG - Bij
een ongeluk in Duitsland zijn giste-
ren 42 Nederlandse toeristen ge-
wond geraakt. Een autobus van de
firma Maaskant BV Reizen uit Lith
raakte tijdens de terugreis in Sulz-
bach-Rosenbergvan de weg en reed

in een klein ravijn. Daarbij sloeg de
bus een keer over de kop.
Gistermiddag bevonden zich nog
vier gewonden in ziekenhuizen in
Amberg en Sulzbach. De rest werd
gisteren nog met een andere bus
naar huis vervoerd.
Het ongeluk gebeurde zon twee ki-
lometer voor Sulzbach-Rosenberg.
In de bus, afkomstig uit Praag, za-
ten 49 toeristen. De chauffeur wilde

een tussenstop maken in het plaats-
je vlakbij de Tsjechoslowaakse.
grens, maar in een bocht verloor hij
de macht over het stuur.
Volgens hem werd hij verblind door
een tegemoetkomende auto. Deze is
door de politie van Sulzbach-
Rosenberg niet achterhaald. Vol-
gens de politie was er geenoverver-
moeidheid van dechauffeur of alco-
hol in het spel.

Simons belooft miljoenen voor de toekomst

Zorgsector dreigt
met harde acties

RIJSWIJK - Het kabinet stelt geen
geld beschikbaar voor verbetering
van de arbeidsvoorwaarden in de
zorgsectoren (totaal circa 400.000
werknemers). De kans dat in die
sectoren (onder andere ziekenhuis-
wezen, bejaardenoorden, thuiszorg
en welzijnswerk) acties gevoerd zul-
len worden, is derhalve zeer reëel.
AbvaKabo-bestuurder Den Uyl
waarschuwde gisteren voor 'een
golfvan arbeidsonrust.'
De vakbonden (AbvaKabo, CFO,
Nu'9l en FHZ) hadden het kabinet
vorige week opgeroepen om met
geld over de brug te komen. Zij ei-
sen loonsverhogingen van 4,5 a 5
procent. Met enige verbeteringen in
secundaire arbeidsvoorwaarden

komt de opgeëiste ruimte op circa
5,5 procent van de loonsom. Daar-
mee is een bedrag van ongeveer 1,4
miljard gulden gemoeid.

In een gesprek met de bonden heb-
ben staatssecretaris Simons (Volks-
gezondheid) en minister De Vries
(Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid) gisteren echter geen ruimte
toegezegd. Zij bleven bij hun stand-
punt dat de loonsverhoging maxi-
maal 3 procent mag bedragen.
.Daarvoor moet het geld bovendien
komen uit een verlaging van het
pensioenfonds PGGM. De bonden
vinden die loonsverhoging te laag
en hebben tevens grote bezwaren
tegen de voorgestelde financie-
ringswijze.

'Winst DSM
valt tegen'

Van onze redactie economie

HEERLEN - Professionele effec-
tenhandelaren op de Amsterdamse
beurs verwachten dat DSM maan-
dag een aanzienlijke winstdaling
bekend zal maken. Verwacht wordt
dat de winst met 33 tot 43 procent is
gedaald. Het Limburgse chemiebe-
drijf toont zich veel gevoeliger voor
de stagnerende economie dan de
beurshandel aanvankelijk had ge-
dacht.

In 1990 bedroeg de winst uit gewo-
ne bedrijfsuitoefening na belastin-
gen ’ 811 miljoen. Sindsdien liet
DSM steeds sterk gedaalde kwar-
taalcijfers zien. Amsterdamse com-
missionairs voorspellen dat het
resultaat over 1991 rond het half
miljard schommelt. Dat is vergele-
ken met 1989, het jaar dat de Staat
DSM naar de beurs bracht, een hal-
vering.
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" Beurs roe ut zich
somber over DSM

" Clown met een
kikvors op de neus in
een bijpassend
landschap. Hij was
gisteren te zien tijdens
het klone-trekke in het
centrum van Kerkrade.
Het leek wel of iedereen
gisteren nog snel een
'scheutje' carnaval
wilde meepikken want
het was overal erg druk.
Resteert voor velen
vandaag nog het
haringbijten als de
ultieme uitsmijter.

Foto: CHRISTA HALBESMA
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Slagerij van Kampen
Tan (Kampfire Music)
De afgelopen tien jaar heeft de
Eindhovense. percussie-groep
Slagerij van Kampen (genoemd
naar het gelijknamige bedrijf in
het Kuifje-album De Zaak Zon-
nebloem) een geslaagde aanval
gedaan op de trommelvliezen
van een veelkoppig publiek in
binnen- en buitenland. Het suc-
ces van Van Kampen is gemak-
kelijk te verklaren. In tegenstel-
ling tot veel andere slagwerk-
groepen vergrijpt het ensemble
zich niet aan ingewikkelde mo-
tieven en technische hoogstandjes
die enkel voor ingewijden te
pruimen zijn. De vier tromme-
laars houden het bij rudimentai-
re ritmes uit deAfrikaanse, Oos-
terse en Zuidamerikaanse cul-
tuur en brengen die veelal
volgens de Japanse School. Dat
wil zeggen met weinigroffels om-
dat de slagbeweging niet uit de
pols, maar uit de stijve onder-
arm komt. De grootste succes-
nummers van Van Kampen zijn
bijeengebracht op de cd Tan.
Godzijdank gebruiken de drum-
mers niet alleen trommels, maar
ook melodische (Japanse) slag-
werkinstrumenten, zodat er ook
nog wat valt rn.ee te neuriën.
Eros Ramazzotti
In Concert (DDD)
Eros Ramazzotti en diens mag-
num opus Musica E zijn inmid-
dels onderling inwisselbare be-
grippen geworden. Toch heeft de
goedmoedige Italiaanse trouba-
dour, zo bewijst de dubbelaar In
Concert, in de loop der jaren
meerdere songs op papier gezet
die zeker het beluisteren waard
zijn en die, compositorisch gezien
zelfs op een hoger plan staan.
Musica È heeft veel weg van een
allegaartje van pakkende deun-
tjes die door middel van abrupte
overgangen geforceerd aan el-
kaar zijn geplakt. Eros' latere
composities zijn daarentegen
veel homogener, veel volwasse-
ner. Gelukkig is de melancholi-
sche en bombastische inslag ge-
bleven. De dubbel-cd In Concert
geeft een alleszins beluisterens-
waardige bloemlezing van Eros'
optredens tijdens diens Europese
tournee in 1990. De dubbelaar
heeft evenwel één gevoelige te-
kortkoming: een absoluut gebrek
aan spontaniteit. Eros en zijn
band spelen de hits exact zoals ze
op muziekpapier staan. Geen so-
lo's d l'improviste, geen speelse
interpretaties van de notenbrij.
En dat zijn toch de grotecharmes
van live-recordings. Voor de ge-
voelsmens dieRamazzotti heet te
zijn, een gemiste kans.

Elvis Presley
op postzegel

LAS VEGAS - Fans van Elvis
Presley mogen in de Verenigde
Staten stemmen over twee ont-
werpen voor een postzegel van
hun idool. Het is voor het eerst
dat het publiek mag bepalen hoe
een postzegel eruit zal zien.

Het referendum is het resultaat
van een vier jaar lange campag-
ne van fans van deKing ofRock
'n Roll. De twee ontwerpen zijn
gekozen uit tientallen inzendin-
gen. Voor de verkiezing van de
uiteindelijke postzegel heeft de
PTT vijf miljoen sternbriefkaa-
rten met beide afbeeldingen laten
drukken, die in alle postkanto-
ren gratis te krijgen zijn. In mei
wordt de uitslag bekendgemaakt
in Presley's buitengoed Grace-
land.

„Er was nogal wat discussie over
de vraag of we de jonge, slanke
Elvis of de oude gezette Presley
moesten afbeelden", bekent
PTT-directeur Anthony Frank.

Daarom kunnen de fans de Elvis
van hun keuze aanwijzen: de
heupwiegende en vetgekuifde
rebel uit de jaren vijftig die de -
van oorsprong zwarte - rock 'n
roll onder de blanke tieners be-
kendmaakte, of de showbizz-
entertainer met bakkebaarden
die in de jarenzeventig in de ca-
sino's van Las Vegas optrad.
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pop
Id-cd

DOOR RENE VLEMS
JodyWatley
Affairs Of The Heart (MCA)

Adepten van Whitney Houston,
Mariah Carey, Paula Abdul en
zelfs van Madonna zal het nieu-
we album van de Amerikaanse
zangeres Jody Watley vertrouwd
in de oren klinken. Dansbare,
hoekige disco, afgewisseld door
popballads en mid-tempo songs
van het betere soort. Affairs Of
The Heart is de derde cd van de
mooie Jody, die ooit debuteerde
bij depopgroep Shalamar en dus
volop van het onberekenbarefe-
nomeen 'succes' heeft mogen
proeven. Als solo-artieste wacht
de eigenzinnige en flamboyante
vrouw echter nog altijd op de
grote internationale doorbraak.
Met Affairs OfThe Heartkomt ze
in ieder geval een heel eind in de
goede richting. Het album is een
appetijtelijke mengelmoes van
disco, pop, soul, funk en gospel.
Lekker in het gehoor liggende
melodieën, waarin de instrumen-
taties worden beheerst door syn-
thesizers, hamerende baksen en
drums uit blik. Met haar nieuw-
ste cd bewijst de zoetgevooisde
Jody dat ze een veelzijdige vak-
vrouw is. Zij componeert ver-
dienstelijk, schrijft zinvolle song-
teksten, veelal met relationele
thema's, is haar eigen producer
en in haar videoclipsflaneert zij
in een eigenhandig gemaakte
garderobe. Kortom, een vrouw en
een cd met kippevel-garantie.

'Waarom komt een ander wel op nummer I.en ik niet?

Het trauma van de
King of the Blues

DOOR LOUIS DU MOULIN

KOPENHAGEN - 'Er kan
nog meer bij, een joekel van
een nummer één hit met na-
me.' Vrij naar de titel van zijn
jongste album There Is Al-
ways One More Time verkon-
digt 8.8. King - zaterdag te
horen in het Maastrichtse
MECC - in de o zo benauwde
kleedkamer van het Kopenha-
gens Falkoner Theatre vooral
die ambitieuze boodschap.

Ongelooflijk voor een wereldbe-
roemde artiest, die ook al zon veer-
tig jaar als enig in zijn soort geldt.
Maar het is niet anders. Het nuchte-
re feit dat hij nog nooit de top van
de(algemene Amerikaanse) hitpara-
de heeft bereikt, zit de thans 66-jari-
ge King Of The Blues duidelijk
meer dwars dan de hevige rugpijn
die hem dezer dagen tot voortdu-
rende voorzichtigheid noopt.

„Soms vergelijk ik mezelf wel eens
met een wanhopige drenkeling op
zoek naar een reddingsboei", bul-
dert gitarist en zanger Riley 'Blues
Boy' King, even tevoren door een
verdovende spuit tijdelijk verlost
van zijn lichamelijke plaaggeest.
„Zo graag wil ik nog dat platensuc-
ces, want ik vind dat mijn lange en
avontuurlijke carrière zon bekro-
ning verdient. Natuurlijk heb ik
met Three O' Clock Blues al in 1952
op de eerste plaats gestaan, maar
dat was in de rhythm & blues
charts. En later (in 1970, re.d.) heb ik
met The Thrill Is Gone nog veel be-
ter kunnen scoren, kwam ik ook in
de gewone top tien, alleen niet hoog
genoeg. Destijds kon dat me niet al-
lemaal zoveel schelen. Nu zeg ik:
wacht eens even, waarom een ander

wel op nummer één en 8.8. King
niet."

Zijn buitengewone honger naar
succes is stellig bevorderd door de
samenwerking op podium en plaat
met U2, die hem drie jaar geleden
niet alleen de (gedeelde) internatio-
nale hit When Love Comes To

Town opleverde, maar ook een veel
jonger publiek. „Je ziet het hier in
Denemarken, in de zaal zijn tegen-
woordig alle generaties vertegen-
woordigd. Vroeger was dat wel
anders. Trok ik alleen publiek van
mijn eigen leeftijd en ouder."

8.8. King wil dus verkopen. Van-,

daar zijn (niet onterechte) lofzang
op zijn meest recente troetelschijf
There Is Always One More Time,
welgeteld Jijn 72-ste langspeler
sinds zijn debuut als zanger in 1949.

Opmerkelijker dan het herstelde
vertrouwen in producer Stewart Le-
vine ('Een topkracht die precies

weet hoeveel vrijheid hij me moet
geven') is het regelrechte eerbetoon
aan wijlen Doe Pomus, de schrijver
van het titelnummer die onlangs
ook al door Lou Reed werd her-
dacht middels diens album Magie
And Loss.

„Ook voor mij was Doe Pomus een
vriend om niet te vergeten", vertelt
8.8. King over de invalide tekst-
dichter, die in 1990 na een slepend
ziekbed overleed. „Naast een zeld-
zaam talent ook gewooneen pracht-
kerel met een onverwoestbaar goed
humeur van wie jeveel bleef leren.
Zelfs toen hij lichamelijk steeds
zwakker werd, bleefzijn geest opge-
wekt en scherp. Als het met mij
even minder gaat, zoals vandaag
door die onwilligerug, dan moet ik
meteen aan hem denkenen schaam
ik me dat ik me zorgen maak om in
feite zoiets onbenulligs."

Waarmee tegelijkertijd ook gezegd
is dat 8.8. King zijn tekortko-
mingen) als hitparadeklant wel
degelijkkan relativeren. En zijn het
niet de optredens (ongeveer 250 per
jaar)die zijn 'lichte frustraties' doen
vergeten, dan zijn er nog de interes-
sante uitnodigingen van jongere
collega's die maar wat graag met
hem willen experimenteren.

Na onder anderen U2, Bonnie Raitt,
Randy Travis en The Simpsons (!)
staat thans Gary Moore op de nomi-
natie voor een gezamenlijk avon-
tuur. „Nieuwe partners inspireren
me altijd. Zelfs van de meest simpe-
le rappers zal ik nog iets kunnen
opsteken, denk ik. Ik sluit daarom
niet uit dat ik nog eens inga op een
uitnodiging vanuit die hoek. Ten-
minste, als er maar geen vier-letter-
woorden aan te pas hoeven te ko-
men, want daar moet ik niets van
hebben. Liever geen succes, dan
succes op die manier."

" Gitaarvirtuoos 8.8. King in opperste extase, even zijn trauma vergetend. Foto: AP

Romantische tobber grijpt nog altijd te vaak naar de fles

Russ Tolman: 'Eindelijk
met mijzelf in het reine'

DOOR PETER BRUYN

HILVERSUM - „Ach, we zijn alle-
maal reuzen die erbij lopen als ge-
bochelde dwergen", zegt Russ
Tolman als het begrip 'schaamte'
ter sprake komt. Het speelt een cru-
ciale rol op zijn nieuwe plaat 'Road
Movies'. En Tolman is niet vies van
een beetje beeldend taalgebruik. En
dat zullen ze aanstaande zondag in
Heythuysen (Torn Torn) merken.

Ooit was hij gitarist en songschrij-
ver van de Californische rockgroep
Truc West, die in de eerste helft van
de jaren tachtig samen met onder-
meer Dream Syndicate, Green on
Red en Ram Parade het progressie-
ve gezicht van de Amerikaanse
Westcoast-gitaarrock bepaalde.
Maar pas nu, met zijn vierde solo-
album is hij regelmatig op de Ne-
derlandseradio te horen. In het lege
Hilversumse café bestelt hij la-
chend een pilsje. Het succes, dat er
met Road Movies eindelijkaan lijkt
te komen, doet hem goed.

De titel van de plaat ligt voor de
hand. Twee handen vol liedjes die

geschreven zijn als beknopte film-
scenario's. En het leven is 'the road'
die iedereen te gaan heeft. Het al-
bum eindigt met een korte reprise
van de toonzettende openingssong
Pride and Shame. „Aan het eind
van eèn film, bij de aftiteling, hoor
je immers ook vaak weer de thema-
muziek."

" Russ Tolman

Boekenwurm
Aan metaforen geen gebrek bij Tol-
man, die in zn jeugd als boeken-
wurm door het leven ging en de
plaat beschouwt als het produkt
van een reiziger die omkijkt. „Voor
mijzelf is het een album dat aan-
geeft dat ik het laatste jaarmet een
hoop dingen uit m'n eigen verleden
in het reine ben gekomen. Pride
and Shame is ook een optimistische
song: ik zat zo diep, dat ik echt al-
leen nog maar omhoog kon kijken."
Waar hij precies mee in het reine
moest komen had alles te maken
met zijn opgroeien in een gebroken
gezin met een stevig drinkende
stiefvader. „Om als kind te overle-
ven in zon situatie, verdring jeveel.
Je gaat je op een bepaalde manier
gedragen. Je aanpassen. Maar in an-

dere situaties met andere mensen
de echte wereld - is dat aangeleer-
de gedrag niet meer toepasbaar.
Daar stoot je dan voortdurend je
hoofd. Ik had op een gegeven mo-
ment voor iedereen een ander ge-
zicht. Hoe ik mijzelf heb moeten
hervinden, daar gaan de songs op
Road Movies over."

recept

Haringsulade
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 250 g aardappelen, 2
schoongemaakte haringen, 2 dl
melk, 1 zure appel, 1 middelgro-
te rode biet, 1 uitje, 1 dl mayonai-
se, Vi el witte wijnazijn, slablade-
ren, 1 hardgekookt ei, 2 augur-
ken.
Schil aardappelen, kook ze net
gaar en laat ze goed afkoelen.
Was de schoongemaakte harin-
gen zonder graat en staart zorg-
vuldig en leg ze ruim 1 uur in de
melk. Dep de vis daarna goed
droog en snijd in blokjes.
Schil de appel en snijd appel, ro-
de biet en aardappelen in blok-
jes. Hak het uitje fijn en roer los
met de mayonaise en de wijna-
zijn.
Doe het geheel in een kom en
schep alles voorzichtig door el-
kaar. Bedek een platte schaal of
vier cocktailglazen met blaadjes
sla. Leg er de haringsalade op en
gameer deze met fijngehakt of in
plakjes gesneden ei en met in
waaiertjes gesneden augurken.

LSD
De plaat, waaraan onder anderen
Steve Wynn en Dave Provost (bei-
den ex-Dream Syndicate), Sid Grif-
fin (ex-Long Ryders) en Chris Caca-
vas (ex-Green on Red) meewerken,
hakt er vanaf het eerste akkoord
lekker in. Pakkende songs die in de
rock en de country wortelen. Min-
der 'psychedelisch' dan het vroeg-
ste Truc West werk ('AI heb ik een
paar maanden geleden voor het
eerst in twaalf jaar weer eens een
LSD-tripje genomen'). Nu, anno
1992, mag gerust gesteld worden
dat de eerste twee Truc West-platen,
Hollywood Holiday uit '83 en Drif-
ters uit '84, de tand des tijds over-
tuigend doorstaan hebben. Russ
Tolman knikt. „Maar eigenlijk zou
er live-plaat van Truc West uit die
periode moeten zijn. Live waren we
op ons best."
'Ik verkocht mijn kansen op geluk
voor een pilsje en een goedkope gi-
taar', zingt hij in Pride and Shame.
De romantische tobber die naar de
fles grijpt? Tolman grijnst. „Ik
drink minder dan vroeger." Hij
neemt nog een slok bier en vervolgt
dan: „Maar meer dan ik zou moeten
doen."

popagenda
MAART

" 4 Paradiso Amsterdam, Ozzy OS'
bourne met Love/Hate

" 5 Ahoy Rotterdam, Little Villag<
featuring John Hiatt, Ry Coodel
& Nick Lowe

" 6 Exit in G Landgraaf, Brix e«
Lipstick Traces

" 7 MECC Maastricht, BB King

" 7De Leeuw Ospel, Full House e»
Spender Bohren

" 7De Schakel Reuver, Bintangs en
Colorful People

" 8 café Torn Torn Heythuysen]
Russ Tolman

O 9 Carré Amsterdam,Lou Reed

" 9 Paradiso Amsterdam, Cowboy
Junkies

" 9 Oosterpoort Groningen, Gin"
Vanelli

" 10 Congresgebouw Den Haag, GiW>|
Vanelli

" 10 Paradiso Amsterdam, Southsid<|
Johhny & the Asbury Jukes

" 12 Effenaar Eindhoven, Teenag*
Fanclub

" 12 Westfalenhalle Dortmund (D-d
Simply Red

" 12 Vredenburg Utrecht, Kaoma

" 13 Rock-café Sheltur Brunssurft
Pestilence en Chemical Breath

" 13 B 52 Hulsberg, Bluesrock '»
met D-Train, Treasures & Gaf
bidge, CC Rider en Plek Bend

" 13 café A gen Kirk Gulpen, No Fa-
se

" 13 Exit in G Landgraaf, Djinns

" 14 café het Babbeltje Roermond'
Tender Madness

" 14 Gimmix Sittard, Colourful Pc»
ple

" 14 Exit in G Landgraaf, Emiel va»
Egdom

" 15 café Torn Torn, I'Attentat

" 15 Hanenhof Geleen, Normaal e"
D-Train

" 15 Roxy Amsterdam, Tori Amos

" 19 Ahoy Rotterdam, Simply Red

" 19 Fenix Sittard, The Levellers

" 20 Theater a/h Vrijthof, World Bea'
111

" 20 Feestzaal Noorbeek, D-Train

" 20 Fenix Sittard, Sniff 'n' the TearS

" 20 Exit in G Landgraaf, Dubonne'
on Ice

" 21 Joy Cadier en Keer, Special Ed*'
tion en Anno '66

" 21 Willie Bar Echt, WW-Band

" 21 Merwehal Dordrecht, Sprif'
grock 92

" 23 Fenix Sittard, John Campbell *Band .#

" 23 Roxy Amsterdam, Curtis StigerM

" 24 Schouwburg Sittard, The FabUM
lous Thunderbirds

" 25 Beursgebouw Eindhoven, J*s*!
Cocker

" 27 Exit in G Landgraaf, Paul HoeK

" 27 Galaxy Landgraaf, The Spikes

" 27 Effenaar Eindhoven, Prong *Genestealer

" 27 Ahoy Rotterdam, Joe Cocker
"27/28Thialfstadion Heerenveen, HeS

sel

" 28 Café Torn Torn Heythuysen, D'
Train

" 29 Sjiwa Baarlu, cd-presentat'8
Southern Comfort

APRIL

" 1 Vorst Nationaal Brussel (B''j|
Torn Petty & The HeartbreakerS]

" 1 Limburghal Genk (B.), Joh"
Denver, AFGELAST

" 2 Congresgebouw Den Haai'jl
Chick Corea

" 2 Vredenburg Utrecht, Jethro Tu»l

" 3 Ancient Belgique Brussel (B*|
JethroTuil

" 3 Effenaar Eindhoven, Mega Civ
4 & Blake Babies & Midway SU»

" 4 caf Torn Torn, Red Hot

" 5 Canix Lottum, cd-presentatie]
Southern Comfort

" 5 Effenaar Eindhoven, Drivin' "I
Cryin'

Extra concerten
van Prince

Op verzoek van Prince zal zijn *}
ropese tournee zowel in Nederig,
beginnen als eindigen.Dit betekc'
dat er twee extra optredens v'
Prince worden gehouden en wel'j.
26 en 27 mei in Ahoy Rotterdam- *
voorverkoop voor de twee conC*
ten start komende zaterdag 7 maa_̂

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. boom; 3. scheepsvloer; 5.
bijbels figuur; 11. vreemd, raar; 13. Euro-
peaan; 14. knaagdier; 15. sorteerinrich-
ting; 16. telwoord; 17. vrucht; 20. boom;
21. gang van een paard; 24. smalle on-
diepte in de zee; 26. verdriet; 29. Turkse
eretitel; 31. geschenk; 32. het Oosten; 33.
nachtgewaad; 34. zeer dun bladmetaal of
kunststof; 37. open plek in het bos; 38.
precies, correct; 41. loot; 42. discussie;
45. deel van een visfuik; 47. ik; 48.
schraal, dun; 49. tijdmaat; 50. keurig; 51.
gewicht; 52. ijzerhoudende grond; 53. vrij.

Verticaal: 2. geldelijk nadeel; 4. uiterst, 'de hoogste graad; 6. insekt; 7. pijn,
kleur; 9. jeugdig, jong; 10. werkonwiW'
11. groef; 12. geleerd; 18. regenscherm
19. nalatenschap; 22. eerzucht; 23. eil*j!
tussen Formosa en Japan; 25. kunstta*'
26. soezerig; 27. vis; 28. gesloten; ">"
vroeger; 35. koning der Elfen; 36. Co?
plot, kuiperij; 38. soort ui; 39. schrijlvlo»
stof; 40. vervoermiddel; 42. torend.
43. gewicht zonder aftrek; 44. uitdrukkH"'
46. deel van de hals.

Oplossing van gisteren
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Autobezitters
?■°k wees er verder op dat het mati-Jeri van reeds in de Tussenbalans
i°or 1993 en 1994 overeengekomen
J*stenstijgingen voor huizenbezit-
Q
rs en autogebruikers, ook conse-quenties moet hebben op andere

v deinen. Zo is de lastenstijging
v°°r huizenbezitters gekoppeldaan
J^hoging van de huren. Het 'aan-
ban' van autobezitters is verbon-
JJ*n met hogere tarieven in het
Penbaar vervoer.

indien de lastenstijgingen uit de
gematigd worden, zal

w°k dat alleen opkleine schaalkun--- „Als je substantieel zou gaan
tógen in de Tussenbalans, sla je

P°te budgettaire gaten", waar-
de bewindsman. In eenInterview met deze krant eind vori-?" Week sprak Kok al over 'marges'

C 'beleidsvarianten', doelend op
rstenstijgingen uit de Tussenba-

Inflatie
» e lastenstijging voor huizenbezit-
j rs (een hoger huurwaardeforfait)

overigens gekoppeld aan de infla-
*" Al eerder bleek dat die hoger

(Stvalt dan voorzien, zodat het for-
Km minder omhoog zal gaan dan
j^aacht. Dit is op papier een lasten-lßichting. In de praktijk betekent
et echter een iets geringere verho-jj'lg. Premier Lubbers sprak medej.aarom vorige week over een 'rela-te' lastenverlichting.

i°k bij de tariefsverhogingen open-vaar vervoer speelt de inflatie een
°orname rol.

Nieuwe gevechten
gemeld in Bosnië

SARAJEVO - In de stad Bosanski
Brod in het noorden van Bosnië-
Hercegovina is gisteravond een on-
bekend aantal doden gevallen bij
een vuurgevecht tussen Servische
milities en de politie, aldus Radio
Sarajevo. Gewapende groepen Ser-
viërs rukken op naar de hoofdstad
Sarajevo. Voor de onafhankelijke
tv-zender Yutel riep president AlijaIzetbegovic moslems die wapens
bezitten op 'zich gereed te houden.'
„Wat hier gebeurt, lijkt op een re-
gelrechte burgeroorlog", aldus de
verslaggever van Radio Sarajevo.
De autoriteiten van Sarajevo heb-
ben politie en reservisten in hoogste
staat van paraatheid gebracht. Ge-
wapende agenten patrouilleren in
de stad, waar 's avonds een tiental
zware ontploffingen werd gehoord.
De politie tracht de gewapende
groep Serviërs, die zich op vier of
vijf kilometer van de hoofdstad be-
vindt, de weg te versperren.

De leider van de Bosnische Ser-
viërs, Radovan Karadzic, bevestig-
de de komst van de Serviërs. In
Sarajevo gingen enkele tientallen
gewapende moslims de straat op
nadat ze van de mars van de Ser-
viërs hadden gehoord.

Verkracht Iers
meisje ondergaat
erfelijkheidstests

DUBLIN/LONDEN -Het 14-jarige zwangere
meisje dat vorige
maand in lerland op-
schudding veroorzaak-
te omdat zij abortus
wilde plegen, ondergaat
deze week in Groot-
Brittannië erfelijkheid-
stests. Aan de hand van
een 'genetische vinge-
rafdruk' hoopt de poli-
tie de verkrachter te
achterhalen die haar
zwanger maakte.

Het meisje vertrok
maandag uit Dublin
met haar ouders en
twee politiemannen, na-
dat het lerse Hoogge-

rechtshof haar vorige
week toestond voor
abortus naar Groot-
Brittannië te gaan. De
ingreep is illegaal in het
overwegend rooms-
ka tholieke lerland.
Het meisje ondergaat
de abortus niet tijdens
dit bezoek aan Groot-

Brittannië. Artsen doen
eerst DNA-tests op de
foetus waarna de ver-
krachter eventueel
strafrechtelijk kan wor-
den vervolgd.
Het meisje, van wie de
identiteit zorgvuldig ge-
heim is gehouden, ver-
telde haar ouders dat zij

in december werd ver-
kracht door de vader
van haar beste vriend.
Zij dreigde met zelf-
moord toen het lerse
gerechtshof haar ver-
zoek om abortus af-
wees.
De lerse overheid heeft
de familie 50.000 lerse
ponden betaald (144.000
gulden) aan wettelijke
toelagen. Sympathisan-
ten uit Nederland,
Groot-Brittannië en
Duitsland hebben een
speciale actie gehouden
om geld in te zamelen.
Het steunfonds heeft
inmiddels 14.000 gul-
den in kas.

Alternatief: hogere belastingaftrek voor arbeidskosten

Kok wil lasten lager
betaalden verlichten

Van onze parlementaire redactie

:PN HAAG - Minister
j\ok (Financiën) wil bezien
|* het met ingang van vol-

,Pend jaar mogelijk is de
jelastingen voor lager be-
elden te verlichten. In-Pien er financiële ruimte
f°or een selectieve lasten-
verlichting ontstaat, wil de
pWindsman die richting
!^P- Een alternatief is een£eer bescheiden verhogingva.n het arbeidskostenfor-ait: de belastingaftrek we-Sens arbeidskosten.

I°k heeft dit gisteren voor de radio
gemaakt. De bewindsman

Sarschuwde opnieuw voor over-Pannen verwachtingen ten aanzien
een lastenverlichting in 1993.

v °lgens hem zal de ruimte daar-
9°r, als die al ontstaat, minimaal

En dan nog zal het kabinet erg
°°cd moeten nadenken over be-ulde selectieve vormen van las-

bj?et verbeteren van de fiscale posi-
* van lager betaalden of een be-
prkte verhoging van het arbeids-?°stenforfait, wilKok koppelen aane bereidheid van sociale partners
Jjj lonen te matigen en banen te

Volgens hem zal pas bc-
.j ten kunnen worden tot een selec-
te lastenverlichtingals blijkt 'dat
?"ks voor de sociale partners ook

at uitmaakt.'

binnen/buitenland

Minder gezinnen
in de rode cijfers

DEN HAAG - Het aantal huis-
houdens dat moeite heeft de
eindjes aan elkaar te knopen, is
afgenomen. In 1985 verkeerde
8,6 procent van de huishoudensin financiële problemen, terwijl 4
procent 'problematische' schul-
den had. In 1988 waren die per-
centages gedaald tot 5,3 en 2,3.

Dat blijkt uit een onderzoek dat
staatssecretaris Ter Veld van So-
ciale Zaken en Werkgelegenheid
gisteren naar de Tweede Kamer
heeft gestuurd. Het is verricht
door de Katholieke Universiteit
Brabant en gebaseerd op enquê-
tes onder 4.200 huishoudens. Ter
Veld zal het onderzoek gebrui-
ken bij het verder ontwikkelen
van een schuldenbeleid. Daar-
over stuurt zij dit jaareen notitie
naar deKamer.

Van financiële problemen spre-
ken de onderzoekers als een
huishouden moeite heeft bij het
betalen van de vaste lasten. Gaat
dit gepaard met het betalen van
rente op één of meer leningen,
dan heeft zon huishouden vol-
gens hen 'problematische' schul-
den. Hypotheeklasten zijn daar-
bij niet meegeteld.
Schulden of financiële proble-
men zijn vaakvan tijdelijke aard,
blijkt uit het onderzoek. Over de

onderzochte periode had 13,6
procent van alle huishoudens
één of meermalen financiële pro-
blemen. Volgens Ter Veld is een
problematische schuld dan ook
voor veel mensen geen langdurig
en hardnekkige probleem.

Behalve het inkomen zijn ook de
leeftijd, de samenstelling van het
gezin en het al dan niet hebben
van werk van invloed op de fi-
nanciële situatie van een huis-

houden. Eenoudergezinnen zijn
oververtegenwoordigd bij de ge-
zinnen die in geldnoodverkeren.
Schulden zijn zeker niet alleen
een probleem bij huishoudens
met een minimuminkomen, al-
dus Ter Veld. Veel huishoudens
maken schulden door een voor-
schot te nemen op nog te ver-
wachten inkomsten. Huishou-
dens met een boven-minimaal
inkomen hebben vaker schulden
dan minima.

Als een huishouden met een mi-
nimuminkomen in de schulden
raakt, is de kans echter groter
dat die problematisch worden.
In 1988 had in totaal 19,4 procent
van de huishoudens schulden.
Die waren bij minima tweemaal
zo vaak problematisch als bij bo-
ven-minimale inkomens.

Deskundigen bepleiten inburgeringscontract etnische jongeren

'Aparte straffen voor
criminele migranten'
DEN HAAG - De criminaliteit on-
der allochtone jongeren is een apart
probleem en moet als zodanig ook
erkend worden. Mogelijke oplossin-
gen voor dit probleem zijn zogehe-
ten 'inburgeringscontracten' waar-
bij rechten en plichten worden
vastgelegd, een stringent handha-

vingsbeleid en specifieke straffen
voor bepaalde groepen allochtonen.

Dat is de uitkomst van één van de
drie besloten werkconferenties die
gehouden werden ter voorbereiding
op het nationale minderhedende-
bat. Op verzoek van minister Dales
(Binnenlandse Zaken) discussieer-
den de afgelopen maanden tal van
deskundigen, vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties
en het bedrijfsleven over concrete
maatregelen om de toekomstkan-
sen van allochtone jongeren in ons
land te vergroten. Dit thema zal de
komende maanden centraal staan
in het nationaal minderhedendebat.
Op de conferentie over veiligheid
werd geconcludeerd dat een- open
samenleving als de onze 'een aantal
veiligheidsproblemen in huis haalt.'
Met name de feitelijk aangetoonde
hoge mate van criminaliteit onder
etnische jongeren - vooral Marok-
kanen en Turken en in mindere
mate Surinamers en Antillianen -
moet als apart probleem worden er-
kend.
Als oplossingen zien de deelnemers
aan de conferentie dat nieuwko-

mers (vooral 16- tot 18-jarigen) zich
via een 'inburgeringscontract' moe-
ten verplichten 'minimum-vaardig-
heden' (zoals taal en kennis van de
wet) aan te leren. Ook moet men
beloven scholing te willen volgen.
In ruil daarvoor krijgt men begelei-
ding bij het zoeken naar een baan
en huisvesting.
Als er strafbare feiten worden ge-
pleegd, moet het contract als ge-
schonden worden beschouwd.
Naast straf door de rechter moet
dan ook worden gedacht aan sanc-
ties op deuitkering, de verblijfsver-
gunning, naturalisatie en - indien
mogelijk - in ernstige gevallen te-
rugzending naar het land van her-
komst.

Per groep allochtone jongeren moet
bekeken worden welke maatrege-
len de meeste indruk maken. Voor
Marokkaanse jongens is het dreigen
met uitzetting volgens een deel van
de deelnemers vaak 'de enige prik-
kel die nog werkt en die de betrok-
kenen motiveert uiteindelijk toch te
kiezen voor een regulier bestaan.'
Het alternatief is het 'afglijden van
een hele generatie naar criminele
circuits.'

Kamerlid hoort 15 mille
boete tegen zich eisen

UTRECHT - De Utrechtse officier
van Justitie mr P. van der Molen
heeft gisteren tegen het CDA-
Tweede-Kamerlid G. Koffeman (43)
een boete geëist van 15.000 gulden.
De officier achtte bewezen dat het
Kamerlid inkomsten van zijn vroe-
gere werkgever, de Algemeen
Christelijke Politiebond (ACP),
heeft verzwegen tegenover de be-
lastinginspectie in Den Haag.

De officier van Justitie verweet gis-
teren Koffeman dat hij nevenin-
komsten uit zijn baan als voorzitter
van de ACP had verzwegen. Koffe-
man, die op 14 september 1989 als
CDA-kamerlid werd beëdigd, gaf 18
december 1989 op dat hij vanaf 14
september geen salaris meer van de
bond had ontvangen. Uit de boeken
van de ACP zou echter blijken dat
hij tot en met 31 december 1989 bij
de bond als voorzitter in dienst is
geweest.
Op de zitting bestreed Koffeman
dat hij iets onoirbaars had gedaan.
Bij het bestuur van de ACP was het
idee ontstaan Koffeman bij zijn af-
scheid een 'gouden handdruk' aan
te bieden voor het werk dat hij voor
de bond had verricht. Omdat zon
douceurtje nogal gevoelig ligt in
vakbondskringen had het bestuur
deze handdruk, bijna 27.000 gulden
bruto, in de boekhouding gemas-
keerd als salaris over de maanden
oktober, november en december.
De officier van Justitie wilde van

een dergelijk douceurtje evenwel
niets weten en sprak van een truc.

De rechtbank doet 17 maart uit-
spraak.

Wegpiraat moet
Ferrari mogelijk
alsnog inleveren
HAARLEM - De 38-jarige Amster-
dammer die zaterdagavond op de
A4werd betrapt toen hij met zijn
fonkelnieuwe Ferrari Testarossa
zon 240 kilometer per uur reed,
dreigt zijn auto definitief kwijt te
raken. Justitie geeft de in beslag ge-
nomen sportwagen, die 325.000 gul-
den waard is, niet terug en gaat
verbeurdverklaring eisen. Dit heeft
persofficier van Justitiemr C. Hem-
mes-Boender meegedeeld.

Dé bestuurder van de Ferrari, die al
eerder is betrapt op te hard rijden,
moet zich eind deze maand voor de
Haarlemse kantonrechter verant-
woorden.
De inbeslagnemingvan de sportwa-
gen vloeit voort uit nieuwe richtlij-
nen van de procureurs-generaal bij
de gerechtshoven, die in april vorig
jaar van kracht werden. Wie meer
dan 50 kilometer te hard rijdt, loopt
grote kans op inbeslagneming van
zijn voertuig. Politie en officier van
Justitie treden daarover in overleg.
Bij autobestuurders die meer dan
70 kilometer te hard rijden, is geen
overleg nodig. Dan heeft inbeslag-
neming onmiddellijk plaats.
Met dure auto's, lease-wagens en
voertuigen die eigendom zijn van
iemand anders, ligt dezaak vaak in-
gewikkeld. Tot nu toe is het in Ne-
derland slechts één keer voorgeko-
men dat een lease-auto verbeurd
werd verklaard. Justitie beziet lan-
delijk hoe een eind kan worden
gemaakt aan het beeld dat 'dure
jongens' de dans ontspringen.

Ex-premier Begin
(78) ligt in coma

JERUZALEM - Ex-premier Mena-
chem Begin van Israël is gisteren
getroffen door een hartaanval en in
bewusteloze toestand in een zieken-
huis in Tel Aviv opgenomen. De
78-jarige Begin, die eind jaren ze-
ventig vrede sloot met Egypte en
Israël in 1982 in een omstreden oor-
log in Libanon stortte, lag gister-
avond nog steeds in coma. In de
loop van de dag verbeterde zijn toe-
stand zich volgens zijn artsen van
'kritiek' naar 'ernstig.
De directeurvan het Ichilov-zieken-
huis, Dan Michaeli, zei dat de lin-
kerzijde van Begins lichaam is ver-
lamd en dat de oud-leider aan .een
beademingsmachine ligt. Hij zei
ook dat de kans aanwezig is dat Be-
gin uit het coma raakt en dat ook
een einde komt aan deverlamming.
Begin, die sinds zijn aftreden in
1983 en de kort daarop volgende
dood van zijn vrouw zeer terugge-
trokken leefde, kampte de afgelo-
pen jaren met een steeds zwakkere
gezondheid en heeft al verschillen-
de malen eerder een hartaanval
gehad.

Erich Honecker
verlaat hospitaal
MOSKOU - De voormalige Oost-
duitse leider Erich Honecker is gis-
teren ontslagen uit het Botkin-zie-
kenhuis in Moskou. Honecker ver-
trok per auto en is teruggekeerd
naar de Chileense ambassade, zo
heeft de directeur van het zieken-
huis bekendgemaakt. Honecker, die
al eens wegens kanker is geope-
reerd, is onderzocht op uitzaaiin-
gen, zo vertelde een arts. Er zijn
geen uitzaaiingen gevonden en de
gezondheid van de 79-jarige Honec-
ker is volgens hem 'betrekkelijk
goed.
Honecker werd verleden week voor
onderzoek opgenomen. Vóór zijn
ziekenhuisopname verbleef hij inde Chileense ambassade waar hij
zijn toevlucht had gezocht uit vreesdatRusland hem zou uitleverenaande Duitse autoriteiten.
Toen Honecker werd opgenomen
zei Chili dat Moskou de garantie
had gegeven dat de voormalige
Oostduitse leider naar de ambassa-
de mocht terugkeren na ontslag uit
het ziekenhuis. De Duitse regering
zei echter van Rusland de verzeke-
ring te hebben gekregen dat Honec-
ker aan Duitsland zal worden uitge-
leverd zodra zijn gezondheid dat
toelaat.

puntuit
Groothertog

Groothertog Jan van Luxem-
burg en zijn echtgenote groot-
hertogin Joséphine-Charlotte
komen in mei voor een staats-
bezoek naar ons land. De 71-ja-
rige monarch van Luxemburg
en zijn vrouw blijven drie da-
gen. Het programma is nog niet
vastgesteld.

Italië
Bij de algemene verkiezingen
in Italië doen meer dan twintig
partijen volgende maand een
gooi naar een parlementszetel.
In de hoofdstad Rome kunnen
de stemgerechtigden op 5 en 6
april kiezen uit 28 partijen.
„Een stembriefje zo groot als
een beddelaken", zo becom-
mentarieerde het dagblad La
Republica de waslijst aan deel-
nemende partijen.

Tunesië
De Europese Gemeenschap
heeft besloten Tunesië hulp tot
een bedrag van 85 miljoen Ecu
(circa 195 miljoen gulden) te
verlenen. Een bedrag van circa
45 miljoen Ecu (circa 105 mil-
joen gulden) is bestemd voor
waterwerken waarvan circa
45.000 plattelandsbewoners
zullen profiteren, en waardoor
750.000 hectare landbouw-
grond kunnen worden be-
vloeid.

Doodstraf
Een Algerijnse rechtbank heeft
gisteren drie leden van de Hez-
bollah (Partij van God) ter
dood veroordeeld. De drie be-
horen tot een groep van 25
mensen die worden beschul-
digd van moord, gijzeling, ont-
heiliging van gebedsplaatsen,
het opzetten van een criminele
organisatie en bezit van verbo-
den wapens.

Westerbork
Op het voormalig Kamp Wes-
terbork in Drenthe is gisteroch-
tend een begin gemaakt met de
bouw van de herinrichting van
het kampterrein. De komende
tijd zullen daar ondermeer en-
kele barakken worden ge-
bouwd, waaronder een woon-
barak, een privaathuis en een
industriebarak. Er worden ver-
der weer wegen op de histori-
sche plaatsen aangelegd, er
wordt een deel van de afraste-
ring gemaakt en er wordt over
een lengte van 200 meter een
gracht uitgegraven. Waar ooit
de later zo beruchte spoorlijn
heeft gelopen, zullen stilistisch
gevormde bielsen worden ge-
plaatst, terwijl op het voorma-
lig kampterrein een gebouwtje
komt, dat als centraal informa-
tiepunt dienst gaat doen.

Onlusten
Vijf zwarten in Zuid-Afrika zrjn
in de nacht van maandag op
dinsdag omgekomen. Ze wer-
den doodgeknuppeld, doodge-
stoken, verbrand of uit de trein
gegooid, verklaarde de politie
in Johannesburg gisteren.
Tweevan de slachtoffers waren
forensen die reisden van Sowe-
to naar Johannesburg. Een
ander werd vermoord in de
stad Benoni. In de krottenwijk
Phola Park vond de politie het
lijk van een man bedekt met
steekwonden. Ongeveer 5.000
mensen zijn de afgelopen twee
jaar bij het zwarte geweld rond
Johannesburg en Natal omge-
komen.

Arnhem
Het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur
(WVC) overlegt met de ge-
meente Arnhem over de bouw
van een asielzoekerscentrum
aan de Groningersingel. Het is
de bedoeling dat het centrum
onderdak verschaft aan 300
asielzoekers van wie vaststaat
dat ze een redelijke kans ma-
ken om in Nederland te mogen
blijven.

David Duke
De voormalige Ku-Klux-Klan
leider David Duke mag zich
van het Amerikaanse hoogge-
rechtshof toch op een Republi-
keinse lijst kandidaat stellen
voor de voorverkiezingen in de
staat Wisconsin, op 7 april. Met
vier tegen drie stemmen ver-
wierp het hof de beslissing van
de commissie die over de presi-
dentsverkiezingen gaat, om
Duke niet toe te laten.

Wapens
Terwijl de Verenigde Naties en
Irak redetwisten over de ont-
manteling van de Iraakse wa-
penindustrie, zijn experts van
de VN druk bezig met de ver-
nietiging van het chemische
wapenarsenaal van Irak. Dat
heeft Michel Dêsgranges, het
hoofd van het VN-destructie-
team, gisteren gemeld. „Wij
zijn erin geslaagd 75 lekkende
raketten met zenuwgas te ver-
nietigen", zo zei Dêsgranges,
die verwacht dat zijn team over
acht dagen klaar is met de
werkzaamheden.
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" Ongeveer 300 NS'ers drongen gisterochtend het hoofdkantoor in Utrecht bin-
nen. Zij wilden de vakbondsdelegaties die met de directie aan het onderhande-
len waren hun eisen uiteen zetten. De onderhandelaars van de vakbonden lie-
ten zich wel zien, maar van de NS-delegatie verscheen niemand. De Nederland-
se Spoorwegen zijn bereid hun 27.000 werknemers dit jaar3,4 procent loonsver-
hoging te bieden. Daar komt afhankelijk van het inkomen nog wat extra bij.
De bonden noemen het bod een goede start, maar zeker nog onvoldoende. De
Vervoersbonden FNV en CNV gaan uit van 1,5 procent plus prijscompensatie
(2,75 procent). Foto:ANP

Bestorming NS-hoofdkwartier

Limburgs dagblad J



Belastingregime
Die schuld is voor het grootste
deel te wijten aan het onverant-
woord vriendelijke belastingre-
gime van de regeringen Reagan
en Bush en de niet minder on-
verantwoord hoge defensie-uit-
gaven onder Reagan, en zal dit
jaar de grens van 4 biljoen dollar
overschrijden.

Dat kost de Amerikaanse rege-
ring alleen al aan rentebetalin-
gen 300 miljard dollar per jaar.

En de bedragen worden alleen
maar hoger, want dit jaarzal het
gat op de begroting naar ver-
wachting 400 miljard dollar
groot zijn, een nieuw en triest re-
cord.
Door de grote schuldenlast is de
regering-Bush tot nu toe niet in
staat geweest de wapens te han-
teren die normaal worden ge-
bruikt om de economie uit een
recessie te tillen: grote overheid-
sprojecten en aanzienlijke belas-
tingverlaging, diebeide debeste-
dingen aanwakkeren.
Kortom: deAmerikaanse econo-
mie ligt dan misschien niet meer
in het ziekbed, maar is nog altijd
gammel en kan door elke langs-
komende verkoudheid opnieuw
worden geveld.

" De Amerikaanse presi-
dent George Bush tijdens
een speech die hij eind vorig
jaar in Washington hield
over economische groei en
internationale concurren-
tie. Foto: EPA

achtergrond

Militairen in Europa
zitten op schopstoel

DOOR HANS DE BRUIJN

achtergrond

BRUSSEL - Duitsland is wel
eens de grootste legerplaats ter
wereld genoemd. Op het hoogte-
punt van de Koude Oorlog be-
vonden zich aan weerszijden van
de Duits-Duitse grens, die het
'IJzeren Gordijn' vormde, In to-
taal anderhalf miljoen tot de tan-
den bewapende soldaten. Duit-
sers, uit Oost en West, Russen,
Amerikanen, Britten, Fransen,
Belgen, Canadezen én Nederlan-
ders.

Maar nu stroomt de legerplaats
leeg. Over drie jaarzullen er nog
hooguit een half müjoen militai-
ren over zijn. Geen Russen meer,
en veel minder Duitsers, Ameri-
kanen, Britten enzovoort. Het
wordt nog stil in Duitsland. Vele
honderden militaire installaties
worden gesloten, legerplaatsen
ingekrompen. Vooral de mid-
denstand zal de buitenlandse
soldaten en hun families missen.
Maar dat geldt niet alleen voor
Duitsland. In alle landen in Eu-
ropa zitten militairen op de
schopstoel. Wie zei ooit dat sol-
daten een zeker bestaan hadden?
Vorige week kregen 3.300 Britse
officieren een brief, waarin hen
werd verteld dat Hare Majesteit
hun diensten niet meer nodig
heeft. Net als alle andere landen
zet ook Groot-Brittannië het mes
in zijn strijdkrachten.

Nederland, België, Frankrijk,
Duitsland en Engeland, de lan-
den die de 'centrale sector' van
de NAVO vormen, zullen hun
krijgsmachten met 20 tot 30 pro-
cent gaan inkrimpen. Daarnaast
hebben de Amerikanen al meer
dan honderdduizend soldaten en
hun families uit Europa wegge-
haald. En nu heeft Canada zelfs
aangekondigd zich volledig mili-
tair uit Europa te zullen terug-
trekken.

Bevrijders
Het heeft iets symbolisch, dat de
Canadezen - voor veel Neder-
landers toch meer 'onze bevrij-
ders' dan de Amerikanen - na 47
jaarnaar huis terugkeren. Ze zijn
gewoon niet meer nodig. En om-
dat ook in Ottawa de hand op de
knip moet, zullen er straks voor
het eerst sinds 1944 geen Cana-
dese soldaten meer in Europa
zijn, op enkele stafofficieren op
het NAVO-hoofdkwartier na.

In Brussel is men daar niet blij
mee, ook al hadden de Canade-
zen slechts 4.400 grondsoldaten
en 2.600 luchtmachtmensen in
Duitsland gelegerd. De aankon-
diging dat dit in 1995 tot 1.100
zou worden teruggebracht, was
al met gemengde gevoelens ont-
vangen. Maar dat nu devolledige
brigade en alle CF-18-vliegtuigen
verdwijnen, kan de Verenigde
Staten wel eens opverkeerde ge-
dachten brengen.
In Washington zijn veel politici
immers allang niet meer tevre-
den met het besluit om de Ame-
rikaanse aanwezigheid in Euro-
pa op 150.000 man te houden. Er
wordt openlijk gesproken over
100.000 of zelfs 70.000 soldaten.

Ondanks protesten van de
NAVO-generaals en toezeggin-
gen van de Amerikaanse rege-
ring dat zij een zinvolle militaire
presentie in Europa wil overhou-
den.

In 1989 waren er nog 326.000
Amerikanen in Europa. Volgens
de huidige plannen zakt dat in
1995 tot 150.000. In 1990 en 1991
zijn al 106.000 soldaten wegge-
haald, zodat er nu nog 220.000
zijn (152.000 landmacht, 68.000
luchtmacht). Elke dag vertrek-
ken er een paar honderd. Voor
het eind van dit jaar volgen er
nog eens 12.000. De VS hebben
in Europa al 381 bases of installa-
ties gesloten.

Verkleinen
Nederland zal zijn krijgsmacht
de komende tien jaarmet 30 pro-
cent verkleinen. Dat gaat 40.000
soldaten schelen, waarvan 17.000
bij de landmacht. Van de 5.700
soldaten in Duitsland (één briga-
de, 4.500 man, en een luchtaf-
weerbataljon van 1.200 man) zul-
len er 2.000 daar blijven. Ook de
luchtmacht en marine zullen
worden ingekrompen, zij het
minder drastisch dan de land-
macht.

De Britten zullen hun krijgs-
macht voor 1995 met 20 procent
inkrimpen. De landmacht gaat
van 160.000 naar 116.000 mensen,
de luchtmacht van 63.000 naar
55.000 en de marine van 89.000
naar 75.000. Het Britse Rijnleger,
nu nog 52.000 man sterk, zal
meer dan worden gehalveerd.
Twee luchtmachtbases in Duits-
land gaan dicht (er blijft er nog
één open) en ook thuis worden
bases samengevoegd.
De Duitsers moeten na een ak-
koord met (toen nog) de Sovjet-
unie hun krijgsmacht verkleinen
van 495.000 naar 370.000 militai-
ren, inclusief het vroegere Oost-
duitse leger. Er verdwijnen vier
divisies en twintig brigades. De
Duitse marine van 180 schepen
wordt gehalveerd. Er zijn al 213.
van de 688 legerplaatsen dicht.
Van de open blijvende liggen er
143 in het oostelijke landsdeel.

Kern
Ook Frankrijk heeft besloten het
leger kleiner te maken, maar het
is nog niet duidelijk hoeveel pre-
cies. Wel zal de Franse aanwezig-
heid in Duitsland worden terug-
gebracht van 44.000 tot 24.000
man in 1993. De omstreden
Frans-Duitse brigade blijft in elk
geval. Die moet volgens Parijs

!(en Bonn) de kern worden van
een Europees leger onder de
vlag van de EG en de Westeuro-
pese Unie.

Het Belgische leger wordt ook
eenvijfde kleiner, waardoor
20.000 van de 23.500 in Duitsland, gelegerde soldaten eind 1993 te-
rugkeren naar België. Van de
372.000 vreemde soldaten die in
1991 nog in Duitsland waren,
zijn er in 1995 nog hooguit
200.000 over. Vooral de Duitsers
zullen dat merken aan minder
oefeningen en minder (laag)vlie-
gen. En minder inkomsten.

Vertrouwen
Ook voor de langere termijn zijn
de vooruitzichten niet gunstig.
De Amerikanen hebben, vergele-
ken met Europa en vooral Japan,
de afgelopen jarenveel te weinig
geïnvesteerd in modernisering
en onderwijs, en dat kan op den

duur alleen maar wrange en dor
re vruchten voortbrengen.

Dat besef begint, na de jarenvan
euforie onder Reagan, nu lang-
zaam maar zeker tot de gewone
Amerikanen door te dringen.
Het is een.van de redenen waar-
om het vertrouwen van de con-
sument nu een lager peil heeft
dan sinds 1974 het geval is ge-
weest.

Er zijn meer redenen. De belang-
rijkste is, dat een groot deel van
de Amerikanen bang is dat zij
hun baan zullen verliezen. Want
wie zijn baan kwijt is, kan letter-
lijk alles kwijtraken. Het is hier
nu eenmaal geen sociaal para-
dijs. De werkloosheidsuitkerin-
gen zijn eindig en laag, maar de
hypotheek moet wél worden
doorbetaald.
iDat die angst - ondanks het rela-
tief overzichtelijke percentage
werklozen - zo groot is, komt
mede omdat hij de huidige re-
cessie annex periode van hele
trage groei voor het eerst ook
veel witte-boorden-banen verlo-
ren gaan. Eerdere recessies trof-
fen bijna exclusief de dragers
van blauwe boorden.
Bovendien zijn het een aantal
vlaggedragers van het Ameri-
kaanse bedrijfsleven, de parade-
paardjes, die harder getroffen
zijn dan wie dan ook.

De eens trotse, wereldwijd ope-
rerende vliegmaatschappij Pa-
nAm bestaat niet meer. Met de
drie grote autofabrieken (Gene-
ral Motors, Ford en Chrysler)
gaat het buitengewoon beroerd.
Alleen al General Motors draaide
vorig jaar met het onvoorstel-
baar grote verlies van 4,5 miljard
.dollar en zal zijn operaties met
74.000 arbeidsplaatsen moeten
terugbrengen.

Het is een lijstje dat zich naar
believen laat uitbreiden. Je hoeft
de krant maar open te slaan om
nieuwe, shockerende berichten
uit de eredivisie van het Ameri-
kaanse bedrijfsleven te lezen.
IBM moet inkrimpen, 's werelds
grootste warenhuis Macy's is in
grote moeilijkheden, enzovoorts,
enzovoorts. Al die berichten on-

dermijnen het zelfvertrouwen
van de Amerikaanse consument,
en daarmee zijn bereidheid geld
uit te geven.

opinie

Amerikaanse economie:
niet ziek, wel gammel

DOOR HENK DAM

WASHINGTON - Als je alleen naar de grote cijfers kijkt,
dan valt het nog wel mee met de Amerikaanse economie.
Van een echte recessie is bijvoorbeeld sinds ruim een half
jaar al geen sprake meer, omdat het Bruto Nationaal Pro-
dukt (BNP), de totale produktie, niet meer daalt.
De werkloosheid bedraagt 7 pro-
cent en dat is weinig vergeleken
met de vorige recessie, toen
bijna 11 procent van de Ameri-
kanen zonder werk zat. De rente
is sinds jaren niet zo laag ge-
weest, en de inflatie is nog maar
3 procent.
Maar daarmee is het beeld niet
compleet. Om te beginnen lijdt
de economie van de VS al sinds
begin 1989 aan bloedarmoede.
Van de lente van dat jaar tot de
zomer van 1990 bedroeg de groei
op jaarbasis niet meer dan een
magere 1 procent.
Toen begon de recessie met,
zoals dat in jargon heet, min-
groei. Daaraan kwam vorig jaar
zomer een einde, maar sindsdien
is de groei van de economie op
jaarbasisopnieuw beperkt geble-
ven tot nog geen 1 procent.

Dat is niet het normale patroon
van een recessie. Normaal is dat
na een periode van inkrimping
een periode volgt met forse

groei, gauw 4 tot 5 procent. Dat
gebeurde na de recessie van
1973-74 en 1981-82, maar is deze
keer tot nu toe uitgebleven.
De reden daarvoor is, dat het on-
derliggende economische beeld
nu veel somberder is dan bij
voorgaande recessies. Bij de eer-
dere recessies had Amerika niet
de grote federale schuld, die nu
als een enorm gewicht alle bewe-
gingen bemoeilijkt.

Kamer: tussen vakanties
door af en toe een wetje

DOOR CAREL GOSELING

achtergrond

DEN HAAG - „Ik zit midden in
een verhuizing en moet drie
wetsvoorstellen behandelen. Ik
word helemaal gek." Zo maar
een donderdagmiddag, een gang
in het gebouw van de Tweede
Kamer. Een doorsnee-Kamerlid
klaagt haar nood tegenover een
fractiemedewerker die vraagt of
zij nog het een of ander kan
doen. Ze heeft het te druk en
verwijst de zaak naar een fractie-
genoot.

Sinds 21 januari vergaderde de
Kamer weer. Uitgerust van een
kerstvakantie die liefst vier we-
ken duurde. Donderdag 27 fe-
bruari was het alweer de laatste
vergaderdag. De heren en dames
parlementariërs gaan er tot dins-
dag 10 maart tussenuit. Crocus-
vakantie, meldt deKameragenda
keurig.
In feite niets meer of minder dan
een alibi voor alle Kamerleden
uit het zuiden des lands, en hun
aanhang boven de groterivieren,
om ongestoord carnaval te vie-
"ren. Was tot voor enkele jaren de
helft van de Kamerleden tijdens
de carnaval 'wegens bezigheden

elders' afwezig volgens de
dienstdoende Kamervoorzitter,
inmiddels is het de hele club.
Gelegaliseerd.

Op 10 maart komen ze allemaal
weer terug naar Den Haag. Om
dan weer een maandje te ploete-
ren. Want, zie daar, dan is de
paasvakantie weer aangebroken.
Van 10 tot en met 27 april om
precies te zijn. Na Pasen werken
de leden van de negen Kamer-
fracties dan bijna twee maanden.
Om vervolgens in de zomerva-
kantie (26 juni tot en met 24 au-
gustus) weer van alle inspannin-
gen uit te rusten.
En wie gedacht had dat we er
daarmee waren komt bedrogen
uit. Want na de zomervakantie
draait het circus hoogstens tot
Prinsjesdag, 15 september. Dan
worden de Miljoenennota en de
departementale begrotingen
aangeboden. En voor het bestu-
deren van al die papieren neemt
de Kamer weer drie weken vrij.
Op 6 oktober start het seizoen
dan weer met de algemene poli-
tieke en financiële beschouwin-

gen. Let wel: tot aan de kerstva-
kantie.

Heeft u zoveel vakantie per jaar?
Bekijken we de 'werkweek' van
het doorsnee Kamerlid dan
blijkt ook die veel korter dan bij
menig Nederlander. Op maan-
dag vergaderen alleen enkele
Kamercommissies. Op dinsdag
start de vergadering van de Ka-
mer om 14.00 uur. Op woensdag,
als de agenda het toelaat, vanaf
13.00 uur. Donderdag start men
om 10.00 uur en vrijdag is, de
naam zegt het al, een vrije dag.
Natuurlijk, ook buiten de forme-
le Kameragenda is er werk.
Commissievergaderingen, frac-
tieberaad, werkbezoeken. Desal-
niettemin kun je je afvragen hoe
de Kamer nog tot haar taak als
'mede-wetgever', controleur van
het kabinet, kan komen. Een
voorbeeld. Vorige week stonden
er op de Karaeragenda vijftien
wetsvoorstellen en beleidsnota's
ter behandeling. Vier onderwer-
pen werden gedaan, de rest
schoofnaar later.

En dan te bedenken dat er bij de
Kamer nogruim 7000 (u leest het
goed) stukken 'aanhangig' zijn.
Brieven, nota's, wetsvoorstellen,
die wachten op behandeling.
Soms al jarenlang. Eigenlijk te
gek dat ons land toch nog zo
goed functioneert.

" Gezicht op de Tweede Kamer als er geen vakantie is. Foto: GPD

Beter
Zijn er dus alleen maar inktzwar-
te onweerswolken, zo ver het
oog reikt? Nee, zo erg is het ook
weer niet.. Uit verschillende cij-
fers blijkt dat de Amerikaanse
economie in de tweede helft van
dit jaar vrijwel zeker wat beter
zal gaan draaien.

Daarvoor zijn twee goede rede-
nen. Om te beginnen is dat de
lage rente. Het disconto - de ren-
te die banken elkaar voor kortlo-
pende leningen berekenen - is
nu 3,5 procent, het laagste peil
,sinds 1964. Dat betekent datover
de hele linie de rente laag is.
En dus zijn bedrijven en particu-
lieren nu versneld hun schulden
aan het afbetalen. Veel huiseige-
naren hebben verder hun oude
hypotheken vervangen door een
hypotheek met een lagere rente.
Dat betekent dus dat bedrijven
en particulieren meer geld be-
ginnen over te houden. Voor wie
dat niet geldt, geldt in ieder ge-
val idat het aantrekkelijker dan
ooit is om te lenen.

Verder is het een verkiezings-
jaar, en ondanks veel gebakkelei
tussen Witte Huis en Congres
zullen de kiezers de komende
maanden ongetwijfeld met be-
lastingverlagingen en andere
kadootjes van de overheid wor-
den gepaaid. Dat is eigenlijk niet
verantwoord, maar levert op de
korte termijn voor iedereen enig
extra besteedbaar inkomen op.

De eerste tekenen zijn te zien.
Vanaf eind januari zijn de auto-
verkopen weer wat omhoog ge-
gaan. De huizenmarkt trekt weer
iets aan. Een deel van de mid-
denstand ziet de klanten weer
terugkomen.
Enig economisch herstel komt
dus dit jaar, daarover zijn vrijwel
alle experts het met elkaar eens.
Maar of het breed, diep en vooral
langdurig zal zijn, dat blijft de
vraag.

Aannemers
Ik ben maar een doodgewone
huisvrouw en heb nog nooit een
ingezonden brief naar de krant
gestuurd, maar na het lezen van
het artikel over de aannemers in
uw krant van 26 februari 1992
ben ik met een paar vragen blij-
ven zitten.
Als een woningbouwvereniging
een grote opdracht plaatst voor
sociale woningbouw, komen die
aannemers dan ook eerst bij el-
kaar en gebeurt er dan wat in dat
artikel beschreven is? Wie zit er
met de gebakken peren? Juist ja,
de mensen die de huur op moe-
ten brengen en het Rijk met zijn
subsidies.
Als er koophuizen zijn, wie be-
taalt dan de rekening van de te-
veel gevraagde bouwsommen?
Wie krijgt de rekening van de
nieuwe stadsplanning? Zo kan
ik nog wel even doorgaan.
Dan denk ik dat dit geen tonnen
zullen zijn, maar dat over heel
Nederland gerekend het wel in
de miljoenen zal lopen. Waar
blijft de controle. Is dit werk
voor de Algemene Rekenkamer
of houdt zich hier een andere in-
stantie mee bezig?
Als het inderdaad zo is als in uw
artikel beschreven, worden de
mensen toch vies bij hun neus
genomen. Mensen die aan derge-
lijke praktijken deelnemen, heb-
ben allemaal boter op hun hoofd.
HEERLEN

Mevr. M.B. Bouwhuis

Reclame
Ik heb mij flink geërgerd aan de
niet aflatende stroom van recla-
me die ongevraagd in mijn bus
komt. Ik ergerde mij om meer
dan een reden. Ten eerste: wat
moet ik met al die troep. Ten
tweede: meestal zit die ellende
half in de bus, zodat bij regen-
weerhet water in mijn hal staat.

Ik heb wel eens geteld hoeveel
onnodig papier ik in' de bus
krijg. Het gaat gemiddeld per
maand om zon vijfkilo, van on-
geveer 75 reclamemakers afkom-
stig! Bij deze telling heb ik uiter-
aard de krant en diverse tijd-
schriften buiten beschouwing
gelaten.

Ik heb toen geschreven naar de
volgende twee adressen. Voor
geadresseerde ongewenste recla-
me DMIM Antwoordnr. 666, 1000
TL Amsterdam. Voor ongeadres-
seerde reclame DMIM Ant-
woordnr. 17999, 1000 WR Am-
sterdam. Sinds een week zijn op
de postkantoren voor 2,40 gul-
den stickers te koop waarmee de
consument ongevraagd en onge-
adresseerd drukwerk in de brie-
venbus kan voorkomen. Ook
deze campagne is van het Direct
Marketing Instituut Nederland.
Je krijgt een rode sticker om op
jebrievenbus te plakken. Op den
duur helpt dat). Tevens worden
zeer velen, o.a. Wehkamp, Otto,
NTI en Loi, door voornoemdein-
stanties aangeschreven dat ze
uw adres uit hun bestanden
moeten schrappen. Na een paar
maanden gaat ook dat helpen.

Ik vind verder dat wij als bur-
gers niet voor het opruimen van
die troep op moeten draaien.
Geen subsidie van de gemeente
dus aan diegene die het ophaalt.
Beter lijkt mij aan de bron een
belasting te heffen, voor de aan-
maak van reclamefolders.

De gemeente zou ook een soort
grote milieuboxen kunnen aan-
schaffen (op kosten van de ad-
verteerders uiteraard) die je dan
aan de deur zet. Laten we wel
wezen, de leus is toch: 'De ver-
vuiler moet betalen.

Alle adverteerders kunnen hun
advertenties toch in de dagbla-
den kwijt.
ELSLOO J.G. Schalk
(Door redactie ingekort)

Iezers schrijven
Iers meisje

'Wat lerland nodig heeft, is wat
minder religie en wat meer be-
schaving. Deze uitspraak die u
toedichtte aan de voormalige En-
gelse minister-president Marga-
ret Thatcher maakt u tot uit-
gangspunt van uw commentaar
over het zogenoemde 'lerse
meisje.
Vooropgesteld dat een dergelijke
uitspraak een tegenstelling op
zichzelf is, verwerpt u God en
Zijn geboden en doet u grof on-
recht aan de gehele mensheid
wiens religieuze gevoelens on-
miskenbaar zijn. Tevens trapt u
naar de Katholieke Kerk en
schrijft u het autonome lerland
de wet voor. Bovendien propa-
geert u de gelegenheidsmoraal
die thans wereldwijs veld wint
en debet is aan de vrije val van
normen en waarden.
Nooit in de geschiedenis van de
mensheid werd grotere barbarij
ooit gevonden dan hedentenda-
ge nu abortus-provocatus zo in
zwang is. Ja zelfs tot de rechten
van de (weerbare) mensen wordt
beschouwd. Het is en blijft
moord op een weerloos mensje.
Een schepsel God's. Een en al
wonder zon ontstaan van de
mens in de moederschoot; een
mens is compleet vanaf de con-
ceptie; een volledige ziel en een
lichaam in wording. Dat te ver-
moorden, is dat beschaving? Re-
ligie richt de mens op God. En
daar is niets op tegen.
SINT ODILIËNBERGAd Jansen

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienenbetrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort ofgeretour-
neerd. Een ingezonden brief
moet voorzien zijn van naam,
adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm, of brieven
die oproepen tot acties of
aanzetten tot geweld of an-
dere onwettige daden, wor-
den niet geplaatst. Datzelfde
geldt ook voor brieven met
onwelvoeglijk taalgebruik en
beledigingen. Anonieme
brieven worden evenmin ge-
plaatst.

postbus 3100

Bruinkool
Insiders in het 'grensoverschrij-
dend' milieurecht en waterrecht
zullen maar matig enthousiast
zijn over het zogenaamde succes
dat ónze ministers Alders (Mi-
lieubeheer), Maij (Verkeer en
Waterstaat) en Van den Broek
(Buitenlandse Zaken) naar aan-
leiding van Kamervragen bij de
Duitse milieuminister Töpfer
hebben bereikt ten aanzien van
honorering van inspraak - op
gelijke voet met de Duitsers -
door inwoners van de grenspro-
vincie Limburg en onze overheid
bij het Duitse bruinkoolwin-
ningsproject Garzweiler 11. Dit
kan opnieuw gevolgen hebben
voor de daling van de grondwa-
terstand met name in het toch al
zwaar geteisterde Midden-Lim-
burg. Het gaat hier dus om in-
spraak in de Duitse Umweltver-
traglichkeitsprüfung (UVP) -
vergelijkbaar met een Neder-
landse MER - waarbij vóór het
verlenen van de nodige over-
heidsvergunning relevante mi-
lieuinformatie beschikbaar
komt. Hierover berichtte het LD
van 25 februari 1992, op de voor-
pagina.

Het lijkt op een doekje voor het
bloeden, als men voor ogen
houdt, dat zowel bij de Duitse
UVP als bij de Nederlandse
MER niet beslist wordt of een
bepaalde activiteit (in dit geval
bruinkoolwinning in dagbouw)
al dan niet doorgaat. Neen, daar-
,over beslist, na het verkrijgen
van de gewenste milieuinforma-
tie het gezag, dat bevoegd is de
betreffende vergunning te verle-
nen. Het is derhalve zeer du-
bieus wat de inspraakgerechtig-
den werkelijk bereiken. Daarbij
is in 'Europa 1992' een dergelijke
minimale vorm van rechtsbe-
scherming op het grensover-
schrijdende vlak toch wel het
geringste dat je mag verwachten.
Misschien dat een goede coördi-
natie en begeleiding daarvan
(ook wat betreft juridisch
spraakgebruik) van overheids-
wege (ik neem aan van ons Pro-
vinciebestuur) het resultaat nog
enigszins acceptabel kan maken.

Je vraagt je overigens af, waar-
om onze drukbezette bewindslie-
den al die moeite bij collega
Töpfer moesten doen, nu de Eu-
ropese Commissie al enkele ja-
ren geleden, naar aanleiding van
een vraag van de Europarlemen-
tariërs Van dijk, Van der Lek en
Larive, als haar oordeel heeft uit-
gesproken dat Duitsland ver-
plicht is op basis van de Europe-
se Richtlijn 85/337 de Nederland-
se ingezetenen rechtsingang te
verschaffing tot inspraakproce-
dures als de onderhavige!

Voor het overige is helaas de
rechtsbescherming in milieuza-
ken van Nederlandse ingezete-
nen in vergelijking tot Duitse
ingezetenen vrijwel een 'lege
huls. Niet alleen laat Duitsland
zich weinig gelegen liggen aan
het 'non-discriminatiebeginsel'
(inhoudende dat ingezetenen
van een staat en niet-ingezetenen
qua rechten worden gelijkge-
steld), bovendien is het zo dat in
dat land in de wetgeving nog het
'territorialiteitsbeginsel' wordt
toegepast. Zo blijkt uit paragraaf
42 van de Verwaltungsgericht-
sordnung (VwGO), dat daar
Duitse ingezetenen worden be-
voordeeld. Met name voor de
grensprovincies is dit een obses-
sie. Juist dit zouden de weder-
zijdse bewindslieden zich meer
moeten aantrekken.

Op het punt van de (noodzake-
lijke)gelijke rechtstoegang van
Duitse en Nederlandse ingezete-
nen zou een harmonisatie van
wetgeving uitkomst kunnen bie-
den. Beter en gemakkelijker zou
het zijn als de EG via het Ge-
meenschapsrecht een gelijke
rechtstoegang over en weer zou
bewerkstelligen; dat lijkt niet
zon moeilijke ingreep te zijn.

ECHT Dr. Willem Heemskerk,
Waterjurist

(Door redactie ingekort)
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Basischemie
Jjftdanks een koersverandering
f^hting harsen, hoogwaardige
j^nststoffen en chemische speciali-.7*ten is DSM nog steeds gespeciali-

in basischemie, een tak waar?°nkere wolken boven hangen. Er
een enorme overcapaci-, j!*1* aan kraakinstallaties, zowel inJjUropa als in derest van de wereld.

'vat betekent dat DSM zijn kraker-Pfodukten moeilijk kan exporteren.
J*°vendien komen de prijzen onder

te staan.

'Si.'echt voor de winst was ook het
*lt dat DSM in de afgelopen maan-
?*n een van de kraakinstallaties een

kostbare grote beurt gegeven.
°k de vorig jaar begonnen ingrij-

pende reorganisatie in Limburg
°st het bedrijf handenvol geld.

Aardgas
j«s basis-chemiebedrijf deed DSM
et dus niet best. Het concern mag

J'ch volgens de analisten gelukkig
Pryzen dat het ieder jaar stabiele in-
komsten heeft uit de aardgasactivi-
*iten. Verder leveren de gunstige
f^sultaten van dochter Curver-Rub-

nog aanzienlijke inkom-en op.

£ Vermeulen van effectenkantoor
Van Meer James Capel nv en J. Vis-
,er van de Amsterdamse Commis-

sionairs Combinatie (ACC) ver-
achten dat de winst uit gewone
edrijfsuitoefening na belastingen

?*etruim eenderde daalt tot net iets
j^eer dan een half miljard gulden.
er aandeel keldert het resultaat

v?n ’ 23,10 naar ’ 14,40, voorspelt
.ermeulen. Visker houdt het op
' 14,50. Hun collega Marius Andréan Amstgeld nv is nog somberder11 voorspelt een daling met 43 pro-£e nt naar ’ 13,25 per aandeel. Dat
°U betekenen dat de winst uitkomt
jP f 465 miljoen. De Hollandse

houdt het op een

winst van ’ 15 per aandeel, ofwel
526 miljoen in totaal.

Voor dit jaar verwachten de des-
kundigen van ACC en Amstgeld (in
tegenstelling tot Van Meer James
Capel) geen verbetering van de re-
sultaten. Integendeel, er wordt ge-
dacht aan een gewoonresultaat van

’ 440 miljoen, of ’ 12,50 per aan-
deel. Als de economie zich herstelt
zal DSM dat pas in 1993 merken.

Imago
Ondanks de grote winstval ver-
wacht Vermeer James Capel dat het
dividend gehandhaafd blijft op ’ 8
per aandeel. Dat zou het imago van
het chemieconcern tenminste goed
doen. De - gezien de resultaten -
relatief hoge beurskoers van ruim

’ 107 doet vermoeden dat de mees-
te aandeelhouders eveneens ver-
wachten dat DSM het dividend
handhaaft. Bij een lager dividend
zal de beurskoers flink dalen. ACC
en Amstgeld voorspellen dat het di-
vindend’ 6 wordt, want DSM heeft
het geld hard nodig om het in het
eigen bedrijf te stoppen.

Ontheffing
De eerste weken van de aanmel-
dingstermijn, begin februari,
kwamen de meldingen slechts
mondjesmaat binnen. Het was
ook een nieuw fenomeen, waar
de bedrijven aan moesten wen-
nen en een vorm voor zoeken,
aldus een STE-medewerkster.
Ontheffing van de plicht tot
openbaarmaking is overigens
mogelijk. Wanneer hetbetreffen-
de bedrijf openbaarmaking in
strijd acht met het openbaar be-
lang, kan de minister van finan-
ciën ontheffing verlenen. Op 2
maart had een dergelijk verzoek

het ministerie nog niet bereikt.

Een tweede mogelijkheid voor
ontheffing kent de wet wanneer
het bedrijf in kwestie kan aanto-
nen dat het met openbaarma-
king ernstig in de eigen belan-
gen wordt geschaad. Aan de
andere kant mag het publiek
niet door de verzwijging misleid
worden bij de beoordeling van
de onderneming. Over een der-
gelijke ontheffing beslist de
STE, die echter geen enkele me-
dedeling wil doen, zelfs niet op
de vraag öf een dergelijk verzoek
in behandeling is.

beurs

Vriendelijk
- Op een vriende-

-2* gestemde Amsterdamse effec-
nbeurs lag Philips gisteren weer*°cd gevraagd in de markt. Beleg-

rrs, en met name Amerikaanse,
j?«n zich blijkbaar nog steeds in-toreren door de jaarcijfers. De
j/^Het in het elektronicafonds
J*am in dubbeltellinguit opruim 5.^ljoen aandelen met een omzet> f 189 miljoen.
[^sterdam kon zich gisteren be-
s*aglijk wentelen in de positieve

op de overige Europese
Bovendien was er in te-

r^stelling tot maandag sprake vankopersmarkt waardoor dekoer-en over een breed front konden

.e stemmingsindex sloot met eenJp«st van 0,8 punt op 127,0 terwijle koersindex algemeen, waarin deJJjternationale fondsen zwaarder
1,10 punt hoger sloot op

3"6,70. De EOE-index bereikte met"*,28 de hoogste stand dit jaar. Dej^zet bedroeg in totaal f 1,7 mil-'■'d waarvan f 955 miljoen aan obli-F*ties en f 762 miljoen aan aande-. 1- De obligatiemarkt sloot tot een
lager.

u^ilips profiteerde stevig van deP°te belangstelling en klom f 1,10t f 37,60 waarbij het weerstand-
van f 37,50 werd gepas-

erd. Dekkingsaankopen van
f^rktpartvjen die op slechte jaarcij-.rs hadden gerekend waren even-als debet aan de grote vraag. Ooke chemische waarden lagen goed
i? de markt. Akzo won acht dubbel-*s op f 150,40 terwijl DSM zelfsb6tl rijksdaalder klom tot f 110.

waren iets verbaasdJ'er die stijging aan de vooravond
l*r» de publikatie van de jaarcijfers
v0rnende maandag. Een fors tegen-
jolendvierdekwartaal wordt in die. »ngen niet uitgesloten. De overigeC^rnationals waren dubbeltjes be-<?r zoals KLM dat f 0,70 beter sloot
,^.f 39,10. Alleen Hoogovens moest

inleveren op f 54,20.

Hoofdfondsen v.k. s.k.
ABNAmro 47,40 f 47,40
ABNAmroAinF. 80,70 80,60
ABNAmro Obl.Gr.f. 176,60 176,70
AEGON 127,80 128,00
Ahold 86,90 87,70
Akzo 149,60 150,40
Alrenta 193,00 193,00
Amevcert. 57,80 58,20
Bols eert. 47,00 47,00
Bührm.Tet. c. 43,10 43,30
CSM eert. 92J 0 92,70
DAF 26,00 26,40
Dordtsche Petr. 13410 134,30
DSM 107^50 110,00
Elseviercert. 112,60 113,40
Fokker eert. 32,00 32,90
Gist-Broc. eert. 34,10 34,10
Heineken 168,80 169,40
Hoogovensnrc 54,50 54,20
Hunter Douglas 73,40 72,20
InlMüller 62,50 61,50
Int.Ned.Gr. c. 51,10 51,80
KLM 38,40 39,10
Kon.Ned.Papier 45,90 46,80
Kon. Olie 143,20 143,70
Nedlloyd 62,40 62,50
Océ-v.d.Gr. H 74,10 74,60
Pakhoed eert. ' 48,90 48,80
Philips 36,50 37,60
Polygram 45,60 45,60
Robeco 100,40 100.50
Rodamco 53,30 53,70
Rohnco 100,00 99,90
Rorento 72,30 72,30
StorkVMF 47,70 47,80
Unilever eert. 186,40 186,50
Ver.BezitVNU 81,00 81,30
VOC nrc 44,60 44,60
Wessanencert. 88,70 90,10
Wolters-Kluwer 72,20 72,80

Avondkoersen Amsterdam
KLM 39,00 (39,10)
Kon.Olie 143,20-143,70(143,70)
Philips 37,60-38,30(37,60)
VOC 44,70-44,80 (44,60)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 52,80 53,50
ABNAmroHld.prf. 6,12 6,12
ABN AmroHld.div. 45,60 45,60
ACF-Holdingc. 33,80 33,50
Aegon div.92
Ahrend Groepc. 131,50 131,00
Asd Options Tr. 10,70 10,70
Asd. Rubber 3,40 3J5Ant. Verff. 420,00
Atag Hold. eert 121,50 120,00
Athlon Groep 47,50 47,90
Athlon Groepnrc 45,50 45^50Autlnd.R'dam 90,00 90,00
BAM Groep 90,50 90,20
Batenburg 122,50 122,50
Beers 120,20 120,50
Begemann 106,80 107,50
Belindo 321,00 d 321,00

Berkels Patent 1,18 l,n
Blydenst.-Will. 38,50 38,20
Boer De,Kon. 225,00 225,00
BoerDeWinkelb. 72,70 72,70
Borsumy Wehry 65,50 65,00
Boskalis Westm. 23,90 23,80
Boskalis pref. 26,90 26,50
BraatBeheer 35,00 35,00
Breevast 10,30 e 10,40
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delftpref 812,00 817,00
Calvé-Delftcert 1182,00 1190,00
Cindu Intern. 160,00 163,00
Claimindo 309,00 309,00
Content Beheer 24,20 24,30
Credit LBN 32,30 32,40
Crownv.G.cert. 123,50 121,20
CSM 93,00 93,20
DAFcert. 18,70 e 18,80
Delft Instrum. 27.30 27,60
Desseaux 43,00 42,50
Dorp-Groep 42,50 42,50
Draka Holding 23,40 23,30
Econosto 29,70 29,70
EMBA 214,00
Eriks Holding 79,80 79,70
Flexovit Int. 57,50 57,50
Frans Maas eert. 78,00 80,00
Gamma Holding 104,50 104,00
Gamma pref. 5.65 5,65
Getronics 35,70 36,10
Geveke 41,00 40,00
Gevekediv'92 38,50 37,80
Giessen-deN. 105,00 109,00
Goudsmit 36,00 35.50
Grolsch 188,00 187,80
GTI-Holding 224,00 223,80
Hagemeyer 148,00 148,00
idem div'9l 145,00 145,00
HALTrustB 13,80 13,90
HALTrust Unit 13,70 13,70
HBG 215,00 216,50
HCSTechnology 1,05 a 1,05 aHeinekenHold. 152,00 153,00
Hoek'sMach. 241,00 243,50
Holl.SeaS. 0,49 0,50
Holl.Kloos 455,00 455,00
Hoop Eff.bank 7,70 7,70
Hunter D.pref. 2,70
IHCCaland 61,50 61,40
Kas-Associatie 36,50 36,00
Kempen &Co 10,00 10,00
Kiene's Suikerw 1095,00 f 1089,00
KondorWessels 33,00 33,00
KBB 78,00 78,00
KNPdiv. 44,00 44,30
Kon. Sphinx 52,70 52,70
Koppelpoort 389,00 389,00 a
Krasnapolsky 207,00 215,00 bLandré&Gl. 54,50 54,10
Macintosh 42,20 42,20
Maxwell Petr. 115,00 116,50
Moeara Enim 1171,00 1172,00
M.Enim 08-cert. 15200.00 15200,00
Moolen Holding 38,00 a 38,00
MulderBoskoop 54.00
Multihouse 5.20 5,30
Mynbouwk.Werk. 360,50 30,50
Naeff 525,00 f

NAGRON 54,30 56,00 b
NIB 616,00 616,00
NBM-Amstelland 8,90 8,90
NEDAP 346,00 344,00
NKFHolding 197,00 197,50
Ned.Part.Mij 57,30 57,30
Ned.Spnngst. 7200,00.
Norit 22,00 22,10
NutriciaGB 165,50 166,80
NutriciaVB 174,60 174,30
Nutricia VB div92 168,00
Nrjv.-Ten Cate 103,40 103,20
OcévdGr.div92 72,70 73,20
Omnium Europe 8,50 a
Orco Bank eert. 70,50 70,10
OTRA 340,50 340,00
Palthe 64,00 a 63,50
Philips div.'92 36,00 37,00
PirelliTyre 20,70 20,80
Polynorm 144,00 144,00
Porcel. Fles 146,00 146,00
Randstad 46,00 47,00
Ravast 27,00 27,00
Reesink 75,30 75,30
Samas Groep 39,30 39,30
Sarakreek 14,50 14,50
Schuitema 1610.00 1610,00
Schuttersveld 49,80 49,80
Smit Intern. 45,80 44,80
Stßankiers c. 15,50 15,40
Stad Rotterdam c 42,40 42,70
TelegraafDe 85,50 85,00
Textielgr.Twente 89,00 89,00
Tulip Computers 25,80 25,70
Tw.Kabel Holding 123,00 124,50
Übbink 73,80 73,80
Union 71,00 70,50
Un.Dutch Group 2,60 2,80
VereenigdeGlas 525,00 525,00
Vertocert. 29,80 29,60
VolkerStevin 60,00 61,50
Volmac 28,50 29,10
Vredestein 15,70 15,60
VRG-Groep 46,00 46,20
Wegener 64,20 64,20
WestlnvestF. 17,50 17,50
Westlnv.F.wb 116.50 116,50
WoltersKluwer 281,00 282,00
Wyers 29,30 29,10
Beleggingsinstellingen
ABN AmroAand.F 81,50 81,50
ABN AmroAmer.F. 70,50 71,00
ABN AmroEur. F. ' 75,30 75,10
ABN AmroFar EF. 54,00 53,40
ABN Amro Liq.Gf. 162,20 162,20
ABN Amro Neth.F. 86,00 86,00
Aegon Aandelenf. 35,50 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABN Beleg.fonds 62,90 63,30
Albefo 49,10 48,90
AldollarßFs 26,60 26,50
Alg.Fondsenbez. 235,00 237,00
Alhance Fund 10,60 10,60
Amba 11,50 11,50
Amro NorthAm.F. 69,50 69,70
Amvabel 84,20 84,50
AsianTigersF. 65,50 b 65,50
Asian Select. F. 59,50 59,40

Austro Hung. F. 5,30 5,30
Bemco RentSel. 55,80 56,00
BeverBelegg. 3,20 3,10
CLNObI.Div.F 110,30 110,30
CLNObl.Waardef. 114,10 114,10
Delta Lloyd Inv. 29,80 29,90
DP America Gr.F. 36,90 37,00
Dp Energy.Res. 40,00
EGFlnvestm. 132,10 132,10
EMFRentefonds 68,40 68,50
Eng-Holl.Bel.Tl 10,20 10,20
Envir.Growth F. 52,60 52,60
Esmeraldapart. 35,10 35,10
Eur.Ass. Trust 6,50
EMS GrowthFund 105,20 105,10
EMS IncomeFund 107,00 107,10
EMS Offsh.Fund 104,70 104,60
EOE Dutch St.IF 325,00 323,00
Euro GrowthFund 50,00 49,90
Euro SpainFund 7,70
FarEastSel.F. 57 30 57,30
GimGlobal 53,70 53,70
Groeigarant " 1,52 1,51
Holland Fund 73,00 72,40
Holl.Eur.Fund 49,10 49,00
Holl. Obl.Fonds 125,00 125,00
Holl. Pac. Fund 100,00 99,40
Holl. Sel.Fonds 84,20 84,30
Innovest 69,00 69,00
Interbonds 508,00 510,00
Intereffektsoo 31,20 31,20
lntereffektwt 100,40 98,50
Investapart. 73,60 74,30
ISHimal.FundJ 8,50 9,10
JadeFonds 154,20 154,20
JapanFund 18,10 18,00
Jap.lnd.AlphaF. 8100,00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac.Tr. $ 9,20
Mal.Capita)F.s 7,10 7,00
MeesObl.Div.F. 118,40 118,50
MexicoIncome F. 22,00
MXInt.Ventures 10,30 10,30
Mondibel 76,70 76,70
Nat.Res.Fund 1200,00 1200,00
NedufoA 118,00 117,00 a
Nedufoß 119,00 119,00
NMB Dutch Fund 46,10 46,10
NMB Geldmarkt F. 5438 54,39
NMB GlobalFund 47,20 46,50
NMB Obüg.F. 36,40 36,40
NMBSpaard.F. 102,20 102,22
NMBRentegr.F. 118,10 118.10
NMBVast Goed F. 37,70 37,70
NewAsiaFund 6,50
NomuraWarc.F. 0,73 0,70
Obam, Belegg. 258,50 259,20
OAMFRentefonds 11,30 11,25
OrangeFund 21,60 21,50
Pac.Dimensions 93,20 93,00
Pac.Prop.Sec.F. 31,20 31,20
PiersonRente 113,50 113,50
Postb.Belegg.f. 57,40 57,50
Postb.Verm.gr.f. 54,00 54,10
ProspInLHIPJ 3,90
Rentalentßel. 151,10 151,20
RentotaalNV 35,70 35,701
RG America F. 107,20 107.30
RG Divirent F. 49,30 4930

RG Europe F. 99,70 99,70
RG Florente 114,00 114,00
RG Pacific F. 96,50 95,50
RG SP Groen 54,70 54,60
RG SP Blauw 51,80 51,70
RG SP Geel 48,90 48,90
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolincocum.p 80,10 80,00
Schrod.lntPr.F 28,60 d 29,30
Sci/Techs 14,25 14,25
SuezLiq.Grf. 180.30 180,30
Technology Fund 19,20 19,20
TokyoPac.Hold. 201,00 196,00
TransEur.Fund 83,60 84.00
TranspacF.Yen 310,00 301,00
Uni-Invest I<Bo 14,80
Unico Inv.Fund 77,90 77,90
UnifondsDM 31,60 32,30
Vaste Waard.Ned 65,40 65,40
VastNed 112,50 112,50
VIBNV 56,50 56,50
VSB Mix Fund 53,40 53,40
VSB Rente Fonds 109,70 109,70
WBO Intern. 69,00 69,00
WereldhaveNV 116,00a 118,00
Yen ValueFund 82,30 82,40
ZOMFloridaF.s 40,00 39,00

Parallelmarkt
Alanhen 29,80 29,80
ABF 112,00 112,00
Berghuiier Papier 45,10 45,10
Besouw Van eert. 49,30 49,30
Biogrond Belegg. 10,80 10,80
Comm.Obl.F.l 98,50
Comm.Obl.F.2 98,60
Comm.Obl.F.3 98,70
DeDrieElectr. 16,20 16,30
Delta LlDollarf. 65,40 65,20
Delta Lloyd ECU 64,50 64,40
Delta Lloyd Mix 61,70 61,70
Delta LloydRent 59,30 59,40
Delta Lloyd Vast 57,20 57,30
Dico Intern. 91,50 91,50
DOCdata 5,80 5,20
Dutch TakeOv.T. 46,40 46,40
Ehco-KLMKleding 40,30 40,20
E&LBelegg.l 70,00 70,10
E&LBelegg.2 74,90 74,80
EiLßelegg.3 106,20 106,20
E&LBelegg.4 77,90 77,80
E&L KapRente F. 105,50 105,50
FreeRecord Shop 31,80 32,50
GaiaHedgel 103,50
Geld Papier c. 70,50 71,10
German City Est. 39,80 39,80
Gouda Vuurvast 77,50 77,50
Groenendijk 45,50 45,50
Grontrmj 56,50 56,80
HCA Holding 47,70 47,70
Heivoet Holding 38,80 38,80
Hes Beheer 43,00 44,20
Homburg eert I,ooe 1,05
Inter/View Eur. 3,70 3,60
Kühne+Heitz 47,50 47,50
LCI Comput.Gr. 5,80 5,80
Melle, van nrc 38,80 38,50
Nedcon Groep 50,00 50,00
Nedschroef 85,00 85,00

Neways Elec. 7,00 7,00
New Eur.Htls DM 19,10 19,10
NewtronHold. 1.60 1,70
Pan Pac. Winkel 10,70 10,30
PieMedical 4,90 4,90
Simac Techniek 13,40 13,40
Sligro Beheer 55,50 55,70
SuezGr.Fund 53,80 53,80
VHS Onr. Goed 1,10 1,30
Vilenzolnt. 39.50 39,50
Welna 262,70 262,70
WallStreet m
allied signal 50 52Va
amer.brands 44% 44%
amer.tel.tel 36% 37'/b
amococorp 44% 44 l/2
asarcoinc. 27 V 2 28%
bethl. steel 14% 15
boeingco 46'/« 46%
can.pacific 17%
chevron 61 62/4
chiquita 34 'U 34%
chrysler 16% 17'A
citicorp 17/8 17'»
cons.edison 25% 25%
digit.equipm. 62'/» 61%
dupont nemours 45'/« 45%
eastman kodak " 44% 44%
exxon corp 56 55%
ford motor 37'/e 37%
gen.electric 79% 78%
gen. motors 37% 37%
goodyear 63% 63V2
hewlett-pack. 74% 75%
mt. bus.mach. 87% 88/4
mt. tel.tel. 66% 69%
kim airlines 20% 20%
mcdonnell 64% 65%
merck co. 156% 153%
mobil oil 60% 60%
penncentral 24% 24vi
Philips 20 20V2
primerica 41 41%
royal dutch 77 77
sears roebuck 43% 44%
sfe-south.pac. 11% 11%
texacoinc. 57% 58V4
unitedtechn. 51% 53%
westinghouse 20/4 20%
whitmancorp 14' A 14/2
woolworth 28% 29V»

Advieskoersen
amerik.dollar 1,790 1,910
austr.dollar 1,33 1,45
belg.frank(lOO) 5,31 5,61
canad.dollar 1,500 1,620
deense kroon (100) 27,50 30,00
duitse mark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,10 3,35
finse mark(100) 39,65 42,15
fraase frank (100) 31,45 34.20
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaüire(10.000) 13,80 1550jap.yen (10.000) 138,00 144,00
joeg.dm.t/m 100

Noorse kroon (100) 2730 29,70
oostschül.(lOO) 15,75 16,25
port escudo (1001 1,20 1,38
spaanse pes (100) 1,70 1,86
turkse pond(100) 0,0265 0,0400
zweedse kr. (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121.25 125,75
Wisselmarkt

amenk.dollar 1,86215-1.86465
antül.gulden 1,0260-1.0560
austr.dollar 1,3963-1.4063
belg.frank(loo) 5,4675-5,4725
canad.dollar 1,56375-1,56625
deense kroon (100) 29,000-29,050
duitse mark 11001 112,5000-112,5500
engelse pond 3,2390-3,2440
franse frank (100) 33,095-33,145
gneksedr.(lOO) 0.9250-1,0250
hongk.dollar(100) 23.7750-24.0250
ïersepond 3.0005-3,0105
itaUire(lO.OOO) 14.985-15,035
jap.yen(10.000) 142.355-142,455
nwzeel.douar(lOO) 1,0143-1.0243
noorse kroon (100) 28,695-28,745
oostenrsch. (100) 15,9870-15,9970
port. escudos (100) 1,2890-1,3290
spaanse pes.(100) 1.7860-1,7960
surin.gulden 1,0240-1,0640
zweedsekr. (100) 31.020-31,070
zwits.frank(loo) 123,830-123,880
e.e.u. 2,3005-2.3055

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=lool
algemeen 205,60 206,70
idexcl.kon.oUe 203,30 204,60
internationals 205,60 206,70
lokale ondernem. 20730 208,70
idfinancieel 148,10 148,90
id niet-financ. 265,00 266,60

CBS-herbeleggingsindex (1983=100
algemeen 292,80 294,40
idexcl.kon.olie 273,50 27530
internationals 30530 306,70
lokaleondemem. 278,60 28030
idfinancieel 218,30 219,50
id niet-financ. 336.70 338.60

CBS-stemmingsindex (1990=100)
algemeen 126,20 127.00
intemation 141.30 142,30
lokaal 123.50 124,20
fin.instetl 130,40 131,20
niet-financ 122,10 122,90
industrie 130,20 131.20
transpopsl 140,00 140,70

Goud en zilver
Goud onbewerkt 20,740-21.340. vorige
22,440-21.040,bewerkt 22,940laten, vc*ge
22,640 laten.

Züver onbewerkt 210-280, vorige 205-275,
bewerkt 320 laten, vorige 320 laten.

Oow Jones

Industrie 3.290,25
+14,98

OPTIEBEURS
serie omzet v.k ik.

abnamro c apr 47.50 218 0,90 1,00
abnamrocj9s 45,00 230 6,30 6,50
dsm c apr 105,00 617 4,80 a 6,50
dsm capr 110,00 433 2,00 3,00
dsm c apr 115,00 284 0,70 1,10
dsm cokt 115,00 515 _20 2,90
coc c mrt 300,00 413 7,00 9,50 b
coc c mrt 305,00 344 3,80 b 5,90
coc c mrt 310,00 382 1,80 2,70
coc c mei 305,00 245 6,70 8.00
coc pmrt 300,00 373 1.20 0,70
coc pmrt 305,00 537 2.80 a 1,70
coc papr 280.00 243 0.50 0.30
fokker c apr 32.50 449 1,50 1,90
fokker papr 27,50 500 0,50 a 0,20
hein papr 160,00 213 I,ooa 1,00
hoog papr 55,00 227 2,40 2.60
hoog pjul 50,00 208 1.70 1,80
ing c apr 47,50 286 4,30 a 4,90
ing cjul 55,00 208 0,70 0,90
ing cj94 4730 277 7,10 7,50
ing cj9s 47,50 555 8,60 8,90
ing papr 45,00 300 030 a 0.10
phil c mrt 32,50 303 4,00 5,00
phil c mrt 35,00 203 1.80 2,40
phil c mrt 3750 213 0,40 0,70
phü c apr 30,00 272 6,70 7,60
phil c apr 3230 691 430 530
phil c apr 35,00 1891 230 3.00
phü capr 37,50 1771 030 130
phü c apr 40,00 203 0,40 0,50
phü cjul 35,00 389 3,10 3.90
phü cjul 37,50 1296 1,70 230
phü cjul 40,00 559 0.90 130
phü cokt 35.00 285 4,00 4,70 b
phü c okt 3730 1734 2.60 330
phü c okt 40,00 238 1,40 1,90
phü c okt 55,00 223 o,loa 0.10
phü c 093 30.00 2770 9,50 10.40
phü c 094 45,00 807 3,50 3.60
phil c 095 20.00 1109 1830 1930
phü c 096 35,00 UU 9.70 10,00
phü papr 35.00 282 0,70 0,30
phü papr 37.50 213 1,80 130 a
phü p093 30,00 983 130 130
polyg c mei 42,50 198 430 430
sto c mei 47,50 250 1,60 1,80
sto caug 50,00 265 1,50 a 1,40
tops c mrt 590,00 220 4,00 630
umi c apr 185,00 214 6,00 6,00

I
| a laten g bieden-ei-div.

b bieden h latentei-tfiv.
c ei-claim k gedaan - h
d ei-dividend l gedaan " g
e gedaan l boden vk slotkoers vorige dag
1 gedaan t laten sk ■ slotkoers gisteren

economie

Speculaties over daling dividend

Beurs toont zich
somber over DSM

AMSTERDAM - De effectenhandelaren op Beursplein 5
*ijn eensgezind in hun opvattingen dat DSM vorig jaar
tenminste eenderde van het resultaat heeft ingeleverd.
Maandag maakt het Limburgse chemiebedrijf zijn jaar-
cijfers bekend. Die cijfers zullen ongeveer overeenkomen
toet de sombere resultaten die DSM het afgelopen jaaral
terkwartaal meldde. De effectenhandelarenzijn daarom
toeuwsgieriger naar het dividend dan naar het resultaat.

wordt afgewacht of
PSM zich aan de oude toezegging
2j?üdt dat na een slecht jaar de*listuitkering niet meteen wordt

Het dividend was de af-
kopen jaren ’ 8,-. Diverse finan-
S^l deskundigen verwachten dat
7SM zich nu toch - mede gezien de

vooruitzichten - gedwon-
f& ziet tot een aanpassing naar
' 6,-.

" Een polypropeen-fabriek van DSM in Geleen. Het bedrijf heeft een slecht jaar achter de rug

Termijn melding zeggenschap
verstrijkt zonder schokken

DEN HAAG - Honderden aan-
meldingen van groot-aandeel-
houders in Nederlandse beurs-
fondsen zyn inmiddels binnen.
Maar terwijl op 2 maart de aan-
meldingstermijn volgens de 'Wet
melding zeggenschap in ter
beurze genoteerde ondernemin-
gen' is verstreken, verwacht de
Stichting die hier toezicht op
moet houden, ook de rest van de
week nog wel wat post. Er zaten
afgelopen maand een paar min-
der plezierige verrassingen bij
voor besturen van relatief kleine
ondernemingen. Maar aan het
eind van de termijn was er op
basis van de nieuwe verplichte
openheid nog geen bloed ge-
vloeid in ondernemend Neder-
land.

Volgens deWet Melding Zeggen-
schap (WMZ) zijn aandeelhou-ders in Nederlandse, beursgeno-
teerde ondernemingen voortaanverplicht openbaar te maken of
ze daarin een belang van 5, 10,
25, 50 of 66 2/3 procent bezitten!Ook wanneer de aandeelhouder
in de toekomst boven die gren-
zen uitkomt of eronder zakt,
moet het betreffende bedrijf

daarvan in kennis worden ge-
steld. Het beursbedrijf is vervol-
gens verplicht dit aan te melden
aan de Stichting Toezicht Effec-
tenverkeer (STE) en aan de rest
van het volk via een advertentie
in een landelijk dagblad.

De nieuwe wet was noodzakelijk
geworden door een richtlijn van
de Europese Commissie in Brus-
sel, die hiermee de aandelenhan-
del 'doorzichtiger' wil maken.
Het is in zekere zin een aanpas-
sing geworden aan de regelge-
ving in de Angelsaksische lan-
den. In Engeland zijn de regels
nog scherper, met een verplich-
ting om al een belang van 3 pro-
cent te melden. Voordeelvoor de
beursgenoteerde bedrijven en de
(veelal kleinere) overige aandeel-

houders is dat een 'overval' min-
der makkelijk als een verrassing
kan komen.

Strategisch
Bij verreweg het grootste deel

van de nu gepubliceerde aanmel-
dingen van groot-aandeelhou-
ders gaat het om - min of meer -bekende feiten. Het is tenslotte
geen verrassing dat Philips voor
79,4 procent aandeelhouder is
van platenmaatschappij Poly-
Gram. Zoals het ook genoeg-
zaam bekend is dat de familie
Lubbers grootaandeelhouder is
in metaalconstructiebedrijf Hol-
landia Kloos. En bij DSM wist
men allang dat de Limburgse
bouwmiljonair in ruste Léon
Melchior een aanzienlijk belang
heeft. Melchior wordt altijd met
alle egards ontvangen in het
hoofdkantoor van het chemie-
concern. Via zijn Antilliaanse
beleggingsmaatschappij Hacor
NV bezit Melchior 5,7 procent
van de DSM-aandelen.

Ook de belangen van investe-
rings- en pensioenfondsen, ban-
ken en verzekeringsmaatschap-
pijen in vele (soms tientallen)
Nederlandse ondernemingen
waren min of meer bekend. Op-
merkelijk is misschien wel dat
die financiële instellingen ook
aanzienlijke belangen in elkaar
bezitten.

Zowel Amev als de Internationa-
le Nederlanden Groep (Interna-
tionale Nederlanden en NMB-
Postbank) bezit een belang van
20 procent in collega-concern
Stad Rotterdam. ING heeft weer
bijna 9 procent van Amev en
ruim 5 procent in Aegon, terwijl
Aegon weer een groot belang
heeft in ABN AMRO.

Banken en verzekeraars zien de-
ze wederzijds participaties voor-
al als 'strategische belangen',
voor het geval de nood aan de
man mocht komen. Soms ook
met vertakkingen naar het bui-
tenland, zoals het belang van 35
procent dat de Duitse Münche-
ner Rückversicherungs-Gesell-
schaft heeft in het Nederlandse
Amev.

Koningin heeft geen
groot belang Shell

DEN HAAG - Koningin
Beatrix, ooit door het
Amerikaanse zakenblad
Fortune betiteld als miijar-
daire, heeft tegen de ver-
wachting in geen belang
van vijfprocent inKonink-
lijke Olie. Een belang van
die grootte heeft omgere-
kend een beurswaarde van
f 3,85 miljard, maar vol-
gens een woordvoerder
van Koninklijke Olie is er
behalve de aanmelding
van de houdstermaat-
schappij Dordtsche Petro-
leum geen bericht binnen
gekomen over een belang
van minimaal vijf procent.

Al jaren duikener met eni-
ge regelmaat geruchten op
dat koningin Beatrix aan-
zienlijke belangen zou
hebben in Koninklijke
Olie. Het blad Fortune
schatte in 1990 dat Beatrix
een vermogen zou beheren
van f 8,8 miljard. Een jaar
later echter werd het
staatshoofd geschrapt van
de lijst met miljardairs.

Volgens een woordvoerder
van de Rijksvoorlichtings-
dienst(RVD) heeft Beatrix
geen belang van vijf pro-
cent of meer aangemeld.
„Daaruit mag je conclude-
ren dat haar belangen, als
ze die al heeft, niet groter
zijn dan vijf procent", zei
hij. Of Beatrix een belang
in de oliemaatschappij
heeft, kon hij niet bevesti-

gen. „Uiteraard beheert zij
enig familiekapitaal. Hoe
dat is samengesteld, weet
ik niet. Dat is privé".
Voor een belang van mini-
maal " vijf procent moet
veel geld op tafel worden
gelegd als het pakket nu
op de Amsterdamse effec-
tenbeurs zou worden ge-
kocht. Het pakket met
bijna 27 miljoen aandelen
heeft momenteel een waar-
devan ongeveer f 3,85 mil-
jard. De oliemaatschappij
acht het „onwaarschijn-
lijk" dat er nu nog' belan-
gen van vijf procent wor-
den aangemeld.

Hacor een van de 'redders' van bedrijf

Ruim helft HCS
in vaste handen

AMSTERDAM - Bijna 53 procent
van de aandelen HCS Technology
bevindt zich in vaste handen. Het
automatiseringsbedrijf heeft giste-
ren bekendgemaakt meldingen van
dien aard te hebben ontvangen uit
hoofdevan de Wet Melding Zeggen-
schap. De houdstermaatschappij
Adminass van Eric Albada Jelgers-
ma, eigenaar van het levensmidde-
lenbedrijf Unigro, heeft 17,3 pro-
cent van de aandelen HCS in haar
bezit, ABN Amro neemt voor 16,72
procent deel, de Franse bank Crédit
Lyonnais SA houdt 11,15 procent
en de op Curacao gevestigde Hacor
van de Limburgse paardenhande-
laar Léon Melchior bezit 7,6 pro-
cent.
Melchior en Albada Jelgersma wor-
den met Joep van den Nieuwenhuy-
zen (van Begemann) gerekend tot
de „redders" van HCS; zij namen in
augustus vorig jaar deel aan de ope-
ratie van banken en grote aandeel-
houders om HCS overeind te hou-
den. Van den Nieuwenhuyzen heeft
geen melding van een belang in
HCS gedaan, zodat mag worden
aangenomen dat hij nu minder dan

5 procent in HCS bezit.
The World Software Group heeft
een kapitaalbelang met een stem-
recht van 21,09 procent in het com-
puterbedrijf Ordina Beheer, zo
heeft deze laatste bekendgemaakt.

Bertelsmann
koopt in VS

wolkenkrabber
NEW VORK - Het Duitse media-
concern Bertelsmann heeft in het
hart van New Vork een kantoorge-
bouw met 44 verdiepingen gekocht
voor 119 miljoen dollar. De wolken-
krabber aan Times Square was in
1989/90 voor 250 miljoen dollar ge-
bouwd door een groep Amerikaan-
se en Japanse beleggers en stond
sinds de voltooiing leeg. ■Bertelsmann, het grootste media-
concern in Europa, wil in het ge-
bouw de Amerikaanse activiteiten
op het gebied van boekenuitgeve-
rijen en muziek concentreren.
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f?piccolo'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 of2 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 a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1epost daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandagfm vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schadevan welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig ofonjuist plaatsen van advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordtdagelijksgelezendoor
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Ceöuco SummoScanner| JJ79

Personeel vraag
Bouw- en ingenieursburo
Catena BV vraagt voor haar
eigen werken in Duitsland,
betontimmerlieden en MET-
SELAARS (liefst coll.). Hoog
loon, wekelijkse betaling,
Duits verzekerd. Sollicitaties
na tel, afspraak 045-232100
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
CHAUFFEUR voor het Int.
vervoer Duitsland, België,
Frankrijk, Italië, Spanje.
Liefst met ervaring gezocht.
Tel. 0949-2403-31537.
Gevr. POETSVROUW voor
1 dag per week, Molenberg
Heerlen. Tel. 045-423954.
Pas geopend privé-adres
zoekt nog een leuk MEISJE.
Inl. tussen 10.00-22.00 uur.
Tel. 046-757517.
Met sp. gevr. INTERlEUR-
verzorgster voor 4 dagen
per week. Geulhal Valken-
burg. Tel. 04406-14951.
Particulier in Weiten vraagt
HULP bij tuinonderhoud en
klusjes. Tel. 045-716425.

Reparaties

TV/video defect
Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
en garantie; tel. 045-231340
E & E Electronica Brunssum
TVVIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch-
Landgraaf. Tel. 045-314122
Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471
REPARATIE huish. app.:
Toenbreker Wasautomaten.
045-325819, gespee. Miele.
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-
wg Nrd 191 Übach o Worms
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.

Transacties
Volledige HORECA-PA-
PIEREN per direkt ter ex-
ploitatie aangeboden. Br.o.
nr. B-0729 L.D. Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

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
Gratis taxatie, wanneer wij
Uw hypotheek mogen ver-
zorgen. Rente 8.9% spaar-
vast. WUMAN & Partners,
045-728671.
Te koop gevraagd BOUW-
LOCATIES met of zonder
opstallen in de regio Lim-
burg, snelle afhandeling
zonder financieringsvoor-
waarden mogelijk. Gaarne
schriftelijk reageren. Br.o.nr.
B-0615, LD., Postbus 2610,
6401 PC Heerlen.
LANDGOED ZW-Frankrijk,
10 ha., geh. ommuurd,
’2.000.000,-. 045-213751.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
Te k. alle soorten DRIJF-
MEST en vaste mest; tev.
uitrijden-transporteren en
onderwerken v.d. mest, ook
emissie-arm aanwenden.
Loon- en mesthandelbedr.
Gebr. Brouwers, Oude
Kerkstr. 7, Papenhoven. Tel.
04498-57614.
Over het bijvoeder SAVITA
kunnen onze klanten en wij
U heel wat aardigs vertellen.
Bel: Custers b.v., Dicteren,
04499-1341. Allen prod. v.d.
intensieve veehouderij.
Diverse gebr. trakteren: Ze-
tors vanaf 45 Pk t/m 70 Pk;
Renault 651; Case 644;
John Deere 2120 en 1030.
Diverse gebr. mengmest-
tonnen 2.500 Itr; 4.500 Itr.
5.000. Tevens Uw adres
voor Renault en Zetor trak-
teren. COLLÉ Susteren. Tel.
04499-3030.
Zeer mooie TRACTOR Ford
TW 35, 4-wielaandr. 1985,
180 pk, in nw.st, ’65.000,-.
Oudestraat 143, Gemert,
04923-61953.
Met spoed WEILAND te
huur gevr. omg. Heerlen,
Hoensbroek, Oirsbeek,
Doenrade Brunssum en
Schinnen. Tel. 04492-1332.

Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015
15 jaar vaste rente! 8,6% of
8,8% (pensioenfonds). Bel.
045-712255. Na kantoor-
uren Dhr. J. Wetsels 045-
-440731. STIENSTRA Hypo-
theek Service.

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
HEFTRUCK Hyster 1 ton, h.
1.80 mtr. LPG, ’3.500,-;
Benz. ’ 3.000,-. Oudestr.
143, Gemert, 04923-61953.

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

(Huisdieren
VOGELS, eenden, fazan-
ten, raskippen, duiven en
papegaaien. Alle hoenders,
hofdieren. Klein America
Achel(B) 09-32-11644489
De grootste KENNEL van
Limburg. Alle jonge ras-
hondjes. Meer dan 60 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
cocktailent. ’ 34,-; steril.
POES ’ 60,-. 045-244247.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
BOEMERS, yorksterr. ruw-
harige tekkels, perz. katjes.
Walem 11a, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
Te k. DALMATISCHE pups
plus Dobermann pups met
stamb. Tel. 08866-2483.
Rocky zoekt een goed te-
huis, hij is een kruising tus-
sen MATHESER en Bison-
frisee, vraagt veel liefde en
is niet graag alleen, hij is 5 1/2
jaar, zeer lief en aanhanke-
lijk. Tel. 045-325773.
Gevr. GORDON-Setter,
max. 5 jr. Tel. 045-444833.

Auto's
Renault 25 V6aut. '89 1 eig. 50.000 km ’ 31.500,-; 25 TX
190 1e eig. ’23.750,-; Peugeot 405 GR/GRi 19 '88-'9O 1e
eig. va ’ 16.500,-; 309 GTÏ 1.9 89 1e eig. ’22.500,-; 205
14 green 12-88 ’ 14.750,- Renault 19 GTR/GTXi 89 1e eig
va. ’ 17.500,-; 21 TS/GTL/RX 87-89 v.a. ’ 9.000,- 21 GTD/
GTS Nevada '88-'B9 v.a. ’ 16.500,-; 25 GTX '85-'9O v.a.
’8.750,-; Citroen AX I.OE 88 1e eig. ’ 10.750,-; BK 14/16/
19 D '83-'B9 v.a. ’3.750,-; Visa '85-'B6 v.a. ’3.750,-; CX
GTÏ '84 ’ 7.750,-; Alfa 164 TD '89 1e eig. ’ 34.500,- 75 1.6/
1.8 '86-'B9 v.a. ’ 11.500,-; Sprint '80 ’ 2.750,-; Fiat Tipo ie
'90 1e eig. ’17.500,-; Panda '88 1e eig. ’8.750,-; Croma
CHT '87 1e eig. ’ 12.500,-; Opel Veetra 1.8 GLS HB '89 1e
eig. ’23.750,-; Kadert 1.6iCombi '89 1e eig. ’19.000,-;
Kadett 12/13/16/16 D '84-'B9 v.a. ’5.000,-; Corsa '84-'B7
va. ’7.000,-; Omega combi '88 le eig. ’ 19.750,-; Omega
1.8/2.0i/2.0 GLi aut. '88-90 v.a. ’ 14.000,-; Senator '84-'B9
v.a. ’8.000,-; Ford Scorpio 2.8 i Ghia/2.9i '87-'B9 v.a
’16.500,-; Scorpio 201/24i sedan '90-'9l v.a. ’24.500,-;
Scorpio 2.0 CLi '85-'B9 v.a. ’9.500,-; Siërra 2.0 i sedan
'90 v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D/2.3 D Combi '84-'9O
v.a. ’5.500,-; Escort 1.8 diesel Combi '88 1e eig.
’13.750,-; Escort 1.3/1.6/1.6 D/1.6 aut. '82-'B9 v.a.
’3.000,-; Capri 2.3 '78 ’3.750,-; Audi 80 Turbo D '88 1e
eig. ’22.750,-; 80 S '88-'B9 v.a. ’ 19.750,-; BMW 524 TD
'88-'B9 1e eig. ’37.500,-; 525i/525 E '82-'B4 v.a. ’7.000,-
-316/320i '84-'B6 v.a. ’9.500,-; Mercedes 190 D m '89 1e
eig. ’34.500,-; 240 TD Combi '82; ’ 12.500,-; VW Passat
Combi/Combi TD '86-'BB v.a. ’12.500,-; Golf GLD '85-'B9
v.a. ’10.000,-; Golf 1.3/1.6/1.8 '84-'B9 v.a. ’8.250,-; Pas-
sat D '84 ’7.250,-; Volvo 440 GL/GLT '88-'B9 1e eig. v.a.
’18.750,-; 480 ES '87 ’20.750,-; 740 GLE '84-'BB v.a.
’11.000,-; 240 GL '82-'B5 v.a. ’4.000,-; 345 GL 2.0 '85
’8.500,-; Honda Accord 2.0 86-'BB v.a. ’11.000,-; Prelu-
de EX/aut. '84-'B6 v.a. ’9.750,-; Nissan Sunny LXD '88
’13.500,-; Colt GLX '85-'B7 v.a. ’8.500,-; Micra '85
’6.500,-; Sunny Combi D '85-'B6 v.a. ’7.000,-; Bluebird
'88-'B9 v.a ’ 12.500,-; Mitsubishi Galant TD '85-'B7 v.a.
’8.250,-; Galant GL '88 ’16.750,-; Starion EX '83

’ 7.500,-; Lancer D '87 ’ 8.750,-; Hyundai Sonata 1.8 GLi
'89 1e eig. ’16.750,-; Stellar '85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GLX aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; Mazda 929 2.2iaut. airco
'88 1e eig. ’ 17.500,-; 626 GLX/GLXD/GLX 2.2i'88-'9O v.a.
’14.500,-; 323 GLX '85-'B7 v.a. ’7.000,-; RX7 '80
’7.750,-; Toyota Camry '84 ’8.500,-; Celica '83-'B4 v.a.
’7.000,-; Lada Samara 1.3 '88 1e eig. ’7.500,-; 2105 '89
1e eig ’ 5.750,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’ 3.500,- Saab 900
'84-'B6 va ’6.000,-; Nissan Patrol DATurbo D '85-'B6 va.

’ 20.500,-; Suzuki Jeep z. en w. kap '84 ’ 9.750,-; Isuzu
Trooper DLX '88 1e eig. ’22.500,-; Buick Century '82

’ 6.750,-; Volvo 245 GL Combi '82 ’ 6.750,-; Peugeot 205
GTi '85 ’ 13.750,-. Plm. 30 goedkope inruil-auto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

Han van Sintmaartendijk
Trichterweg 109, Brunssum. Tel. 045-229080.

Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan
plusm. 100 topoccasions o.a
Peugeot 205 GTi zwart '88
’15.900,-; VW Golf diesel
'88 nw. mod. ’ 14.900,-;
Volvo 440 DL LPG '90

’ 16.500,-; Opel Corsa die-
sel Swing '88 ’ 12.250,-;
Opel Corsa '87 rood z. mooi
’11.750,-; Opel Combo
diesel '90 ’ 14.900,-; Ford
Siërra aut. 4-drs. type '85
’6.950,-; Ford Orion 4-drs.
type '86 ’ 9.900,-; Mifti Me-
tro '85 z. mooi ’ 5.950,-; 2x
Toyota Celica '84 ’6.950,-;
4x Opel Kadett D '82 va.

’ 1.950,-; Renault 4 GTL ty-
pe '84 ’2.950,-; Golf diesel
'83 stayer z. mooi ’ 6.500,-;
Lada 2107 aut. '88 ’4.750,-
Opel Ascona '84 LPG
’4.750,-; Opel Kadett com-
bi 5-drs. diesel '86 ’ 8.900,-
Bovag garantie APK-keu-
ringsstation, vlotte financie-
ring. Eigen werkplaats.
Klimmenderstr. 110, Klim-
men. Tel. 04405-2896.
Aangeboden: VARKENS-
en kippendrijfmest ver-
spreidt over het land. Loon-
bedrijf J. Scheren Schinveld.
Tel. 045-253499.
Te koop BMW 316, 1800 cc,
bwj. 13-'B-'B5, kl. wit, trek-
haak, electr. spiegel, w.w.
glas, dcc. '92, auto in nw.st.,
pr. ’ 10.250,-. 046-513603.
Ford TAUNES 2.0 GLS, 80,
APK, ’1.450,-. B' Mackay-
str. 65, Hrln/ Meezenbroek
Te k. MAZDA 323 HB 13SS,
sport 5-bak, 3-drs, zeer excl
1e eig. in st. v. splinternw.,
m. '88. pas gekeurd,

’ 10.950,-. Inl. 043-254462.
Weg. omst. te k. BMW 324
D bwj. '86 4-drs. kl. wit, aut.
Na 18.00 uur 04493-3389.
Te k. mooie Lelijke EEND,
bwj.'Bl, 100% goed, APK
febr.'93. Te bevr. Leliestr.
19, Sittard.
"NESUD" inkoop, verk., imp.
exp. Bern. service. De hoog-
ste prijs voor uw auto. Bwj.
'82 t/m '87, (ook schade).
Tel. 046-518401.
LOVEN Heerlen. Verbou-
wingsopruiming! Extra kor-
ting en hoge inruilprijzen!
Eigen financiering. Mazda
626 Sedan 2.0 GLX met
stuurbekr. '88; Mazda 626
Sedan 1.8 GLX '88; Mazda
626 Sedan 2.0 GLX aut. met
stuurbekr. '88; Mazda 626
HB 2.2 iLX met div. opties
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
met stuurbekr. '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met LPG
'88; Mazda 626 HB 1.8 GLX
'88; Mazda 626 HB 2.0 GLX
9-10-87; Mazda 626 HB
2.0 GLX diesel '86; Mazda
626 coupé 2.0 GLX '87/88;
Mazda 929 coupé 5-11-82;
Mazda 323 F coupé 2 x '90;
Mazda 323 Sedan 1.3 LX 2x
'86; Mazda 323 Sedan 1.5
GLX '86; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. '87; Mazda 323
HB 1.3LX autom. 5-drs. '89;
Fiat Uno 45 '87; Lancia VlO
touring '86; Mitsubishi Ga-
lant 1.8 GL '88; Mitsubishi
Colt 1.5 GLX '87; Nissan
Cherry HB 1.5 GL '85; Nis-
san Micra 1.2 89; Peugeot
405 SRI 9-10-'B7; Peugeot
309 XE '88; Peugeot 205
GR 1.6 autom. met stuur-
bekr. en schuifdak 6-11-'B7;
Toyota Corolla 1.3 '86; VW
Golf 1.386; VW Golf 1.6 '87
VW Jetta I.Bi 4-drs. 13-10-
-'B9; Volvo 340 L '85; Volvo
340 GL '88; Ford Fiësta 1.1
'86; Ford Fiësta 1.6 diesel
'86; Ford Siërra 2.0 Laser
'85; Ford Scorpio 2.0 i met
LPG '87; Opel Kadett 1.2 S
'85/'B6; Opel Kadett 1.3 S
'86. Diverse goedkope in-
ruilauto's: Honda Civic 1.3
autom. '82 ’6.750,-; Hyun-
dai Pony 1.4 '82 ’2.750,-;
Mazda 323 HB autom. '78
’1.500,-; Mazda 626 1.6 LX
Sedan '84 ’4.950,-; Mazda
323 HB 1.3 5-drs. '82

’ 5.950,-; Opel Kadett 1.3 N
’2.750,-; Opel Kadett 1.2 N
LPG '80 ’2.750,-: VW Golf
Diesel '83 ’5.750,-. Pale-
migerboord 401, Heerlen.
Tel. 045-722451.

Te k. Subaru JUMBO Mini-
Bus High roof, type '84,
pers.verv. 4x4-aandr.

’ 3.250,-. Autobedr. Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
Te k. VW GOLF diesel Man-
haften, bwj. '90, muisgr.met.
vrpr ’ 18.500,-. 046-523319
Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
Loek Schaepkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.

Opel KADETT City, type 79,
APK, i.z.g.st., pr. ’1.150,-.
Tel. 045-726112.
Automatiek Opel ASCONA
16 S, 4-drs., bwj. '83, als nw

’ 4.950,-. Tel. 045-453572.
Te koop Opel MANTA GTE,
3-drs., 5-bak, bwj. '78,

’ 2.100,-. Tel. 045-316940.
Te koop zeer mooie FIËSTA
1100, eind '81, APK '93, vr.
pr. ’2.600,-. Asterstr. 26,
Heerlerheide.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel ANJELIER, An-
jelierstr. 123 A, Heerlen. Tel.
045-223722.
KADETT 12 N, '82 ’3.250,-
Panda '82 ’2.950,-; Panda
schuifd., APK. 04499-3398.
AUDI 100 CD 2.3 E, bwj. B-
'Bs, duurste uitvoering. Tel.. 045-228469.

Opel RECORD stat.car '77,
APK '93, ’650,-. 04493-
-2211. Altaarstr. 2, Schinnen.
Te k. 2x OPEL Ascona,
schakel en aut. bwj. '80, pr.

’ 1.250,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.
Te koop D KADETT, diesel,
bwj. '83; Kadett E 1300 LS
bwj. '88. Tel. 045-258080.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.

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.

VOORJAARS- I
AANBIEDING
Piccolo's enreuzepiccolo's
plaatsenkan nunóg voordeliger!

Voorpiccolo's geldt
2x plaatsen, V/2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkele rubrieken).

\ BEL NU 045-719966 \
Wij geven het meeste
voor uw auto!

U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommerl 24, Vaesrade.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te k. BMW 320irecaro-int.,
zeer mooi, bwj. '84, APK '93,
goudmetallic, ’12.950,-.
Beukstr. 15, Passart/Hrl.

Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
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Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.

De ligging is uitstekend; landelijken vooral toch
dicht bij het centrum.

Het pand heeft 5 mooie, ruime slaapkamers en een
gezellige hobbyzolder.

Een luxe badkamer ontbreekt natuurlijk niet.
De living heeft een oppervlakte van 60 m 2en de

keuken is compleet met luxe installaties.

Zaterdag 7 maart plaatsen wij
de foto of tekening In deReuze-piccolo van

uw huis geheel

GRATIS!
Bel nu voor meer informatie:

| 045-719966 |
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.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto! 045-411572.
Te koop gevr. AUTO'S en
schadeauto's v.a. ’ 500,-.
Tel. 045-423199 / 427835.
Inkoop AUTO'S, betalen
hoogste prijs, ook tourcara-
vans. Tel. 045-416239.
Let op: Auto ROBERTS
nieuwe adres Heirstr. BA,
Stein/Urmond. Tel. 046-
-337742 (achter hotel de
Valk richting Stem). Deze
week o.a. Volvo 340 Winner
LPG '83; Opel Corsa 1.2 S
3-drs '84; Ford Escort 5-drs
GL '84; Ford Escort 1.1
sportuitv. '84; Opel Kadett
1.3 LS 4-drs Sedan '87;
Opel Kadett 1.3LS 3-drs '85
Opel Kadett 1.2 S 1e eig. '82
Renault 9 TC 4-drs i.z.g.st.
'82; Fiat Panda 750 1e eig.
'86; Opel Kadett 1.3 S au-
tom., '84; Ford Taunus sta-
tioncar opknapper '79; Nis-
san Sunny 5-drs HB diesel
'84; Toyota Celica 2.0 KT
'83; Opel Ascona 1.6 S 4-
drs '84; Ford Siërra 1.8 laser
T 5-drs.LPG '86; Lada sta-
tioncar 1e eig. '86; Opel
Ascona 4-drs Berlina '83;
Renault 5 Parisienne 2 '84;
Ford Escort '81; Mercedes
190 diesel '86; Gratis porta-
bel radio/cassette.

Autocentrum VEENSTRA:
BMW 318 it. '88 ’19.750,-;
Mazda 626 LX 1.8 stationcar
t. '89 ’20.500,-; VW Golf
1800 GT BBS-uitv. '88
’23.500,-; VW Golf 1300
CL '87 ’13.900,-; VW Polo
'87, ’9.900,-; Mazda 626
LX 5-drs. '89 ’20.900,-;
Mazda 626 GLX 2.0, autom.
'88 ’18.500,-; Mazda 323
GLX 1.5 '87 ’11.500,-; Fiat
Tipo 1600 DGT '88

’ 16.500,-; Ford Escort
1600 i type '88 ’ 14.250,-;
Ford Escort 1400 CL '87
’12.250,-; Ford Siërra 2.0
stationcar '86 ’ 13.900,-;
Opel Kadett 1300 Club '87
’13.900,-; Opel Corsa 12S
4-drs. '86 ’8.750,-; Volvo
340 '84 autom. ’4.750,-;
Nissan Sunny 1.6 CLX 5-drs
'87 ’12.250,-; Nissan Micra
GL '89 ’12.750,-; Lada
2105 1.2 '88 ’5.900,-; Opel
Kadett 1200 '80 ’2.100,-.
Bovag-garantie, inruil, fi-
nanciering. Autocentrum P.
Veenstra, Valkenburgerweg
13 Voerendaal. 045-752999

Fiat PANDA 45, 1985,

’ 4.750,-. Autobedrijf Dor-
tangs, Altaarstr. 2, Schinnen
Tel. 04493-2211.
Mitsubishi GALANT 2.3 tur-
bo diesel GLX, '84,

’ 4.500,-. Altaarstr. 2,
Schinnen. 04493-2211.
Te k. Nissan LAUREL, 4-drs
'82, ’ 2.250,-. Autobedrijf.
Loek Schaepkens, Klim-
menderstr 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.

Bedrijfswagens
Te k. Opel KADETT Combo,
diesel, bwj. '90, ’ 14.900,-.
Autobedrijf Loek Schaep-
kens, Klimmenderstr. 110,
Klimmen. Tel. 04405-2896.
Te k. Fiat TRANSPORTER,
LPG, nwe. APK, type '82,

’ 4.250,-. Autobedrijf Loek
Schaepkens, Klimmenderstr
110, Klimmen. 04405-2896.

Motoren
YAMAHA TT6OO Enduro,
bwj. '85, WP, gerev., prijs
’4.150,-. Tel. 043-613196.
HONDA 600 XL Off the
Road '88 10.000 km
’6.750,-. Inruil auto mog.
Tel. 045-229080.

Vakantie
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Caravans
Huur uw nieuwe tourcara-
van bij Limburgs grootste
ANWB bondsverhuurder,
va. ’325,- per wk. mcl.
voortent en verzekering.
BARTELS Caravanning,
Hommerterweg 256, Am-
stenrade-Hoensbroek.
Tel. 04492-1870.
Te huur in MAASTRICHT bij
centr. mooi vakantieappar-
tement, 100 m2, goed ge-
meub., all-in p.wk/mnd. Tel.
0932-41810359.

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242. '_

Te k. voor liefhebber onder-
delen van VOLVO 142, bwj.
'73, tel. 04406-16099.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Uw RIJBEWIJS (A, B, C, D)
binnen 8 dgn. op de Ned.
Antillen via SDO (pakketten
v.a. ’ 3.400,- all-in) Bel voor
info. of kom langs: Beukels-
dijk 59, R'dam. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag 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-
tie en financ. mog. Tel. 010-
-4626668 of 4666535.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop in Heerlen:
AMEUBLEMENT in Queen
Anne-stijl: eettafel en stoe-
len, dressoir en glazenkast.
Tel. 05470-72277.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.

Bel de Vakman
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 service binnen 24 u.
APK, carwash, cleaneren,
alle reparaties, redelijke prij-
zen. Auto Services GOOI-
KER, Apollolaan 154, Heer-
len. 045-740041/751632.
Voor al uw SANITAIR, vloer,
wandtegels en installatie
Hekem sanitair Kantstr. 85,
Landgraaf. Open ma. t/m vr.
van 13.00 tot 18.00 uur en
za. van 10.00 tot 14.00 uur.
045-327368 b.g.g: 311473.
Voor al uw WAND- en vloer-
tegelwerk, ook natuursteen!
Bel dan 046-526061.
Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
verhuur, verkoop, leasing, huurkoop, doorlopend krediet.

11 lamps dubbelgebogen mcl. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compleet ’ 989,- / ’ 30,- per maand
20 lamps tunnelsnelbruiner ’ 2.995,- / ’ 78,- per maand

Verhuur ’ 50,- per week met recht op koop.
lampen doormeten en computerpigmentanalyse gratis.

AU SOLEIL, markt 38, Kerkrade. Tel. 045-461417.

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.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’65,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. RadioAV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's en def. VHS-vi-
deo's vanaf '83 (typenr. ver-
melden) en def. Nintendo
spelcomp. Tel. 045-723712.
Te koop SATELLIET sets
Cambridge 99 kanaals ste-
reo ontvanger, 80 cm alum.
schotel, 1.2 DB LNB, com-
plete set ’859,-. Bel voor
info. 02949-3296.

Huw./Kennism.
Weduwnaar 60 jr., zoekt een
VROUW. Br.o.nr. B-0659
LD., Postbus 2610, 6401
PC Heerlen.

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

(Brom)fietsen
Vespa BROMSCOOTER,
bwj '89, in prima staat, pr.

’ 1.275,- met verz. Eisen-
howerstr. 15, Eygelshoven.

In/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, 6464 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN
Teutonia 3 in 1, donker-
blauw met witte bloemen
Tel. 045-229642.

Muziek

Goed nieuws voor muzikale
PC bezitters:

Midi-interface mcl. compositiesequencer programma nu al
vanaf ’ 425,-. Ook notatieprogramma's voorradig,

Demonstratieklaar!

Donderdag koopavond

R & B band zoekt SOLO/
SLAGGITARIST. Tel.
04498-53732.
t—( . .

Te koop gevr.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.
Inkoop GOUD tegen contant
geld. Defect of heel geen
bezwaar. Verseveld Saro-
leastr. 80A, Heerlen. Tel.
045-714666.
Gebr. SWINKELS zijn ver-
huisd naar De Beitel 74,
Heerlen. Wij betalen de
hoogste prijs voor al uw oud
ijzer/metalen. 045-422025.

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

Diversen
VoöT Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Gebit gebroken? Tandtechn
HOONHOUT voor nwe. ge-
bitprothese en rep. Ook 's
avonds na afspr. Akerstr. N.
328, H'broek, 045-228211.
Mobiele AGGREGATEN:
Meadows 27,5 KVA, 220/
380 V, diesel, 4-cyl.,
’4.500,-; Brockhouse 10
KVA, 220 V, diesel, 50 Hz
’3.500,-; Sankey 10 KVA,
220 V, benzine 50 Hz
’2.000,-. Allen in goede
staat, ex-leger. Biggelaar,
Odestr. 143, Gemert,
04923-61953.

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

06-lijnen
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 - 75 et p/m

(boven de 18 jr.)
Jekan al je.sex wensen kwijt
bij de kleine sexy Angel, bel

haar privé op
06-320.320.86

( 1 Gld p/m boven de 18 jr.)

Bel Lenie óp
voor een wild sexgesprek op

haar privé-nummer via
06-320.324.96 (75 cpm)

** 06-9603 **
Er zijn genoeg meiden die

ook het bed in willen (75 et).
Wie durft er een stripspel te

spelen met

.Carolientje
06-320.222.23 (50 cpm)

Vrouwtjes
en meisjes zoeken voor
straks sexkontakt, vraag

naar hun telefoonnummer.
Bel nu 06-9661 (75 cpm)

06-9665
Hete meisjes willen sexkon-

takt met tel.nr. (75 cpm)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 (75 cpm)
Vanavond al een afspraakje!

Altijd succes
Bel voor een leuke vriend(in)
Afspr.lijn: 06-9503 (50 cpm)

06-9511
Duik in bed met 'n hete meid
vraag haar tel.nr. (75 cpm)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken..! 06-9530 (75 cpm)

* Gay Privé *
Wil jij snel een discreet af-
spraakje maken met een

lekkere knul 06-320.322.75
Ook voor sexgesprek (50 et)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9570 (75 cpm)
Pascale bovenop de tafel

Keukensex
Bel 06-9602 (75 cpm)

Meisjes
willen sexervaring opdoen
06-320.330.43 - 50 et p/m
Meisjes willen bijverdienen

Sexadressen
06-320.330.60 - 75 et p/m

Sexkontakt
Vele hete meisjes zoeken

heren voor 'n sexafspraakje
06-320.330.66 - 50 Ct p/m
Dames die zich vervelen

Sexkontakt
06-320.330.79 - 50 et p/m

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze heet tekeer gaan
06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
direktapart met vrouwen en
mannen voor 'n hete sexruil

06-320.330.91 (50 cpm)
Zoek je een lekkereknul?

Gay dating
06-320.330.95 (50 cpm)

Gewillige meisjes en
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete
Vrijpartij

06-320.326.33 (50 cpm)

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje
06-320.320.44 (50 cpm).

Homo
Waar gebeurd, echt live
06-320.327.01 (75 cpm)

Onderdanige jongensbellen
met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 (50 cpm)

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt
06-320.320.75 (75 cpm).

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)
Liften in haar korte rokje

Marietje
06-320.320.95 (50 cpm).

300 meiden
zoeken een heet slippertje.

06-320.321.44 (50 cpm)

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden

en hete huisvrouwtjes.
06-320.330.46 (50 cpm)

HogeNood
06-320.320.89 (75cpm)

Boys Privé
voor een afspraak vanavond
nog of voor een sexgesprek

(75 cpm)

06- 9 5 5 6
Dewipk r a n t
Geen flauwekul, de dames
vertellen je gewoonzelf wat
ze je te bieden hebben en

waar je ze kunt vinden!
06-9559 (75 cpm)

Wipl i j n
06-9555

24 uur p/d 75 cpm

Pornofoon
06-320.320.76 {75 cpm)

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

Lesb. SM. Party
Aan een balk gebonden

genietAlma naakt...
06-320.329.25 - 50 ep V 2m.

Ik
geef je mijn telefoonnummer
geef je mijn adres, vertel wat
over mezelf, wacht dat jij me
belt. 06-

-320.322.23 - 100 et p/m

Kom langs!!
mijn adres, mijn telefoon-
nummer en hoe ik eruit zie,
vertel ik je als je belt. 06-

-96.85 - 100 et p/m

Sexy Grieks
Marcha v. achter 50 ep Vzm

06-9618
Sexy??

Nieuw, Snel, Vol 06.9639
Live Discreet 06-320.325.30

Onervaren 06-320.323.10
Call-Me 100 cpm

06 Gay Café
Limburg

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

06-320.327.55^
Homosex voor %
Draai eerst 06-320, en dan

SM Urnburg ....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-5ex....325.19

Studenten-sex.. .327.56
’l,-p/m Pb. 75141 A'darn,

'Vera*
06-320.331.09 Heb je olie
bij de hand? Dan weet je
precies hoe het met Vera

voelt. 75 et p/m

*üsa*
06-320.331.02

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

re5t....75 et et p/m J
MEISJES 18

Je kunt van meisje op
meisje. Kies maar! 75 et pffl

06-320.320.52,
Tante Nel

Houdt van GRIEKS! Ze is
rijp en ervaren! 75 cpm

06-320.327.17

LESBISCHE
MEISJES 18

75cpm. 06.320.320.37^,
Lesbische meisjes 18 jaar
Na de les wordt haar lijfje

door mevrouw verwent.
75 cpm

06.320.330.92^
50cmp. Volslanken Meid^
18 jr. Lief, Zacht en Heet
Willen door jouw uitgekleed

worden 06.
320.320.22

Een rijpe dame geeft
sexles aan haar buurmeisje

50 et p/m

06.320.320.39^
Vandaag heb ik een body
stocking onder m'n .... Je

ziet 'm er doorheen. 75 cpnl

06-320.330.93^
Hard, Wik) en Ruig

Russisch standje? 75 cpm-
Lekker tussen m'n bolle!

06-320*320*53^
Rijpe Vrouw! Witte lingerie

Grote Cups! Volle dijen!
50 et p/m

06-320.323.46.^
S&M Bizarßox

dien live je meesteres. Ze is
er tussen 13.00 u en 17.00

u. 's middags 75 cpm/
06-320.320.65

TopSex
2 handen vol 50 et p/m

06-320.325.25^
Ruige straatsex!

Vuurrode lippen! 75 cpm

06-320.320.77^
Claudia 38 jr live opgeno-
men toen ze alleen bezig

was op bed. 50 cpm
06-320.323.56!

Gevraagd met spoef
KLUSJESMAN. Tel. 04406"
12095 na 18 uur.

Nymf Linda |
Geniet van 2 kanten, 50 cpll

06-320.320.14 J
Anky life

'Toch niet met 2 man?
Ja hoor, kom

eerst Grieks
06-320.321.32 -50ctp. V«

m. __y

Nee, nooit!
Een woeste meid leert van

S.M. te genieten, ja, ga doC
06-320.323.85 - 50 ep VzQ,

Ze ontvlucht haar
S.M.-man

maar als ze teruggehaald 's06-320.340.69 - 50 ep Vz g;
Wetsex

Eerst weigert hij, maar als
de meesteres het eist...

06-320.340.22 - 50 ep Vz m.
Slank turnstertje aan het

wandrek, haar eerste
S.M.-ervaring

06-320.330.51 - 50 ep V2<%.
06 - Sex

3 Kanten tegelijk 06-9649
hetro meisje 06-320.320.06

Bisex 06-320.320.07
Jong 06-320.320.08

buurvrouwtje 06-320.323.06
üve Box 06-320.324.06

Melden Box 06-320.325.06
Meisje 06-320.330.70

’l,- p/min „
Sex voor 2
hete jongens & meiden

direct apart, ’ 1,- pm
06-320.325.00

Kontakten/Klubs

Nieuw!!! Nieuw!!! Nieuw!!!
Club Casa Rossa

Eens geproefd aan onze sfeer, dan wilt U niets anders
meer!! Ons adres is Rijksweg 594 te Maasmechelen

(België) Tel. 09-32.11766494. Leuk meisje altijd welkom^.
Höpse eine H
Mosse effe belle!!

LYDIA
046-749662

Van 11-23 uur.

Nieuw
Privé Sandra

Ma. t/m vrijd. 10-22 uur.
Tel. 046-757517. _

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16
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De ring die de beurs van de handelaar lekker rond maakt

Trouwringenkartel na
24 jaar nog overeind

DOOR STELLA LEENDERS
De ring 'die elke liefde rond' maakt, is ook de melkkoe die
de beurs van handelaren en fabrikanten lekker spekt. De
liefde in wit of geel goud wordt duurder betaald dan wan-
neer vrije concurrentie zou plaatsvinden. Want ondanks
een verbod van de overheid blijven fabrikanten en juwe-
liers prijsafspraken hanteren. De door de wol geverfde
juwelier die roept dat het belachelijk is om 'je liefde met
korting te geven', heeft een goed belegde boterham dank
zij de verkoop van dure geprijsde 'Désirees Memoires.
De prijsafspraken over trouwrin-
gen tussen juweliers zijn halver-
wege de jaren zestig gemaakt in
het Nederlands Trouwringen
Syndicaat, opgericht door de ju-
Weliersclub Federatie Goud en
Zilver. En het opmerkelijke, is
dat het ministerie - voor het
eerst in 1969 - om de twee ofdrie jaar een verlenging van het
prijskartel toestond, zonder dat
er ooit één juwelierom hoefde tevragen. Of zonder dat werd ge-
vraagd of het syndicaat nog welzo nodig was.
Het trouwringenkartel kwam tot
stand omdat de juweliers elkaar
dreigden kapot te concurreren.
Al sinds jaar en dag verkochten
zij trouwringen tegen vaste prij-
zen, maar om klanten bij elkaar
Weg te lokken gaven zij steeds
duurdere cadeaus. Sommige
Pasgetrouwde stellen kregen bij
hun ringen een huwelijksreisje
naar Parijs cadeau.
De reden voor deze stunts was
het feit dat trouw- of verlovings-
ringen voor veel mensen vaak de
eerste kennismaking met de ju-
welier was. „Als ik die mensen
nureisje aanbiedt, dan komen zij
hier later nog terug voor hun sie-
raden en een horloge," redeneer-
den de winkeliers.
„Je kreeg extreme situaties. Er
Werden reisjes aangeboden die
nog duurder waren dan de rin-
gen zelf," vertelt Th. Vermeulen,
directeurvan de Federatie Goud
en Zilver. Dus rond 1966 werd
het Nederlands Trouwringen
Syndicaat bijeen geroepen. De
cadeaus verdwenen, de opgeleg-
de prijzen bleven.

*—i* " ——De overheid keurde het kartel
goed. Even als voor haarden en
kachels, likeuren, merkfietsen
en shag, stond Economische Za-
ken collectieve verticale prijsaf-
spraken toe voor de ringen.
Deelnemers aan een prijsrege-
ling zijn tegenwoordig verplicht
elke vijf jaar opnieuw een aan-
vraag in te dienen. Sinds Econo-
mische Zaken het aantal kartels
heeft 'opgeschoond' sneuvelde
ook de ontheffing voor de trou-
wringen. „Die afspraken van het
syndicaat waren niet meer van
deze tijd," aldus woordvoerder J.
van Diepen van Economische
Zaken.
„Om te zorgen dat er geenreizen
of dure cadeaus worden wegge-
geven bij een set trouwringen, is
er inmiddels een andere rege-
ling. Dat valt nu onder de Wet
Beperking Cadeaustelsel," legt
Vermeulen van de Federatie
Goud en Zilver uit. De vraag of
dit ook het einde betekent van

het Nederlands Trouwringen
Syndicaat, beantwoordt hij ont-
kennend. „Het syndicaat blijft
wel bestaan. We moeten alleen
nog bespreken wat de verdere
activiteiten van deze club zullen
zijn."
De trouwringfabrikanten en ju-
weliers zijn zeer gehecht aan hun
kartel. Er zijn weliswaar geen
verplichte prijzen meer, maar de
juweliers houdenzich aan de ad-
viesprijzen van de fabrikant. „De
afspraken geven rust in de han-
del, het kopend publiek weet
waar het aan toe is," redeneert
de Arcade-juwelier in Den Haag.
Hij moet er niet aan denken dat
er gestunt zou worden met de
trouwringen. „Je gaat je liefde
toch niet met korting geven,"
roept hij uit. „Als iemand aan
mij vraagt of hij kortingkrijgt op
zijn trouwring, dan wijs ik hem
onmiddellijk de deur."

" Door prijsafspra-
ken zijn trouwrin-
gen bij vrijwel alle
juwelierseven duur.

Foto: GPD

Woordenboek' zet alle soorten op een rijtje

Haring veelzijdige vis
DOOR TILLY SINTNICOLAAS

Atlantische haring, bankharing
bliek, doggerharing, kanaalha-ring, zuiderzeeharing, bestoken
haring, Bismarckharing. Aldus
opent het 'Haring-woorden-
boek', dat maar liefst zon 150
begrippen behandelt die in ha-
ringkringen worden gebezigd.
De kennis van de inhoud van dit
haring-woordenboek is dan ook
voor iedere visspecialist een
must. Maar ook de leek en ha-
ringliefhebber kan het intere-
saan zijn af en toe eens terug te
grijpen naar dit woordenboek.
De haring is namelijk een veel-
zijdige vis, die verwerkt wordt
tot de meest uiteenlopende pro-
dukten. Produkten van eeuwen
her, maar ook van recentere da-
tum. De consument ziet hierdoor
soms door de bomen het bos niet
meer. Want wat is nu het verschil
tussen een brado en een kipper?
En tussen bokking en een Har-
derwijker?

Welvaart
Haring is reeds eeuwenlang een

van de belangrijkste vissoorten
in Nederland. Nederlanders hiel-
den zich reeds in de vijftiende
eeuw op grote schaal bezig met
de haringvangst. Landbouwacti-
viteiten stonden in de Lage Lan-
den, die regelmatig overstroom-
den, op een laagpitje. De haring-
vangst leidde zelfs tot een aantal
oorlogen met Engeland.

Honderden jaren geleden werd
de vis al in de wetten aange-
haald. De haringvisserij maakte
ons tot een zeevarend volk en is
daardoor ook de basis geweest
voor de bloei in de zeventiende
eeuw. Via de haringvisserij ont-
stond de koopvaardij en de grote
vaart. Door de eeuwen heen is
haring een belangrijk produkt
gebleven. Ook nu nog is haring
de kurk waar de Nederlandse
visdetailhandel op drijft.

Zacht-zilt-romig
Het bekendste haringprodukt is
natuurlijk de HollandseNieuwe.
Synoniemen ervoor zijn maatjes-
haring of maagdekensharing, die
wordt gevangen van half mei tot
juni. Jonge haring dus, die nog
geen hom of kuit heeft gescho-

ten en dus nog niet volwassen is.
De Noordzeeharing is dan op zn
vetst. Hij wordt gekaakt (kieu-
wen en ingewanden worden ver-
wijderd) en gezouten. Enzymen
werken in op het visvlees. Een
rijpingsproces ontstaat dat uit-
eindelijk leidt tot de specifieke
zacht-zilte romige Hollandse-
Nieuwe-smaak.

Groene haring wordt de vis ge-
noemd als hij 48 uur gezouten is.
Het zout heeft nog geen gelegen-
heid gekregen om sterk in te
trekken en de vis is dan ook nog
vrij stevig van structuur.
Nieuwe haring, niet te verwarren
met Hollandse Nieuwe, heeft
vier keer 24 uur in het zout gele-
gen en is reeds een stuk malser.
Gedurende de wintermaanden is
de haring het magerst. Het vet-
gehalte bedraagt dan 3 tot 7 pro-
cent. De haring die in deze perio-
de gevangen vraagt om een
andere bewerking. De vangst
wordt gerookt, ingelegd in zuur
of gezouten, bereidingswijzen
die ook reeds eeuwen worden
toegepast.

Roken, inleggen, kaken en zou-
ten waren op de eerste plaats

noodzakelijke conserveringsme-
thoden. Een prettige bijkomstig-
heid was de bijzondere smaak.
Juist deze bijkomstigheid heeft
er voor gezorgd dat deze haring-
produkten tot op de dag van
vandaag nog steeds heel popu-
lair zijn.

De marinade voor zure haring
bestaat uit azijnzuur, zout, krui-
den en zoetstof. De rolmops, de
haringfilet gerold om een stukje
augurk of ui, is het bekendste
zureharingprodukt. Een andere
naam voor rolmops is Bismarck-
haring.

Roken
Het roken van haring kan op
twee manieren geschieden. Ge-
durende een beperkte tijd bij
een hoge temperatuur (75°C). Wij
spreken in dat geval van heetro-
ken of stomen. Of gedurende een
lange tijd bij een lage tempera-
tuur (28°C), ook wel koud-roken
genoemd. In beide gevallen
wordt de haring vóór het rook-
proces enigetijd in een pekelbad
gelegd.
(Koud)gerookte haringproduk-
ten zijn brado (filet), spekbok-
king en Engelse bokking. Kip-
pers (filets), Harderwijkers en
stoombokking zijn de bekendste
(heet)gerookte of gestoomde ha-
ringprodukten. Haring die ge-
schikt is om gerookt te worden,
wordt gevangen in de periode
van augustus tot december.
Uiteraard is ook vrijwel het hele
jaar door verse haring verkrijg-

baar. Verse haring wordt onge-
zouten verwerkt tot panharing.
De vis is dan eerst gebakken endaarna gemarineerd.

Ook voor het haringkuit is tegen-
woordig een heel goede bestem-
ming gevonden. Sinds begin
jaren tachtig worden grote hoe-

veelheden haringkuit geëxpor-
teerd naar Japan.

" Vandaag zullen er weer
heel wat Hollandse Nieu-
wen door de keel gaan.
Archieffoto: FRITS WIDDERS-

HOVEN

'Tijd vooruit'
De 56-jarige ex-Provo wekt de
indruk dat hij is blijven steken in
de flowerpower van de jarenzes-
tig. In werkelijkheid was hij zijn
tijd echter ver vooruit, vindt hij
zelf. „Degenen die de witte fiet-
sen toen onzin vonden, hebben
hun ongelijk moeten erkennen.
Toen was de fiets uit en had ik
geen kans met mijn plan. Nu heb

ik de tijd mee. Er is veel meer
aandacht voor het milieu. In
steeds meer plaatsen komt de
discussie op gang over het auto-luw of autovrij maken van de
binnensteden."

Schimmelpenninck had het blik
in 1965 al aan de kant willen ve-
gen, maar zijn schoonmaakactie
liep spaak door gebrek aan geld
en belangstelling. Zoals later ook
zijn elektrische witkarren op
dood spoor belandden. Ondanks
het feit dat beide projecten mis-
lukten, gelooft Schimmelpen-
ninck nog altijd in zijn witte fiet-
sen.

„Een jaar geleden kwam ik in
contact met mensen in Kopenha-
gen die met een soortgelijk sys-
teem bezig zijn als wij indertijd
in Amsterdam. In plaats van met
een magneetsleutel wordt ge-
werkt met statiegeld. Het gaat
om een fiets met dikke banden
zonder ventiel, lekvrij dus, een
verstelbaar stuur en met het for-

maat van een opvouwbare fiets.
Geschikt voor mannen en vrou-
wen. We werken de plannen nu
verder uit. Het was de bedoeling
datKopenhagen nog dit jaar zou
starten en ons aan de nodige in-
formatie zou helpen. Door tegen-
vallers in Denemarken zullen wij
waarschijnlijk eerderkunnen be-
ginnen, maar zijn we ook meer
op onszelf aangewezen."

'We' zijn Schimmelpenninck en
zijn medewerkers van het Ytech
innovatiecentrum in Amster-
dam. Het centrum werd vijfjaar
geleden opgezet en heeft onder
meer de overdekte fiets ge-
maakt. Het idealisme van de ja-
ren zestig gekoppeld aan de
zakelijkheid van nu. „Het zou
best kunnen dat de depo ons
geld oplevert, maar dat is hele-
maal niet zeker. We vinden het
met zn allen leuk om dit plan uit
te werken."

Schimmelpenninck is op dit mo-
ment al lang blij dat de financiën
vrijwel rond zijn. „Publex heeft

al toegezegd voor reclame en ad-
verteerders te zorgen, waardoor
de jaarlijkse exploitatiekosten
van zeven ton kunnen worden
gedekt. Stel dat we alsnog subsi-
die krijgen van de Europese
Gemeenschap, dan komen we al-
leen maar ruimer te zitten, maar
zover is het nog niet. De EG
heeft ons laten weten dat meer
steden in Europa moeten mee-
doen. Daarnaar zijn we nu met
Kopenhagen en Brussel, waarook plannen bestaan, op zoek."
Bang dat de statiegeldfietsen
straks worden gestolen is Schim-
melpenninck niet. „De fietsen
zijn gemakkelijk te herkennen.
Die druk je niet zomaar achter-
over. Overspuiten heeft geen zin.
Ze zijn ook niet geschikt om er
lange afstanden mee te rijden.
We moeten alleen voorkomen
dat iemand een fiets een hele dag
ergens binnenzet. Daarom zoe-
ken we nog naar een mogelijk-
heid om de fiets na een half uur
zwaarder te laten lopen. En ver-
der zal het een kwestie van wen-
nen zijn. In het Nationaal Park
De Hoge Veluwe, waar al met
deze fietsen wordt gewerkt, heb
ik een vrouw gezien die niet wist
wat ze moest doen, toen ze ont-
dekte dat er geen slot op de fiets
zat. Uiteindelijk heeft ze 'm maar
met een sjaal vastgebonden, ter-
wijl het slot niet voor niets is
weggelaten."

consument

Milieuraad wil aanpak
kachels en haarden

Er moeten snel maatregelen ko-
men om de luchtverontreiniging
door kachels en open haarden
aan te pakken. Dat stelt de Cen-
trale Raad voor de Milieuhygië-
ne in een ontwerp-advies aan het
kabinet. De milieuraad behan-
delt dit op 11 maart.

In 20 procent van de huishou-
dens in Nederland is een kachel
(allesbrander) of open haard aan-
wezig. Die zorgen voor meer dan
10 procent van de uitstoot van
een aantal schadelijke stoffen.
Het gaat onder meer om kanker-
verwekkende polycyclische aro-

matische koolwaterstoffen en
koolmonoxyde.

Bij mist, vochtig weer en weinig
wind kan de uitstoot bij omwo-

nenden leiden tot hoofdpijn,
prikkelende ogen, slijmvorming
en misselijkheid, aldus de Mi-
lieuraad. Eén van de problemen
is de te grote capaciteit van de

kachels. Daardoor treedt bij ge-
smoord stoken onvolledige ver-
branding op.
Volgens het ontwerp-advies zou-
den handelaren de kopers van

kachels daarop moeten wijzen.
Als een kachel als hoofdverwar-
ming wordt gebruikt, dan zou-
den de gebruikers er via subsi-
dies toe bewogen moeten wor-
den over te stappen op een
kachel die minder milieuveront-
reiniging veroorzaakt.

Verder dienen gemeenten maat-
regelen te nemen om te kunnen
optreden bij overlast die veroor-
zaakt wordt door kachels en
open haarden. Ook zou de over-
heid via voorlichting het stook-
gedrag van burgers moeten beïn-
vloeden.

Meer dan tweehonderd
soorten deegwaren

Oude Romeinen
aten al pasta

DOOR MARTIN VAN HUIJSTEE
Sinds het begin van de menselij-
ke beschaving zrjn met regel-
maat belangrijke ontdekkingen
op meer dan één plaats ter we-
reld gedaan. Wie voor het eerst
natte klei in de zon liet drogen
tot een stevig bouwmateriaal,
wie voor het eerst vuur maakte,
dat valt niet te zeggen. Zo is het
ook met de menselijke voeding
gegaan. Daarom is het zinloos
om te strijden over de vraag wie
nu toch wel de deegwaren uit-
vond: de Chinezen of de Italia-
nen. Een feit is dat in beide cul-
turen al heel lang geleden
iemand op het idee gekomen
moet zijn om deeg van gemalen
graan en water in dunne slierten
te snijden en gaar te laten koken.
Hardnekkig is het verhaal dat
Marco Polo, die in de dertiende
eeuw vanuit Venetië naar China
reisde, in dat verre land de kunst
van het deegwaren maken ge-
leerd had. De Chinezen aten in-
derdaad ook toen al mie: lange,
al dan niet gedroogde deegslier-
ten van verschillende graansoor-
ten, maar ook van sago, het merg
van de palmboomstam. Dat laat-
ste vond Marco Polo de moeite
van het vermelden waard: deeg-
waren van graan kende hij alvan
thuis.
Want al eeuwen voordat onze
jaartelling begon, werd in de lan-
den rond de Middellandse Zee
het voedsel genuttigd dat wij te-
genwoordig pasta noemen. Dat
begon met het malen van graan
tussen twee stenen. Het meel
werd met water vermengd, tot
een platte koek gekneed en op
een hete steen gaar geroosterd.

Later slaagde men erin om het
deeg eerst heel dun uit te rollen
en er repen van te snijden. Die
kookten gaar in de soep. In Azië
werd die techniek eveneens ont-
wikkeld: miesoep is daar al dui-
zenden jarenpopulair.

Luud Schimmelpenninck gelooft nog steeds in jongensdroom
'Tijd is rijp voor de statiegeldfiets'

DOOR JAN PREENEN

Omdat het internationaal 'wel
lekker klinkt', zijn de witte fiet-
sen van 1965 omgedoopt tot de-
po's. Je kunt ze immers overal
deponeren. In de volksmond zul-
len ze waarschijnlijk statiegeld-
fietsen worden genoemd. Voor
Luud Schimmelpenninck is de
naam van het 'zelfbedienend
openbaar vervoer' echter niet zo
belangrijk. Als zijn geesteskind
maar door Amsterdam kan rij-
den. En daar ziet het eindelijk
naar uit.
Bijna dertig jaar nadat hij met
zijn provocerende ideeën letter-
lijk probeerde om dwars door
'alle bureaucratie' heen te fiet-
sen, is de altijd optimistische
Schimmelpenninck overtuigd
van zijn gelijk en zijn succes: zijn
jongensdroom gaat 'op korte ter-
mijn' in vervulling. Dat de Euro-
pese Gemeenschap onlangs een
verzoek om subsidie heeft afge-
wezen, deert hem niet: „Die sub-
sidie zou het ons alleen maar

gemakkelijker maken. Zonderdat geld gaat het ons ook luk-ken."

Schimmelpenninck wil dat vol-
gend jaar duizend fietsen gratis
beschikbaar zijn in Amsterdam.
De gebruiker hoeft alleen maar
vijf gulden statiegeld te betalen.

Na een halfuur kan de fiets wor-
den achtergelaten in een van de
zeventig depostallingen. Net als
met winkelwagentjes in de su-
permarkt, krijgt de gebruiker
dan het geld terug.

" Luud Schimmelpenninck bij een 'depo'.

Hol en niet hol
Het woord 'maccheroni' lezen
wevoor het eerst in een Genuees
geschrift van 4 februari 1279. Wij
schrijven dat als macaroni, en
het woord is afgeleid van het la-
tijnse 'maccare', dat 'drukken' of
'kneden' betekent. De naam
werd eerst gebruikt voor verse,
langgerekte deegwaar, later
vooral voor holle vormen. Niet-
holle deegdraden gingen als snel
'vermicelli' heten, 'wormpjes'.
Wat wij spaghetti noemen komt
van het woord 'spago', ofwel
'bindgaren'.
Niet alle deegwaar was en is
langgerekt. Ook balletjes werden
al eeuwen geleden bekend onder
de naam 'gnocci', afgeleid van
het latijnse 'nodus', hetgeen
'knoop' betekende. Wij maakten
er noedels of knoedels van. De
Duitsers zeggen 'Nudeln', de En-
gelsen 'noodles' en de Fransen
'nouilles'. In Zuid-Duitsland
wordt het deeg wel op een plank
uitgerold en met de achterkant
van een mes rechtstreeks in ko-
kend water geschaafd. Na een
minuut of vijf zijn de deegreep-
jes, ofwel 'Spatzle', gaar. Behalve
van tot meel vermalen graan
kennen de keukens van de Do-
naulanden ook deegwaren die
van oud brood of gekookte aard-
appelen gemaakt worden.
Toch is de Italiaanse deegwaar
het bekendst geworden, niet al-
leen in Europa, maar ook in
Amerika. Hoeveel soorten er pre-
cies bestaan en hoe ze allemaal
heten valt absoluut niet te ach-
terhalen. In diverse Italiaanse
regio's worden voor dezelfde
soorten soms heel verschillende
benamingen gebezigd. Bij elkaar
zijn het zeker wel tweehonderd
soorten, schat men.

Drogen
Uit de tijd van Marco Polo, maar
misschienzelfs al enkele eeuwen
eerder, stamt het idee om verse
deegwaren te drogen. Het meest
waarschijnlijk is het dat dit door
nomadenvolken uit het Nabije
Oosten uitgevonden werd. Zo
ontstond de pasta die Italianen
'pastachiutta' (droge pasta) noe-
men. Deze variatie is sindsdien
het meest algemeen geworden:
niet meer als vulsel voor soep,
maar in water gaar gekookt en
met een saus gegeten.
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws -voor doven en

slechthorenden.
14.15 Matinee Klassiek. Met van-

daag Tsjechische muziek uit de 17e
en 18e eeuw.

15.00 TROS/Telearchief. 8-delige se-
rie programma's met beelden uit ou-
de Polygoon-journaals. Afl.s.

16.00 "" Journaal.
16.05 (TT) Stopwatch. Terugblik op

gebeurtenissen uit het verleden. Pre-
sentatie: Wim Bosboom. Herh.

16.35 Bekijk het maar metBereboot.
Serie. Afl.: Haastdrank (1); Casper
and his friends. Tekenfilmserie.
Afl. 15.

17.11 De tv-dokter. Herh.
17.12 Santa Barbara. Amerikaanse

soapserie.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek
19.00 Candid camera. Programma

rond de verborgen camera. Presenta-
tie: Dom Deluise.

19.26 TROS Kieskeurig. Consumen-
tenmagazine met Mireille Bekooij en
Wim Bosboom.

20.00 Aktua nieuws.
20.02 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: De wraak van dr. Bloch. De huis-
arts van Derrick, Dr. Bloch, maakt
een zware crisis door. Zijn vrouw
heeft een verhouding met de veel
jongere Igor Brunner. Derrick ziet dat
het mis gaat tussen hen en besluit in
te grijpen.

21.07 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

21.36 De tv-dokter. Medische tips.
21.37 Sjans. 13-delige comedyserie.

Afl.4: Geld. Pamela vindt het verve-
lend dat Sjaak en Willem altijd alles
betalen en besluit, al heeft ze geen
geld, een feestje te geven. Onver-
wachts staan de schuldeisers echter
voor de deur.

22.06 TROS Triviant. Spelletje. Kan-
didaten: Emma Brunt en Yvonne
Kroonenberg (schrijfsters) en Martin
Ros en Vic de Reijt (uitgevers).

22.50 Kort klassiek. Klassieke mees-
terwerken uitgevoerd doorTjechische
musici.

22.57-23.02 "" Journaal.

Duitsland 1
09.00 Heute.
09.03 Dynasty. Soapserie.
09.45 Chinese heilgymnastiek.
10.00 Heute.
10.03 Gott und die Welt. Kumpanei

mit der Stasi?
10.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.
11.00 Heute.
11.03 (TT) Der Schatz der Azteken.

Duits/Frans/ltaliaanse avonturenfilm
uit 1964 van Robert Siodmak. Met:
Lex Barker, Gerard Barray, Michele
Girardon e.a. Bron: Naar de roman
van Karl May.

12.40 Urnschau.
12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

heute-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau.
14.02 Sesamstrasse. Kinderprogram-

ma.
14.30 Der Trotzkopf. Jeugdserie.
15.00 Tagesschau.
15.03 Ping Pong. Kinderclub.
15.30 (TT) Traumberufe. Tenniss-

peelster Claudia Kohde-Kilsch.
16.00 Tagesschau.
16.03 Mutter & Sohn. Serie.
16.30 (TT) Urn jeden Preis. Brazi-

liaanse serie.
17.00 punkt 5 - Landerreport.
17.15 Tagesschau.
17.25 WWF-Studio.
17.35 Das Nest. Serie. Afl.: Urlaubs-

reif; Motorraddiebe.
18.45 Praxis Bülowbogen. Serie.

Afl.: Türkische Hochzeit.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 ARD-Brennpunkt.
20.50 lm Sog der Anst. Tv-spel. Een

Oostduitse leraar wordt door de Stasi
opgepakt en verhoord.

22.30 Tagesthemen.
23.00 Nachschlag. Satire met Bruno

Jonas.
23.05 Wer nie sein Brot mit Tranen

ass.ltaliaanse speelfilm uit 1961 van
Pier Paolo Pasolini. Met: Franco Citti,
Silvana Corsini, Franca Pasut, Paola
Guidi e.a. Accattone verlaat zijn
vrouw en kind om zich door de hoer
Maddalena te laten onderhouden.

00.55 Tagesschau.
01.00-01.05 Zuschauen " Entspan-

nen - Nachdenken. Lanzarote: Insel
des Ursprungs, der Vulkan.

Duitsland 2
09.00 Ochtendprogramma ARD/

ZDF. Zie Duitsland1.
13.45 Prinzessin einer anderen

Welt. Documentaire over kinderen in
boeddhistische kloosters in China.

14.20 (TT) Draussen vor der Tür. To-
neelstuk van Claus Leininger. Met:
Klaus Abramowski, Rudolf Cornelius,
Jens-Uwe Pape, Michael Enk. Onde-
rofficier Beekman komt terug uit de
oorlog en vindt alle deuren gesloten.
Hij tracht zelfmoord te plegen, maar
de Elbe gooit hem weer aan land. Hij
gaat op zoek naar een nieuwe le-
vensvervulling, maar blijft constant
draussen vor der Tür. Bron: geschre-
ven door Wolfgang Borchert.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Ferien auf Saltkrokan. 16-deli-

ge jeugdserie.
16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn, Afl.2: Das geborg-

te Gesicht. Dirk is apetrots dat hij een
penvriendin heeft, en ze schrijven el-
kaar heel vaak.

17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 landerjournal.
17.40 Hotel Paradies. Afl.: Der Para-

diesvogel. De familie Kannegiesser
zit in de problemen. Vader zoekt
troost in de alcohol nadat de journa-
liste die met hem de nacht doorge-
bracht heeft zonder adres achter te
laten vertrokken is. Moeder en zoon
gaan ervandoor. (Om 18.05 Lotto
am Mittwoch).

19.00 Heute.
19.25 Lach mal wieder. Komische

sketches.
20.00 (TT) Heinz Rühmann. Das

schwarze Schaf, Duitse speelfilm uit
1960 van Helmuth Ashley. Met:
Heinz Rühmann, Karl Schönböck,
Maria Sebaldt, Siegfried Lowitz.

21.30 Florida. Eine Reise von Pensa-
cola nach Fort Meyers.

21.45 Heute-journal.
22.15 Zündstoff. Magazine. Vandaag

over filantropie als big business.
23.00 Derrick. Misdaadserie. Afl.: Ein

unbegreiflicher Typ.
24.00 Mem lieber John. Comedyse-

rie. Afl.: Das Gruppenerlebnis.
0.25 Heute.

FILMS TV VIDEO
Duitsland 1/2
11.03 Der Schatz der Azteken.
Spektakelfilm van Robert Siod-
mak uit 1965 speelt tijdens de
Mexicaanse Burgeroorlog. Een
arts moet bemiddelen, ontmoet
rebellenleider Juarez en raakt
verwikkeld in de strijd om een
oude schat. Met Hans Nielsen,
Lex Barker.

Duitsland 2
20.00 Das schwarze Schaf.
Heinz Rühmann speelt een
priester-detective die na een
moord op het kerkplein achter
de dader aangaat. In 1960 ge-
maakt door Helmuth Ashley.

BBC 2
22.00 Positive I.D. Huisvrouw
neemt na verkrachting andere
identiteit aan om zich te kunnen
wreken. Goed gemaakt. Regie
van Andy Anderson, met Ste-
phanie Rascoe, John Davies.
Uit 1986.

Duitsland 3 West
22.45 Belle de Jour. Briljante,
raadselachtige film van Louis
Bunuel uit 1967. Catherine De-
neuve speelt een doktersvrouw,
die 's middags in een bordeel

gaat werken waar ze sado-
masochistische verlangens ont-
dekt. Een jonge crimineel wordt
verliefd op haar. Bunuel laat in
het midden of het hier enkel de
fantasie van de jongevrouw be-
treft. Deneuve is mooier dan

ooit. Ook met Jean Sorel, Mi-
chel Piccoli.

" Siegfried Lowitz als Flambeau en Heinz Rühmann
(rechts als pater Brown) in 'Das schwarze Schaf. (Duits-
land 2 - 20.00 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

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

zicht. Een mooie vreemdelinge, een
blind date en een knappe leraar frans
verstoren de dagelijkse orde in het
gezin Desmond.

19.25 Van gewest tot gewest. Maga-
zine met onderwerpen uit de regio.

19.55 Politieke partijen. Vandaag:
Centrum Democraten.

20.00 STER-reclame.
20.05 Voetballen. Feyenoord - Tot-

tenham Hotspur. Rechtstreekse re-
portage eerste speelhelft.

21.00 Geef om de toekomst. Filmpje
van het Wereld Natuur Fonds (Socu-
tera). Aansluitend: reclame.

21.10 Voetballen. Tweede helft Feye-
noord - Tottenham Hotspur.

22.10 "" Journaal.
22.25 Studio Sport journaal.
22.40 NOS Laat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Maartje van Weegen.

23.10-23.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Han van der Meer. (Ne-
derland 1 - 18.30 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastiek. 09.10 Schooltelevi-
sie. 11.40 Teletekst. 11.50 Das Recht
zu lieben, serie. 12.15 Frauenfragen:
Ich kenne eine Lesbe - und Sic? 13.00
Findhorn, portret van dit Schotse dorp-
je. 13.45 Sandra Schwarzhaupt, film-
portret. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Dortmund Graffiti,
reportage. 15.55 Sport aktuell. 16.00
West" 3 aktuell. 16.05 Natuurreportage:
Der Glücksbringer. 16.30 Schooltelevi-
sie. 17.30 Cursus Engels. Les 51.
18.00 Aktuelle Minute. 18.01 Sesam-
strasse. 18.30 Es war einmal... der
Mensch, tekenfilm. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00 Aktuelle Stunde, regio-
naal magazine. 20.00 Parlando - reden
über sehen und horen. 21.30 West 3
aktuell. 21.45 Hobbythek. Gezondheid-
stips. 22.30 Rückblende. Vor 75 Jan-
ren: Hunger an der Heimatfront, docu-
mentaire over de hongerwinter 1916/17
in Rijnland/Westfalen. 22.45 Belle de
jour, Frans/Italiaanse speelfilm uit 1966
van Luis Bunuel naar de roman van
JosephKessel. Met: Cathérine Deneu-
ve, Jean Sovel, Michel Piccoli e.a.
Séverine is gelukkig getrouwd met de
chirurg Pierre, maar wil toch wel wat
meer. Wanneer ze attent gemaakt
wordt op een bordeel, besluit ze daar
haar diensten aan te bieden. 00.21
Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
Engels. 09.00 Non-Stop-Fernsehen.
16.00 Family Album USA. 16.30 Schul-
fernsehen. 17.00 Cursus Engels. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Zeit der Rosen,
serie. 18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Südwestjournal aus Rheinland-
Pfalz. 19.00 Sport-Oldies. 19.15 Lan-
der-Menschen-Abenteuer: Horst Kliem
en zijn blokhut, 2700 km ten noorden
van Vancouver. 20.00 Schnicksc-
hnack, ruilprogramma. 21.00 Journaal.
21.15 Die Zeit mit Anais, tv-film naar de
roman Le temps d'Anais van Simenon.
22.15 ökoropa: de EEG, het milieu en
de landbouw. 23.00 Sommergewitter.
23.45 Laatste nieuws. 23.50 Non-Stop-
Fernsehen.

RTL4
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. Serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie.
09.50 Goede tijden, slechte tijden.
10.20 As the world turns. Serie.
11.05 De 64.000 gulden vraag. Quiz.
11.40 Mag het iets meer zijn? Serie.
12.05 Teletekst.
13.20 My county in Europe. Film van

kinderen uit 16 Europese landen.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
17.00 Vijf Uur Show.
18.00 Zes Uur Nieuws.
18.20 Prijzenslag. Met Hans Kazan.
18.50 Scrabble. Manon Thomas.
19.00 Rad van fortuin.
19.25 Voetballen. Rechtstreeks ver-

slag van de wedstrijd AA Gent-Ajax.
Commentaar: Hans Kraay. (Om
20.15 Nieuws).

21.15 Rescue 911. Aflevering van de
gedramatiseerde documentaireserie
met scènes van moedige mannen en
vrouwen die hun leven waagden om
anderen te redden.

22.00 Nieuwsflits.
22.05 Voetballen. Uitgebreide samen-

vatting van de wedstrijd Dinamo
Kiev-Barcelona. Deze wedstrijd vindt
plaats in groep 2 van de Europa cup
voor landskampioenen.

23.10 Twin Peaks. 26ste aflevering
van deze Amerikaanse dramaserie.

00.00 Laatste nieuws.
00.15 Onopgeloste mysteries. Ame-

rikaanse serie, waariri onopgeloste
mysteries behandeld worden.

01.05 M.A.S.H. Amerikaanse serie.
01.30 The Oprah Winfrey show.
02.15 De draagmoeder. Herh. van

15.05 uur.
02.45 RTL4Text. Selectie uit pagina's

van RTL4-Text met het geluid van
RTL4Radio.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.
09.05 Father Murphy.Afl : Man lernt

nie aus.
09.55 Reich und schön. (The bold

and beautiful). Amerikaanse serie.
10.20 Dr. mcd. Marcus Welby. (Mar-

cus Welby M.D.). Amerikaanse serie.
Afl.: Der Weg einer jungen Frau.

11.10 Lieber Onkel Bill. (Family af-
fairs). Amerikaanse serie. Afl.: A fa-
mily group. Herh.

11 .35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
.12.30 Sledge Hammer.Serie. Afl.:

Fromm und Keuch. Herh.
12.55 RTL aktuell.
13.00 Married... with children. Ame-

rikaanse serie. Afl.: Der Alptraum.
13.30 Santa Barbara. Serie.
14.20 Springfield Story. Serie.
15.05 Dallas. Afl.: Bittere Beweise.
15.55 Chips. Afl.: Carlos und Co.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.15 Zurück in die Vergangenheit.

(Quantum leap). Amerikaanse avon-
turenserie. Afl.: Doppelte Moral.

20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-
ziek met Addi und Moritz, Zwei Zwie-
dern, Marianne en Michael.

21.15 Gottschalk. Personality-show.
Gast: Lou Reed.

22.20 Stern TV. Magazine.
23.00 Der flotte Dreier. Spelprogram-

ma met Erika Berger.
23.30 Benny HUI. Comedy-show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Tour of duty.Afl : Blutige Strei-

fen.
00.50 Kampf gegen die Mafia. Afl.:

Die Braut des Gangsters. Herh.
01.35 Twilight zone. Amerikaanse sf-

serie. Afl.: Demonische Spiele.
02.00 Der Tote, der nicht sterben

wollte. (Neither the sea nor the
sand), Engelse speelfilm uit 1973 van
Fred Burnley.

03.30 The lady pays off .Amerikaanse
komedie uit 1952 van Douglas Sirk.

04.50 After hours, magazine uit Ame-
rika

05.15 Elf 99, live magazine. Herh.

Super Channel
23.00 Everyday Heroes. Actie-
film waarin jaloerse en corrupte
officier van justitie een bijde-
hande radio-amateur van een
reeks moorden beschuldigt. Re-
gie in 1977van-Michael Adrian,
met Rod Browning, Tabi Co-
oper.

Duitsland 1
23.05 Accatone. Pasolini's de-
buut uit 1961 was opzienba-
rend. Klaploper in de sloppen
van Rome heeft geld nodig na-
dat de prostituee die hem on-
derhield in het gevang belandt.
Hij wordt verliefd op een meisje,
maar wil ook dat ze voor hem
werkt. Zonder enig moralisme
verfilmd. Met Franco Citti,
Adriana Asti.

BBC 1
23.20 Plain clothes. Under-
cover-agent stuit bij zijn onder-
zoek naar de moord op een
leraar op zijn jongere broer als
mogelijke dader. In 1988 ge-
maakt door Martha Coolidge,
met Arliss Howard, George
Wendt.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.00 "" Journaal.
16.05 Torn en. Jerry. Tekenfilmserie.
16.10 Viktor en Maria. Animatieserie.
16.20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd

middagprogramma.
17.30 Factor twee (The gemini fac-

tor). 6-delige Engelse jeugdserie.
Afl.3: De klokketoren.

18.00 Kruis + munt. Spelprogramma
t.g.v. het 125-jarig bestaan van het
Rode Kruis. Presentatie: Henk Mou-
we.

18.30 De Ver van mijn bed-strijd.
Programma waarin jonge Nederlan-
ders worden getest op hun kennis
over het continent Latijns Amerika.
De winnaars krijgen als prijs een reis
naar één van die landen. Ze krijgen
ook een opdracht mee: zij moeten
een korte filmreportage maken over
een opgegeven onderwerp. Presen-
tatie: Han van der Meer.

19.00 Woensdagavond met Van Wil-
ligenburg. Praatprogramma, gepre-
senteerd door Hans van Willigen-
burg, waarin hij praat met gasten uit
de wereld van show, televisie, film,
theater, muziek en literatuur.

20.00 (""+TT) Journaal.
20.28 A man for all seasons. Engel-

se speelfilm uit 1988 van Charlton
Heston. Met: Charlton Heston, Va-
nessa Redgrave, Sir John Gielgud
e.a. Koning Hendrik VIII wil trouwen
met Anna Boleyh in de hoop op een
zoon. Sir Thomas More wil Hendrik
echter niet helpen bij de scheiding
van zijn eerste vrouw Catherine. Ook
de paus weigert toe te stemmen in
een scheiding.

23.05 Reporter. Actualiteitenprogram-
ma.

23.40 Mancuso FBI. Amerikaanse po-
litieserie. Afl.: Een onvermurwbare
schoonheid. Door een bommelding
krijgt Mancuso te maken met een jon-
ge zakenman, die zijn vliegtuigmaat-
schappij wil verkopen en moeilijkhe-
den heeft met zijn vrouw, die van
hem wil scheiden en een hoop geld
eist.

00.30-00.35 "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma.
16.30 Samson. Dolle avonturen met

Samson en Gert in de huiskamer.
17.30 Postbus X. Dossier Archibald.
17.55 Tik tak. Af1.63.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. (The

bold and the beautiful), Amerikaanse
serie. Af 1.373.

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

sche serie. Af1.797: Nick vindt een
schouder om op uit te huilen. Derek
gaat te ver en wordt ontmaskerd en
ontslagen.

19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal en sport.
20.00 Tatort. Duitse misdaadserie.

Afl.: Tod im Elefantenhaug.
21.30 Married with children. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.10: Married.
..without children. Steve en Marcy
zijn ervan overtuigd dat Peggy haar
kinderen verkeerd aanpakt en beslui-
ten haar een handje te helpen.

22.00 Alle 5. De verwondering van
Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter. Afl.9. Aansl. Paarden-
koersen.

22.30 Vandaag en sport.
22.55 Incredibile. Show met Felice.
23.25-23.30 Coda.

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

ma rond arbeid.
VOLGENDE PROGRAMMA'S ONDER

VOORBEHOUD
19.30 Voetballen (1). AA Gent -

Ajax. Rechtstreekse reportage eerste
speelhelft.

20.15 Voetballen (2). Live Anderlecht- Sampdoria Genua. (In de pauze:
Journaal).

22.00 Fight of the night. Boksen.
Ca 22.15 Voetballen (3). Registratie

tweede speelhelft AA Gent - Ajax.
Voorts samenvattingen ander Euro-
pees voetbal.

Sat 1
05.30 Regionalreport. 06.00 Guten
Morgen mit Sat 1. 08.30 Bezaubernde
Jeannie. Serie. 09.00 Sat 1 Bliek.
09.05 Auf der Flucht (The fugitive), se-
rie. 10.00 Die Schone und das Biest.
10.50 Hallo Heino, Volksmusik. 11.50
Glücksrad. Herh. 12.25 Kmo News.
12.45 Tele-Börse. (13.00 Sat 1 Bliek).
13.35 Unter der Sonne Kaliforniëns.
Amerikaanse familieserie. 14.30 Be-
zaubernde Jeannie. Amerikaanse se-
rie. Herh. 14.55 Sat 1 Bliek. 15.05
Falcon Crest. Amerikaanse familiese-
rie. 16.00 Booker. Amerikaanse mis-
daadserie. Herh. 16.55 Sat 1 Bliek.
17.05 Geh aufs Ganze. Prijzenspelpro-
gramma. 17.45 Regionalreport.lB.ls
Bingo. 18.45 Guten Abend, Deutsch-
land. 19.15 Glücksrad. 20.00 Voetbal-
len live: Werder Bremen - Galatasaray
Istanbul. 22.15 AKUT. Politiek magazi-
ne. 22.50 Schreinemakers live. 23.50
Sat 1 Bliek. 0.00 Tennis: ATP-Turnier
in Indian Wells/Florida. 0.30 Schlag 12
in London. Engelse film uit 1960. 2.05
Programma-overzicht/Teletekst. v

" Erika Berger. (RTL Plus
- 23.00 uur).

Radio 1 radio7 07 VARARadio I woensdageditie
(7.30 en 12.30 Nws.) 12 55 Mede-
delingen t.b.v. land- en tuinbouw.
13.10 TROS Aktua. 13.32 Journa-
listentorum. 14 05 TROS Klanten-
service. 16.05 Tijdsein (17.30
Nws) 18 57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.04 Hans Brinker.
20.04 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 23.06 Met het oog op mor-
gen. 0.02 Volgspot. 1.02 Nocturne.
2.02 Clair-Obscur. 4.02 Nachtex-
press 6.02-7.00 De ochtendshow.

Radio 2
7.04 Ook goeiemorgen. 9.04 Mu-
ziek terwijl u werkt. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04
NCRV's hier en nu. 18.04 Geloven
in muziek 19.04 Water en vuur.
20 04 Country style. 21.04 Late da-
te. 22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Praise in the morning. 7.04
Ronduit music time. 9.04 Vrouw
zijn op drie 10 04 Jan en alleman.
10.57 EO Metterdaad hulpverle-
ning. 11.04 Country trail. 12.04
Gospel Holland. 13.04 De moord-
lijst. 14.04 Nozems-a-gogo. 17.04
Koning Zzakk in Muzykland. 18 04
De avondspits. 19.04 Krapuul de
lux 20.04 La stampa. 22.04-24.00
Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55
Het levende woord. 8.00 Nws. 8.04
Platennieuws door Frank Schoon-

hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. 11.35 In de> schaduw
van de meesters 12.00 Barokmu-
ziek. 12.30 Stemmen. 13.00 Nws.
1304 4-Luik. 14.00 De oratoria van
G.F. Handel 14 30 Jazzspectrum.
15.30 Moet je horen. 16.00 Jacco's
keus. 17.00 Forum. 19.00 Voorbij
de tijd: 1933. 20.00 Nws. 20 02 Fo-
rum. 20.15 AVRO-Concertavond:
Residentie Ork. 22.00 Opera ma-
gazine. 23.00-24 00 Voor het stil
wordt en wat later.

Radio 5
6.30-6 50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Waters-
tanden. 9.30 De schatkamer 10.00
Oud plaatwerk. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Bonnefooi.
1230 De spiegel. 1300 Nws.
13 10 Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 De sterren. 15.30
Stoppen met roken. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17.40 TROS Kamer-
breed extra. 17.55 Mededelingen
en schippersberichten. 18.00 Nws.
18 10 Basicode 3 - magazine.
18.20 Uitzending van de VVD.
18 30 TROS Perspectief. 19.00
Nieuws en actualiteitenrubriek in
hetTurks. 19.30 Nieuwsen actuali-
teitenrubriek in het Marokkaans en
het Berbers. 20.15 Nieuws en ac-
tualiteitenrubriek in het Chinees.
20.30 Grieks voor beginners. 21.00
Britse en Amerikaanse literatuur.
21.30 Pronto. 22.00 ca va?
22 30-23.00 De sterren.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
12.55 Weerbericht. 13.00 Nieuws.
13.35 The Russians are coming, 15.35
Babel: wetenschappelijk magazine.
16.55 Nouba nouba, kinderprogram-
ma. 17.35 Beverly Hills 90210, serie.
18.25 Full house. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal. 20.05 Wallonië 92. 21.15 A
heart to find, tv-film. Componist en diri-
gent David Grünberg wacht op een
harttransplantatie. 22.45 Filmrubriek.
23.05 Laatste nieuws. 23.25 Beursbe-
richten. 23.30-23.40 Filosofisch maga-
zine.

BBC 2
07.45-08.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 HetBritse parle-
ment. 10.00 Schooltelevisie. 11.40
Around Scotland, serie. 12.00 School-
televisie. 13.55 Cursus Mexicaans-
Spaans. 14.20 Pigeon Street, kinderse-
rie. 14.35 King Rollo, serie. 14.40
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws en
school-tv. 15.15 Serie over schilderen.
15.35 Agrarisch magazine. 16.00
Nieuws en Westminster live. 17.00
Catchword, woordspel. 17.30 Herder
en freelance boerenknecht Richard
Seabrook: Winters end. 18.00 Toeristi-
sche tips. 18.10 Horizon: An expensive
technology. 19.00 Star Trek, sf-serie.
19.50 Def II: jongerenmagazine. 20.30
Def II: Rapido, muziekprogramma.
21.00 The day the world changed.
21.10 Tito: tweedelig portret t.g.v. van
de 100ste geboortedag van deze
Maarschalk (2). 22.00 Positive I.D.
Amerikaanse speelfilm uit 1987. 23.30
Newsnight. 00.15 Kunst- en mediama-
gazine. 00.55 Weerbericht.
01.00-01.30 Open university.

België/Télé21
15.50 Vidéothèque. 16.45 Tears for
fears, muziekspecial. 17.40 Tex Avery,
tekenfilm. 17.50 Nouba nouba, kinder-
programma. 18.30 La pensee et les
hommes. 19.00 Radio 21. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Sportprogramma. 23.00
Weer- en beursberichten. 23.05-00.30
Muzikaal portret van de componist
Rossini.

TV 5
07.00-11.55 Ochtendprogramma.
16.05 Nieuws. 16.15 Juridisch magazi-
ne. 17.15 Culinair magazine. 17.40
Cursus Frans. 18.00 Questions pour
vn champion. 18.30 Nieuws. 19.00
Bergsportmagazine. 19.30 Zwitsers
nieuws. 20.00 Temps présent, magazi-
ne. 21.00 Nieuws. 21.30 Le système
Ribadier, toneelstuk. 23.10 Nieuws.
23.30 Literair magazine. 00.20-00.45
1,2,3 Théatre.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 14.00 Piacere Raiu-
no. 14.30L'Albero AzZurro. 14.55 Cal-
gio. 16.45 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.00 TGI Flash. 18.05 Vuoi
Vincere. 18.30 Ora di Punta. 19.35
Una Storia di Enzo Biagi. 19.50 Che
Tempo Fa. 20.00 Telegiornale. 20.25
Voetballen: Calgio Genova-Liverpool.
22.15 Hitchcock. 22.45 TGI Linea Not-
te. 23.00 TGS Mercoledi, sport. 24.00
TGI Notte. 00.30 Oggi al Parlamento.
00.40 TGS Mercoledi, sport. 02.10
Nachtprogramma.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 Breakfast televi-
sion. 10.05Kilroy. 10.50 Culinaire tips.
11.00 Nieuws. 11.05 Playdays. 11.25
Bump and the clouds. 11.35 No kidding
with Mike Smith, quiz. 12.00 Nieuws.
12.05 Vakantiemagazine. 12.30 Peo-
ple today, magazine (om 13.00
nieuws). 13.20 Pebble Mill, talkshow.
14.00 Nieuws. 14.30 Neighbours.
14.50 Going for gold, quiz. 15.15 Ha-
waii Five-O, serie. 16.05 Cursus na-
tuurkunde. 16.15 Primetime, magazine
voor ouderen. 16.50 Caterpillar trail,
natuurprogramma. 17.05 Fiddley food-
le bird, tekenfilm. 17.15 Boggart Sand-
wich and other stories. 17.30 The new
Yogi Bear show. 17.35 Bucky O'Hare.
18.00 Jeugdjournaal. 18.10A likely lad,
jeugdserie. 18.35 Neighbours. 19.00
Nieuws. 20.00 Voetballen: Genua - Li-
verpool, live. 22.20 Nieuws. 22.50
QED, populair-wetenschappelijke se-
rie. 23.20 Plain clothes, Amerikaanse
speelfilm uit 1988. 00.55-01.00 Weer-
bericht. 03.00 The way ahead: serie
over de nieuwe toelagen voor gehandi-
capten. 03.15-04.45 The way ahead,
herh. deel 1 t/m 6 van deze serie.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 World sports
special. 09.00 Spaans voetbal. 09.30
Auto- en motorsport. 10.30 Eurobics.
11.00 Voetbal: Pre Olympisch toernooi.
12.00 Snooker. 14.00 IJshockey. 15.00
Eurobics. 15.30 Wielrennen: Stuttgart
cycling tour. 16.30 Boksen. 18.00Ame-
rican Football. 19.30 Paardesport.
20.30 WK Rally '92 Zweden. 21.30
Skiën vanuit Squaw Valley. 22.00 Golf:
US Senior PGA. 23.30 IJshockey:
Montreal-Los Angeles. 01.30-02.00
Spaans voetbal.

Eurosport
09.00 Olympische Spelen: Cross coun-
try skiën. 10.00 IJshockey. 12.00 Kun-
strijden op de schaats. 14.00 Euro-
goals. 15.00 WK IJsracen vanuit Fin-
land. 16.00 Tafeltennis vanuit Wenen.
17.00 Boksen. 18.00 Worstelen. Herh.
19.00 Passion. 19.30Kunstrijden op de
schaats. 21.30 Eurosport nieuws.
22.00 Grand Prix van Zuid-Afrika.
23.30 Europa Cup voetbal.
00.30-01.00 Eurosport nieuws.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.45 3
From 1. 18.00 Prime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Ray Cokes. 22.00 Grea-
test hits. 23.00 Report. 23.15 At the
movies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 24.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 8.30 Limburg op woens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 12.30 Hie-

ringebiete-Konzèr. Rechtstreekse
reportage van het traditionele as-
woensdag-concert door het Maas-
trichts Salon .Orkest 0.1.v. André
Rieu, met medewerking van de
Mestreechter Staar en Wim Stein-
busch. 14.00 Overname Radio 1,
nieuws- en actualiteitenzender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30Het Podium. Program-
ma over kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers 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. 13.10 Made in Ger-
many. Aktuele amusementsmuziek
uit Duitsland voor luisteraars in de
Benelux. 14.00 Villa Musica, mu-
ziekprogramma waarin ook plaats
voor een spelletje en een cursiefje.
17.00 Radio 2 regionaal. 18.00
Nieuws. 18.10 Rijswijckfoon, ver-
zoekplaten. 20.00 Levensstijl.
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkarfee.
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. 12 00 RTL Mittag.
14.00 RTL-Café. 15.00 Feiera-
bend 18.00 Neues aus Kmo, Vi-
deo, Musik. 21 00 Je t'aime. Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und traurnen.
24.00-4.00 Radio Nacht.

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht;
elk uur nieuws). 8.55Overpeinzing.
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14.07 Auf 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-
Exfjress (18.00 nieuws; 19.00 Auf
ein Wort; 19.30 Ohrenbar). 20.00
Nieuws. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.00 Musik zum
traurnen (22.00 nieuws).
22.30-04.00 ARD Nachtexpress.

Super Channel
06.30 Financieel magazine. 07.00 Bu-
siness view. 07.30 Supersports news.
07.35 Europe report. 07.50 Super
events. 08.00 ITN Nieuws. 08.30 Hello
Austria Hello Vienna. 09.00 Channel E:
onkruidbestrijding. 09.30 Super shop.
10.00 Videoclips. 11.50 Music news.
12.00 Super shop. 12.30 Toeristisch
magazine. 13.00 Japan business to-
day. 13.30The science show. 14.00 All
mixed up. 14.50 Music news. 15.00
Wanted: videos 16.00 On the air. 17.50
Music news. 18.00 Wyatt Earp, wes-
ternserie. 18.30I spy, serie. 19.30 Insi-
de edition. 20.00 Prime sport. 21.00
Toeristisch magazine. 21.30 Business
weekly. 22.00 Nieuws. 22.30 Super-
sports news. 22.35 Europe report.
22.45 Financieel nieuwsmagazine.
23.00 Everyday hero, Amerikaanse
speelfilm uit 1977. 00.30 Music news.
00.40 Blue night. 01.10 Super shop.
01.40 The mix all night.
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Positie van 'Mister Veronica' uiterst wankel

Rob Out: de laatste
piraat in omroepland
DOOR MONIQUE BRANDT

HILVERSUM - Een groot
deel van het personeel van
Veronica vindt dat de rol
van algemeen directeur
Rob Out is uitgespeeld, zijn
functioneren onhoudbaar is
geworden. De problemen
zijn legio: zijn moeilijkhe-
den met voorzitter Joop van
der Reijden en tv-directeur
Joop Daalmeijer, zijn eigen-
machtige beleid, het gesjoe-
mel met aandelen in Vero-
nique, het huidigeRTL4.
Zijn positie blijft wankel. En dat
ondanks alle vergaderingen,
waarop andermaal weer geen
knopen werden doorgehakt.
Makkelijk zal het nietzijn om de
laatste piraat in omroepland weg
te krijgen. 'Mister Veronica'
houdt van knokken. Tot het ui-
terste, als het moet.

'Met Veronica kun je maar beter
vriendjes zijn. Deze dreigende
slogan die Veronica destijds han-
teerde, lijkt - nog steeds - op
maat gesneden voor omroepbaas
'Mister Veronica', Rob Out (54).
Uiterst loyaal voor medestan-
ders. Maar personen die het niet
met hem eens zijn - en dat wa-
ren er nogal wat in de loop der
jaren - lopen het risico met har-
de hand uit zijn fort, het Vero-
nica-gebouw aan het Hilversum-
se Laapersveld, verwijderd te
worden. De Veronica Ontslag
Organisatie, zo werd de omroep
al eens spottend betiteld.

Diplomatie is dan ook een woord
dat niet voorkomt in de vocabu-
laire van de VOO-directeur. Hij
houdt niet van vergaderingen of
overleg: zijn wil is wet. „En de
man die de beslissingen neemt
krijgt nu eenmaal veel kritiek,"
constateerde hij eens luchthartig
in een interview. „Ze kunnen er
gewoon nog steeds niet bij dat
een eenvoudige boerenlul als ik,
die eerst een gewone disekjoc-
key is geweest, het lef had om
een televisie-omroep te gaan
runnen. En met succes! Allemaal
jaloezie."
Dat avontuurlijke succesverhaal- van gewone jongen tot om-

roepbaas - samen met zijn on-
miskenbare charisma zorgde
ervoor dat Out jarenlang door
zijn achterban op handen werd
gedragen. Ondanks de ontelbare
verhalen over hoogsty schimmige
financiële transacties, zijn uit-
bundige drankgebruik en licht-
dictatoriale neigingen.

" Rob Out: ,Ze kunnen er nog steeds niet bij dat een een-voudige boerenlul als ik het lef had om een tv-omroep te
gaan runnen."

Voorkeur
Rob Out, op 4 maart 1939 gebo-
ren in de Amsterdamse Lin-
naeusbuurt, heeft dan ook nooit
voor gebaande paden gekozen.
Zijn grote voorkeur ging altijd
uit naar avontuur, naar uitdagin-
gen. Nadat hij zijn HBS-oplei-
ding voltooide, besloot hij niet
verder te studeren, maar vertrok
hrj naar Frankrijk om daar bijna
twee jaar rond te zwerven. Ook
na zijn terugkeer in Amsterdam
gafhij het zwerversleven niet op:
hij scharrelde wat rond bij het
Leidseplein en stortte zich vol
overgave in de strijd tegen de ge-
vestigde orde. Met gelijkgestem-
de kameraden als popzanger
Robert Long filosofeerde hij
nachtenlang over een betere we-
reld, overdag stenen keilend
naar politie-agenten. Zijn dienst-
plicht smeet hem vervolgens

hardhandig in een heel andere
realiteit: een zware opleiding bij
het korps commandotroepen.
Terug in het dagelijkse leven
maakte Rob Out de overstap
naar het zakenleven. Met verba-
zingwekkend succes. Hij kwam
terecht in de platenindustrie,
was hoofdredacteur van het blad
Muziekparade en werkte voor
VARA- en NCRV-radio totdat
Willem van Kooten alias Joost
denDraayer hem in de jaren zes-
tig overhaalde als disejockey op
het populaire zendschip Veroni-
ca te komen werken.
Ook in die 'wilde' tijd waren de
intriges bij Veronica al niet van
de lucht. Een bomaanslag die
concurrrent Radio Noordzee
voorgoed had moeten uitschake-
len, deed Veronica-oprichter
Buil Verwey achter de tralies be-
landen. Op het eigen schip was
het de toenmalige programma-
leider Jan van Veen (Candle-
light) die 'sneuvelde' in een
machtstrijd met de zeer ambi-
tieuze disejockey. Rob Out volg-
de hem op als programmaleider.
„Diezelfde avond bereikte het al-
coholpeil in mijn bloed een on-
gekende hoogte. Ik reed in een
opgewonden stemming. Ik werd
steeds meer geaccepteerd als

programmaleider. Een heerlijk
en lichtzinnig makend gevoel,"
schreef hrj in zijn boek 'Veroni-
ca, een jaar later.

Zendsclrip
Rob Out weet het publiek te be-
spelen, dat is duidelijk. Toen het
zendschip in 1973 strandde, en
de politiek dreigde de populaire
zender voorgoed het zwijgen op
te leggen, wist hij met niet afla-
tende ijver heel Nederland te
mobiliseren. Tienduizenden Ve-
roryca-aanhangers trokken naar
Den Haag om hun steun te betui-
gen onder het motto 'Veronica
blijft als u dat wil.
Wat onmogelijk werd geacht, ge-
beurde: na veel politiek geharre-
war werd in 1975 de felbegeerde
zendvergunning bemachtigd. De
voormalige piraat mocht toetre-
den tot het publieke bestel.

Nieuwkomer Veronica Omroep
Organisatie groeide onder Outs
leiding binnen enkele jaren uit
tot de grootste Nederlandse om-
roep, met een op Amerikaanse
leest geschoeide formule; mak-
kelijke televisie voor de massa's.
In de campagnes werd boven-
dien altijd handig gebruik ge-
maakt van het avontuurlijke
piratenverleden van de omroep.
'Veronica tegen de rest van de
wereld. „Zoals jongeren weten
dat Alva hier ooit was en dat er
een slag bij Nieuwpoort plaats-
vond, weten ze ook dat er een
schip Veronica heeft bestaan,"
placht Out gniffelend te zeggen.

Maar steeds sterker wordt de
overtuiging binnen de omroep-
organisatie dat hun directeur
tevéél in dat roemruchte verle-
den blijft hangen, en niet meer
capabel is om de toekomst met
nieuw elan tegemoet te treden.
Zijn neiging om zonder overleg
beslissingen te nemen irriteert
velen, met name voorzitter Joop
van der Reijden en tv-directeur
Joop Daalmeijer. „Het elftal
vraagt om een andere coach," zo
verwoordde commercieel direc-
teur Jan van Doorn het onlangs.

Out is - voorlopig - op een zij-
spoor gezet. Interim-manager
Karel van Leeuwen van het on-
derzoeksbureau KPMG gaat uit-
zoeken hoe het verder moet met
de omroep. Mét of zonder Out.

'Soms leuk, maar meestal onderbroekenlol'
Ouderen vinden humor
Mankementenshow grof

Van onzertv-redactie

HILVERSUM - Op de nieuwe
serie Mankemehtenshows wordt
door tv-kijkend Nederland met
gemengde gevoelens gereageerd.

Uit een onderzoek blijkt dat
vooral oudere kijkers de humor
in de serie tamelijk cru en soms
zelfs beledigend vinden. 'Slecht-
ziend' is de titel van de inmid-
dels tweede aflevering, die de
NOS morgenavond om 20.25 uur

via Nederland 3 op het scherm
brengt.

Het programma wordt door jon-
gere kijkers (40 jaar en jonger)
hoger gewaardeerd dan door
oudere (ouder dan 40 jaar), con-
cludeert de Dienst Kijk- en Luis-
teronderzoek van de NOS.

Een omroepvoorkeur blijkt bij
de beoordeling ook een rol te
spelen. Het programma wordthet hoogst gewaardeerd door kij-
kers, die een voorkeur hebben

voor VARA, VPRO en NOS. Het
programma wordt lager gewaar-
deerd door de kijkers, die zich
verwant voelen aan AVRO, EO,
KRO en NCRV. Nog lager is de
waardering van kijkers met een
voorkeur voor RTL4, TROS en
Veronica.
Tijdens twee groepsbijeenkom-
sten werden twee afleveringen
voorvertoond. Vervolgens wer-
den schriftelijke vragen gesteld.
De deelnemers, jonger dan 40
jaar, gaven het programma een
gemiddeld rapportcijfer van 7,3,

kijker* van ouder dan 40 jaar
kwamen slechts tot een rapport-
cijfer van 6,5.
Sommige kijkers zouden liever
meer informatie in het program-
ma zien: „De verhouding tussen
sketches en informatie is niet
goed in in dit programma, dat bij
voorkeur 'speels en satirisch'
had moeten zijn. Het helt teveel
over naar het komische. Als het
voor volwassenen bedoeld is
moet er meer informatie in."
Sommige deelnemers aan het
onderzoek vinden, dat er een te
groot verschil in niveau in de
sketches zit: „Soms is het leuk
en ontroerend, soms is het on-
derbroekenlol."
„De resultaten van het onder-
zoek, dat bij wijze van experi-
ment is gehouden, stemmen ons
niet ontevreden," aldus Rients
Slippens, hoofd afdeling Cultuur
NOS-tv.

" Scène uit 'De Mankemen-
tenshow' met v.l.n.r. Donald
Jones, Aart Staartjes en
Victor Low. Foto: KIPPA

show

'Orgie en prostituees in St .-Pieterskerk is provocatie van de hel'

Zusters in actie
tegen Jezusfilm

LEEUWARDEN - De Protes-
tantse Gemeenschap van Maria-
zusters uit Nijverdal voert actie
tegen openbare vertoning van de
film 'Jezus komt terug', die de
Deen Jens Jörgen Thorsen bin-
nenkort wil uitbrengen. Via een
brievenactie worden gelovigen
in Nederland opgeroepen God te
smeken om een wonder, zodat
'bijvoorbeeld door technische
storingen' voorstellingen niet
door kunnen gaan.
Thorsen laat in zrjn film, die deze
maand in Denemarken in pre-
mière gaat, een Jezus zien die in
deze tijd terugkomt op aarde en
beseft dat het leven hier heel wat
plezieriger is dan in de hemel.
Hij zou onder meer in het Vati-
caan terechtkomen en zijn tijd
daar doden met drinkgelagen in
gezelschap van prostituees. De
film loopt uit op een orgie in de
St.-Pieterskerk.

„Een provocatie van de hel," zo
noemen de boze zusters de film.

Met een kettingbrief-actie hopen
ze een zelfde storm van protest
te ontketenen als die in 1988 los-
kwam toen Martin Scorcese's
film 'The last temptation of
Christ' ging draaien. Deze film
over de laatste dagen van het le-
ven van Jezus Christus was
vooral omstreden omdat Jezus
in de film met diverse vrouwen
gemeenschap had. Volgens de
zusters is het 'een alom bewezen
feit' dat sinds die rolprent in om-
loop kwam, 'de duisternis zeer
sterk is toegenomen.

Halverwege de jaren zeventig
maakte regisseur Thorsen al be-
kend aan deze film te werken,
waarna internationaal protesten
loskwamen. Na enige tijd werd
niets meervan het project verno-
men. De Mariazusters zijn er hei-
ligvan overtuigd dat door 'gebed
en smeking, verzoekschriften en
protesten van de Zijnen dit god-
slasterlijke maaksel bijna twintig
jaar werd tegengehouden"." Een scène uit defilm 'The last temptation ofChrist', waartegen in 1988 een zelfde storm

van protest werd ontketend. Foto: anp

Dimitri van
Toren komt
naar Bunde

BUNDE - Dimitri van Toren
treedt zaterdag vanaf 20.30 uur
op in het gemeenschapshuis 'De
Auw Kerk' in Bunde. De Trou-
badour, die zichzelf op de gitaar
begeleidt, brengt naast bekende
nummers ook liedjes die staan
op zijn recent verschenen al-
bums.

In het begin van de jaren zeven-
tig kreeg Dimitri van Toren be-
kendheid met hits als 'Hé, kom
aan', 'Lied voor kinderen' en 'De
dierentuin. Totnutoe versche-

nen meer dan twintig albums
van de zanger, die maatschappij-
kritische, filosofische, romanti-
sche en poëtische teksten
schrijft. De voorstelling in Bun-
de wordt georganiseerd door de
Stichting Greenfund. Kaarten
kan men ook daar telefonisch re-
serveren onder nummer
043-644012.

" Dimitri van Toren
Foto: Frans Rade

Nieuwe groep geduchte concurrent voor Clouseau

Mama's Jasje een
publiekstrekker

DOOR JOB BOOT

ANTWERPEN - Zanger Peter
van Laet van de Vlaamse pop-
groep Mama's Jasje kan zich - in
tegenstelling tot zijn collega's
van de Clouseau - nog redelijk
vrij op straat bewegen, zonder
dat hij aangegaapt of aange-
klampt wordt door opdringerige
fans. Van Laet schuwt nationale
of - als we Nederland erbij reke-
nen - internationale belangstel-
ling echter allerminst. Hij houdt
er maar vast rekening mee dat
wat Clouseau is overkomen ook
met Mama's Jasjekan gebeuren.

„Je maakt toch muziek om op te
vallen. Als het publiek jouw mu-
ziek oppikt, moet je de gevolgen
ook accepteren. Dat is all in the
game," vindt de 24-jarige zanger
van Mama's Jasje. In het Vlaam-
se deel van België al een pu-
bliekstrekker van de eerste orde
en de verwachting is dat ook de
populariteit in Nederland rond
deze vijf muzikanten uit enkele
dorpjes ten zuiden van Brussel
snel zal groeien. Ook in ons land
de single 'Zo ver weg' van Ma-

ma's Jasje uit. In Vlaanderen al
wekenlang een onbetwiste top-
per.

Twee leden van de band zijn
even in Nederland ter promotie
van de cd 'Paradijs op aarde.
Voor de tweede keer in hun le-
ven. De eerste keer was voor een
televisie-optreden.

" Mama's Jasje: nu ook lovende reacties uit Nederland

Banketbakker
Hun boterham kunnen de leden
van Mama's Jasje nog niet met
popmuziek verdienen. Het blijft
voorlopig een hobby met een
professionele inslag. Ben de
Strijcker werkt halve dagen in
een bibliotheek en Peter van
Laet is gediplomeerd banketbak-
ker. Voor hem laat dit zoete be-
staan, dat dagelijks bij het krie-
ken van de dag begint, zich
slecht combineren met dat van
een popzanger, die tot 's avonds
laat op het podium staat en vaak
pas diep in de nacht zn bed in-
rolt.
„Daarom werk ik nu in een fa-
briek met geregelde werktijden.
Dan weet ik waar ik aan toe ben.
Als banketbakker moest ik in-

derdaad voor dag en dauw m'n
bed uit. Dat was niet langer vol
te houden," vertelt de zanger.
Mama's Jasje wordt zowel in
Vlaanderen als in Nederland
veel vergeleken met Clouseau,
maar Ben en Peter vinden dat erduidelijke verschillen bestaan.
„We brengen alletwee Neder-
landstalig repertoire. Dat is
,waar. Maar onze teksten en onze
muziek laten een heel ander ge-
luid horen. We vinden Clouseau
fantastisch, maar zijn er geen
imitatie van. Die groep heeft in
zekere zin voor ons baanbrekend
werk verricht."
In mei 1989 is de groep officieel
van start gegaan. Diezelfde zo-
mer al werd Mama's Jasje overal
gevraagd voor optredens in
Vlaanderen. Plezier maken op de
bühne was destijds de belang-
rijkste drijfveer voor de muzi-
kanten. Naar hartelust werden
bekende popsongs ten gehore
gebracht. Tegenwoordig wordt
serieus gewerkt aan eigen reper-
toire, waarvoor Peter en Ben ver-
antwoordelijk zijn. Ze schrijven
apart van elkaar, maar binnen-
kort willen ze ook samen liedjes
gaan componeren. .
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Overzicht van belangrijke adressen
voor de lezers van het Limburgs Dagblad *-*--' ~^m^^^/

Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. On-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501.

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

OPELe
Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700.

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

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

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

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

r*J=ROUWETTEzM \zautobanden
Alle merken banden leverbaar. Balance-
ren + uitlijnen. Putweg 49, Klimmen,
tel. 04405-1286.

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

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

Uw specialist voor autoleasing.
Vraag vrijblijvend offerte.

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

Liever 100% rijles
dan 30% korting

Autorijles is een zaak van vertrouwen.
Ga daarom naar de vakman met jaren
ervaring. Kies een van onderstaande
8.8.R.0.-beroepsrijscholen.

Autorijschool Leijten Brunssum
tel. 045-251418

Autorijschool Frans Bisschops
Heerlen. 045-752827.

Autorijschool Sjef Dörenberg Heerlen
045-213735.

Autorijschool Jo Hendriks Kerkrade.
045-415315.

Autorijschool Piet Hillebrand Kerkrade.
045-415597.

Autorijschool Nico Zoet Kerkrade
045-456772.

Autorijschool Kubben Schimmert
04404-2339.

Autorijschool Winthagen Simpelveld
045-443252.

Autorijschool Simons Vaals.
04454-2443.

Autorijschool Peter Kokkelkoren
Voerendaal 045-750995.

Autoschadecenter Limburg
Schadereparaties aan alle merken. Top-
kwaliteit met 1 jaar garantie. Kloosterra-
derstr. 100, K'rade. 045-453837.

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

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

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

BORSU Limburg
Budgetvriendelijke bedrijfsautomatise-
ring. Telefoon 045-210419, Ganzeweide
127, 6413 GD Heerlen.

Bel nii 045-455609
en informeer naar een van devele gezelli-
ge danscursussen van dansschool Lotus,
Heerlen en Kerkrade.

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

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, foto-
copie, stickers en kant.boekh. Graverstr.
68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

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

NILFISK
MET 'N NILFISK ZITJENERGENS MEE.

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

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

1P at k>-,,cT!

Brunssum 045-254166; Geleen
046-746089; Heerlen 045-719484; Kerk-
rade 045-451598; M'tricht 043-620770
Sittard 046-525363; Weert 04950-
-32464. Uw adres voor betere foto's.

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

/ \'~^S
GLAS HERSTELLEN/- -- ) GRATIS BELLEN

I *-\.. 06-0226688

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

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

Kellerhuis keukens Geleen
Ringovenstr. 1. 046-747905. Aanbouw-
keukens + apparatuur, event. met
compl. verbouwingen. Toonaangevend in
keukens.

\_y Keukens
Showroom-magazijn: Eikenderweg 77, Heerlen
Design-studio: Kerkplein 45. Tel. 046-717555

Vossen Keukens
Design-studio: Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen. Stijlkeukens: Eikenderweg 77,
Heerlen.

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

Gebr. Bollen
Tel. 043-641293. Kunststof-ramenfabr.
sinds 1973. Timmerfabr. sinds 1924.
Showroom Broekhoven 1, Geulle-Meers-
sen.

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

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 0 45-713265.

modellenburo

Winricusstraat 39 6467 BM Kerkrade

Organisatieburo voor modeshows en an-
dere mode-evenementen. Opl. manne-
quin/dressman, fotomodel, "host/hos-
tess. Info: 045-422424.

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

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

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

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

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

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

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

Jago-Kerkrade
Rolluiken en zonweringen. Oók voor on-
derdelen en reparaties. Showroom
Schaesbergerstr. 104, Kerkrade.
045-414270.

LfIUMEN
SIMPELVELD

ROLLUIKEN ZONWERING

Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel.

t 045-423848/442129.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.
MICA zonwering
Rolluiken * jaloezieën * zonnescher-
men. Vraag vrijbl. prijsopgave. Show-
room Sittarderw. 116, Heerlen.
045-721658.
SIMI rolluiken
Nergens voordeliger. Op 't Bergske 9
Landgraaf. 045-317344. Schoutstr. 32
Brunssum. 045-252494 b.g.g. 315484.

fCPfO/CfViCC SDNÏH
Kasteelstr. 52, Brunssum
Wasechte strijktransfers voor textiel. Elk
strijkijzer voldoet. Bel voor gratis demon-
stratie tel. 045-255665.

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

Schilderw. Bijsmans Heerlen
■& Onderhouds- en utiliteitswerken -k
kunststoftoepassingen ft betonrep. ft
gevelreiniging ft graffitibestrijding.
Heerlerbaan 134, tel. 045-425550.

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

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

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

Math. Linssen. Tel. 045-241587.
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv. Ontkalk.
waterleid., geiser, boiler, gas-water-
install. Erk. schoor steenveger.

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

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

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Geleen.
Tel. 046-753865.

VERHUIZERS
datpakt altijd goeduit

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

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

f~~ uw verhuizer

I f\ JiCi| I
L lÊ^9 J

Vicaf's „Eroland Videotheken"
Gespecialiseerd in verhuur, verkoop van
erotische videofilms. Sittard, Stationsstr.
31. Maastricht, Via Regia 105, Brusselse
Poort. Heerlen, winkelcentr. H'heide
(achter Aldi) 221986.

J. Wetzels Woninginrichting
Enorme keuze tapijt-vinyl, gord., vitra-
ges, valletjes. Tapijt gratis leggen, gord.
op mt. maken. Spoorsingel 12, Hrl. Tel-
-045-727156.

Venetïan felindö
Kerkrade fêV

Zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

Uw servicebeleid begint bij de
servicepagina van het Limburgs Dagblad.

Meer weten?

045-739380 |



Landgraafs CDA:
Wijkgebouw moet

kerkfunctie houden

overmaakte aan de Stichting Bij-
zondere . Sociale, Zorg Voort, een
van de voorlopers van de SWL.
Over de verkoop van de Kleikoel
aan Humanitas zeggen B en W ech-
ter datSWL en Humanitas daarover
'met onze volledige instemming'
onderhandelen.
De kernvraag uit de brief van de
CDA-fractie laat het college in zijn
concept-antwoord open. Kockelko-
ren wil van B en W weten welke
maatregelen het college gaat nemen
'om het kerkbestuur zijn recht te
geven. Die bal schuiven B en W
naar SWL: „Groepen die naar een
alternatieve huisvesting moeten uit-
zien, kunnen op medewerking en
ondersteuning van deze stichting
rekenen."

DEN HAAG/HEERLEN - De afde-
ling rechtspraak is ermee akkoord
gegaan dat Gedeputeerde Staten
van Limburg in augustus 1988 geen
subsidie hebben verleend aan de
Stichting Steunpunt Milieunetwer-
ken, voorheen Overleggroep Na-
tuur- en Milieu-educatie. De Raad
van State heeft over de zaak zowel
in mei als in december vorig jaar
een hoorzitting gehouden. Het ge-
beurt zelden dat twee hoorzittingen
nodig zijn.

Omdat de Raad van State alleen
mag oordelen naar de situatie toen
Gedeputeerde Staten hun beslis-
sing namen, is het college niet inge-
gaan op de veranderingen die zijn
ontstaan sinds een Samenwerkings-
verband Milieuvoorlichting Lim-
burg is opgericht. In 1988 konden
Gedeputeerde Staten in redelijk-
heid stellen geen doublures te wil-
len subsidieren.

Ruud Vreeman
naar Gulpen

Schoten blijven
raadsel voor politie
STEIN - Zijn er maandagavond nu
wél of niet drie schoten afgevuurd aan
de Heidekampweg in Stem? Met die
vraag zit de gemeentepolitievan Stem
in haar maag. Een getuige meldde die
avond dat een onbekende vanuit zijn
auto drie keer geschoten had met een
vuurwapen. Onderzoek ter plekke le-
verde echter niets op. „Wij hebben
geen hulzen gevonden of andere aan-
wijzingen. Aan de andere kant heb-
ben we ook geen enkele reden om
aan het verhaal van de getuige te twij-
felen en hij zegt duidelijk mondings-
vuur gezien te hebben," aldus een
woordvoerder van de politie.

Ondanks topdrukte nauwelijks problemen in provincie

Politie in Maastricht
maakt vele overuren Belangrijker echter vindt de Raad

van State dat het provinciale be-
leidsplan voor natuur en landschap
een bundeling van de milieu-educa-
tie beoogt, dus eerder samenvoe-
ging van de Provinciaal consulent

Bundeling

Primair stelt de Raad van State dat
de stichting geen recht heeft op
werkgelegenheidsgelden omdat
haar activiteiten er niet op gericht
zijn arbeidsplaatsen te scheppen.
De stichting kan evenmin aan-
spraak maken op subsidie krach-
tens de Subsidieverordening Wel-
zijn Limburg 1986, onder andere
omdat ze in 1988 niet provinciaal,
maar voornamelijk in de Oostelijke
Mijnstreek werkte. GULPEN - Ruud Vreeman, kandi-

daat voor het vice-voorzitterschap
van de PvdA, brengt vrijdag 6
maart een bezoek aan Gulpen. In
herberg De Zwarte Ruyter zal Vree-
man uitleggen waarom een twee-
koppig voorzitterschap bij de PvdA
beter in staat is de noodzakelijke
partijvernieuwing op gang te bren-
gen. De bijeenkomst begint vrijdag-
avond om acht uur en is gratis toe-
gankelijk.

Zoals bekend vindt op 13 en 14
maart het PvdA-congres plaats,,
waarbij ook de nieuwe voorzitter'
wordt gekozen. Vreeman is, samen
met Felix Rottenberg, voorstander
van een tweekoppig voorzitter-
schap.

Drie chauffeurs
in Poolse cel

MAASTRICHT - In de nacht van
maandag op dinsdag vernielden een
aantal jonge carnavalsvierders een
grote etalageruit aan het Koningin
Emmaplein te Maastricht. Een van de
daders kon korte tijd later worden
aangehouden. De schade beloopt in
de duizenden gulden. Rond elf uur
zagen passanten dat een groep jon-
gelui op de etalageruiten van de win-
kels sloegen. De ruit van een antiek-
handel begaf het vervolgens. Volgens
de eigenaar hebben de rondvliegende
glasscherven ook schade toegebracht
aan de inboedel.

Etalageruit
aan diggelen

Van onze correspondente

name de uitwassen van maan-va8 hebben de politie in Maastrichte 'e hoofdbrekens bezorgd.

HASSELT - Drie werknemers van
een Hasseltse vervoerondememing
zitten sinds 12 februari in een cel in
Polen. Zij worden verdacht van al-
coholsmokkel. De drie vrachtwa-
gens zjjn in beslag genomen. De
sterke drank, die het drietal ver-
voerde, was bestemd voor Rusland.

Ze leverden hun lading af aan de
Pools-Russische grens, van waaruit
alles zou overgebracht worden naar
het binnenland. Op de terugweg, er-
gens in Polen, werd het trio aange-
houden. Later bleek dat er aan de
Duits-Poolse grens al moeilijkhe-
den waren met de vracht, omdat de
aankoopdocumenten voor de alco-
hol ontbraken. Volgens de verzen-
dingsfirma waren die niet nodig. Bij
de eerste grenspost werden de
vrachtwagens niet doorgelaten, bij
een volgende post lukte dat wel.

De Belgische abassade in Polen
kijkt toe dat het onderzoek tegen de
drie Limburgse chauffeurs correct
verloopt. Ook wordt nagegaan of
het recht op verdediging van het
drietal wordt gerespecteerd.

DEN HAAG/KLIMMEN - Een LPG-
pompstation aan de Klimmenderstraat
in Klimmen moet dicht, omdat de
pomphouder er geen geldige Hinder-
wetvergunning voor heeft. De Raad
van State heeft het beroep van de ex-
ploitant, A. Maessen tegen het slui-
tingsbevel van burgemeester en wet-
houders van Voerendaal afgewezen.
Maessen vond dat hij voor de LPG-
pomp geen Hinderwetvergunning no-
dig had. De pomp stond voor 1989 in
het tankstation van de firma Schaep-
kens aan de overkant van de Klim-
menderstraat. Toen Schaepkens de
zaak sloot, nam Maessen de pomp
over. Het ging dus om een bestaande
pomp, waarvoor de gemeente al een
vergunning had afgegeven, zei Maes-
sen. Maar B en W zagen dat anders.
Maessens tankstation was uitgebreid
met een LPG-pomp en daarvoor had
hij geen vergunning. Dus moet de
pomp dicht, totdat er een vergunning
was.

LPG-pomp
moet dicht

GELEEN - Uit een bedrijfspand in
Geleen is afgelopen weekend een
complete brandkast gestolen. In de
brandkast waren behalve een geldbe-
drag ook de salarisadministratieen de
boekhouddiscettes opgeborgen. Ook
werd tijdens het carnavalsweekend in
zes Geleense woningen ingebroken.
Daarbij ontvreemdden de dieven geld,
sieraden en audioapparatuur. In het
centrum werd bij drie winkels een ruit
vernield. De daders namen kleding en
kleingeld mee.

Brandkast
gestolenlangstelling. De jury kon het nauwelijks bijbe-

nen, maar slaagde er toch in alle herremenie-
kes een prijs met 'lof toe te kennen.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

Kroon vernietigt
parkeerverbod

aan Hoogveldweg
DEN HAAG/MEERSSEN - De
Kroon heeft het parkeerverbod
vernietigd dat Meerssen in no-
vember 1988 heeft vastgesteld
voor derechterzijde van de Hoog-
veldweg, gezien vanaf de Bunder-
straat, tussen het Pastoor Creu-
senplantsoen en het kerkplein.

Navolging van Limburgse
aanpak verzuim in bouw

Uik tevreden
pc hebben nauwelijks extra maat-
ygelen moeten nemen. We hieldenj^'een wat mankracht achter deand. We zijn dik tevreden. Ik zou

'Üen dat we ieder jaarop deze ma-
J^er carnaval konden konden vie-j^h. De mensen lijken dit jaar tole-

Dat komt ook door het
wede weer en door het feit dat er
>°rig jaar geen carnaval was", aldus

Duuren.

" Traditiegetrouw trok het 'universele' con-
cours voor Zaate Herremeniekes, gisteren op
het Vrijthof in Maastricht, weer de nodige be-

J^oor Geleen is het carnaval 1992
** nu toe buitengewoon goed verlo-
te zo zei woordvoerder Van
.^Uren van de gemeentepolitie al-
j^ar. „Ver boven onze verwachting.

* had er eerlijk gezegd een beetje
?h hard hoofd in, met de grote
Jeukte. Het is stampvol. Ook omdat
? Vorig jaar nauwelijks feest is ge-
L^st. We hebben niet een keer
s°even ingrijpen. Op een enkele ge-
duvelde ruit na, maar dat kun je
et voorkomen."

Lichtmast geramd
EUSDEN - Maandagnacht heeft een
man uit Eijsden op het Veldje in zijn
woonplaats een lichtmast geramd.
Vervolgens kwam deauto tot stilstand
in een heg. Bloedproef wees uit dat
de man te veel alcohol had genuttigd.
Er werd proces verbaal opgemaakt.

Burgemeester en wethouders
hebben onvoldoendeaannemelijk
gemaakt waarom er dan géén par-
keerverbod zou moeten gelden
voor het gedeelte tussen de twee-
de aansluiting met het Pastoor
Creusenplantsoen en de Pastoor
Dominicus Hexstraat.

Van onze verslaggever
Peters van de politie

Roermond vond het gezellig drukr» verbaasde zich niet over het uit-Hjven van geweld. „Uitschieters
jpbeuren eigenlijk maar heel inci-
qenteel en zeker niet ieder jaar."

j:ok de Heerlense politie heeft het
!^stig gehad, op een vechtpartijtje
& het Emmaplein in de nacht vanbandag op dinsdag na.

(ADVERTENTIE)

p- swissmma'

VERANTWOORD SLAAPCOMFORT
Heerlen, Bongerd 29, 045-717324, Geleen, Raodhuisstr 8, 046-743030_ '

ken over de resultaten: „Domweg
vanwege de aandacht die er nu
aan besteed wordt, daalt het ver-
zuim al. Verder zijn er uit de ge-
sprekken met werkgevers en
werknemers verschillende goede
acties voortgekomen."

mers die in een vast team werken
blijkt bijvoorbeeld minder ver-
zuim voor te komen dan onder
hen die in steeds wisselende ploe-
gen werken. Daarnaast zijn er er-
varingen dat mensen eerder terug-keert op het werk, als ze tijdens
hun ziekte meer aandacht van hun
werkgever krijgen.

nrjverheid (SFB) samen met de
regio's Groningen en Eindhoven
geselecteerd voor het project ver-
zuimbeheersing. Bouwbedrijven
werden uitgenodigd mee te doen
aan het experiment, dat vooral ge-
richt is op registratie, controle en
begeleiding van werknemers die
zich ziekmelden. Daarnaast zijn er
op basis van enquêtes onder werk-
nemers uitgebreide gesprekken
met de werkgever.

In de Limburgse proef wordt een
nadrukkelijk onderscheid ge-
maakt tussen kortdurend, vaak
voorkomend verzuim en langdu-
rig verzuim. Van de 1,5 miljard
gulden die jaarlijks wordt uitge-
keerd in het kader van de ziekte-
wet, gaat zeventig tot tachtig pro-
cent naar langdurig zieke werkne-
mers.

In Limburg hebben zestig, vooral
grotere bouwbedrijven meege-
daan, waar ruim 5.000 van de
18.000 Limburgse bouwvakkers
werken. Meyboom is zeer te spre-

Acties
Volgens de Roermondse project-
leider drs. R. Meyboom is verzuim
in eerste instantie geen medisch
probleem, maar een organisato-
risch probleem. Onder werkne-

ROERMOND - Een onder
meer in Limburg uitgevoerd
experiment met het terug-
dringen van ziekteverzuim in
de bouwwereld krijgt lande-
lijk navolging. In de onlangs
afgesloten cao zijn afspraken
opgenomen die gebaseerd
zijn op de ervaringen die het
afgelopen jaar in Limburg
werden opgedaan door het
Sociaal Fonds Bouwnijver-
heid in Roermond. De proef
was gericht op het binnen
een jaar verminderen van het
verzuim met één procent.

£ situatie in de provinciale hoofd-f^d staat in schril contrast met de,?st van de provincie waar de poli-. spreken van een
/^erst rustig en aangenaam verto-on carnaval.

ook de dinsdag begon daar: echt met een steek- en schietpartij!J fcen café in het centrum van de3*3. Deze schietpartij had echteriet veel met carnaval te maken.

{jAASTRICHT/HEERLEN -Pc politie van Maastricht
jpeft de afgelopen carnavals-agen en -nachten overuren

maken. Een woord-
oerder verklaarde dat de po-

rtie geen moment rust heeft
en dat ze op volleterkte heeft moeten werken?hn de criminaliteit te beteuge-

.ett- „Het waren twee uitzon-
drukke dagen. De

genten in de ordebussen,
"ftaar ook het overige perso-

ccleel dat niet bij deze bussen
ingedeeld, hadden debanden vol," aldus de woord-eerder. Vechtpartijen, vernie-tigen, inbraken, tasjesroven

?n diefstallen van auto's en
*?eürsen kwamen meer voor

de politie lief en gewoon

Altijd prijs op Vrijthof

Met het oog op die laatste groep
pleit Meyboom voor een vorm van
therapeutische werkhervatting:
het moet mogelijk zijn dat herstel-
lende werknemers in deeltijd be-
ginnen te werken of andere, lich-
tere werkzaamheden verrichten.

Het ziekteverzuim in de Limburg-
se bouw is met 14,6% aanmerke-
lijk hoger dan het landelijke ge-
middelde van 12,2%. Limburg
werd vorig jaar door de bedrijfs-
vereniging Sociaal Fonds Bouw-

Reünie van Indische compagnie
HEERLEN - De eerste compagnie DKG uit Tg. Priok, waartoe
ook velen uit de regio Limburg behoorden, houdt op 25 april een
reünie. De compagnie was van 1946-1950 gelegerd in Tg. Priok,
de haven van het voormalige Batavia (Jakarta). De reünie wordt
gehouden in het zalencentrum Rustburcht in Rotterdam. Inlich-
tingen: J. van de Gevel, tel. 010-4162573.

AKEN - Twee verpleegkundigen van
het Alexianerziekenhuis in Aken zijn
in de nacht van zaterdag op zondag
door twee patiënten neergeslagen,
dieprobeerden een cassette met geld
en medicijnen te stelen. De verdach-
ten, een 29-jarige man die van rechts-
wege voor eerdere misdrijven in het
ziekenhuis was ondergebracht en een
39-jarige die er behandeld werd voor
medicijnverslaving, werden na een
vluchtpoging op het terrein van het
ziekenhuis aangehouden. De 39-jari-
ge man wordt door de Duitse justitie
aangeklaagd voor moord, de 29-jarige
man is naar een psychiatrisch zieken-
huis overgebracht.

Verplegers
overvallen
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Van onze verslaggever

Subsidie steunpunt
milieunetwerken
terecht geweigerd

natuur- en milieu-educatie en de
Stichting Milieufederatie Limburg,
dan uitbreiding van het aantal in-
stellingen.

GELEEN - De D66-afdelingen Sit-
tard en Geleen steunen het initiatief
voor de aanleg van een bos bij Ge-
leen. De beide afdelingen en de
raadsfractie in Sittard hebben dat in
een brief laten weten aan de werk-
groep Middenbos. Onlangs werd
daarvoor de eerste boom geplant
door gedeputeerde Jan Tindemans.
De werkgroep is opgericht om in het
gebied tussen Munstergeleen, Geleen
en Schinnen een bos aangelegd te
krijgen. Het gebied zou als een groe-
ne long moeten dienen in de dichtbe-
volkte en geïndustrialiseerdeWestelij-
ke Mijnstreek.

D66 steunt idee
voor bos Geleen

Noch het kerkbestuur, noch de
SWL waren gisteren voor commen-
taar bereikbaar.

SWL%wil de Kleikoel afstoten, om-
dat het het wijkgebouw niet meer
past in het activiteitenpakket van
de welzijnskoepel, terwijl de onder-
houdskosten zwaar drukken op de
toch al sterk onder druk staande
SWL-begroting.

B en W van Landgraaf vergaderen
pas volgende week over de kwestie,

maar in een concept-antwoord zegt
het college: „Over de exacte inhoud
van de afspraken die zouden zijn
gemaakt, verkeren wij in het onge-
wisse".
Daarop had het CDA kennelijk al
gerekend, want bij de brief zijn ko-
pieën gevoegd van de kwitanties
waarmee de parochie Heilig Hart
van Jezus destrjds 17.000 gulden

- De Landgraafse
ijOA-fractie vindt dat de parochie
jkiligHart van Jezus de grote zaaly*A wijkgebouw de Kleikoel moet

blijven gebruikenvoor mis-*<ï 0p zaterdagavond en zondag-morgen. De Stichting Welzijnswerk
J^ndgraaf (SWL) wil het gebouw

aan Humanitas.
** een brief aan het college van B
*? W stelt het CDA zich achter de
\fi van het kerkbestuur om deKlei-
„°el te mogen blijven gebruiken.
°lgens fractieleider SjirKockelko-

H* heeft de parochie begin jaren
r^entig 17.000 gulden bijgedragen
**? de bouw van de Kleikoel, ter-
*j)l het kerkbestuur vervolgens
J°« nog eens tien mille betaalde
,°or de inventaris van het wijkge-
"OÜW.



Geboren op 2 maart 1992

Bryan
zoon van Stef Post en
Nicole Post-Feller
Doopnamen:
Bryan Anthony Freddy

6467 LC Kerkrade, Tuinstraat 25
Tijdelijk:
St. Elisabethkliniek
Zandweg 180, Heerlen, kamer 30A

f
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons is geweest, delen wij u mede, dat
God vrij onverwacht tot Zich heeft genomen,
mijn inniggeliefde man, onze lieve en zorgzame
vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer,
zwager, oom en neef

Pierre Moberts
echtgenoot van

Maria van Dalen
Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar in het De
Weverziekenhuis te Heerlen, voorzien van het
h. sacrament der zieken.

Heerlen: Maria Moberts-van Dalen
Heerlen: Peter Moberts

Truus Moberts-Jongen
Heerlen: Mia Moonen-Moberts t

Peter Moonen
Heerlen: Marjo Hendrix-Moberts

Hay Hendrix
en zijn kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Moberts
Familie Van Dalen

6416 AC Heerlen, 2 maart 1992
Kissel 56
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 7 maart
a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Drievuldigheid, Schaesbergerveld, Amsterdam-
straat, te Heerlen.
Brjeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis vrijdag 6 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Onze dierbare overledene is opgebaard in de
rouwkamer van Lindeman Uitvaartcentra,
Spoorsingel 4 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van
18.30 tot 19.00 uur.
Zrj die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t 7
Zijn stoel is leeg,
zijn stem is stil.
Wij zeggen Heer,
het was Uw wil.

Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden op 70-jari-
ge leeftijd, geheel onverwacht van ons heenge-
gaan, onze goede en zorgzame vader, schoonva-
der, opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Jan Harm Warmer
weduwnaarvan

Johanna Hendrika Kerkdijk
Brunssum: Truus en Willem

Hogeveen-Warmer
Diffelen: Karolien en Henk

Ligtenberg-Warmer
Hoensbroek: Riek en Piet Schob ben-Warmer

Brunssum: Gerrit en Margriet
Warmer-Michalski

Brunssum: Jan en Gerda
Warmer-Hellemons

Brunssum: René en Anja Warmer-Deumens
U.S.A.: Sonjaen John McJilton-Warmer

En zijn dierbare kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Warmer
Familie Kerkdijk

2 maart 1992
Belderbos 11, 6442 AP Brunssum
Gelegenheid om van vader afscheid te nemen,
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur in het mortua-
rium van het St. Gregoriusziekenhuis te Bruns-
sum.
De rouwdienst, voorgegaan door ds. A.W.J. v.d.
End, en de crematieplechtigheid zullen gehou-
den worden in het crematorium aan de Imsten-
raderweg te Heerlen, op zaterdag 7 maart om
13.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

É Provinciew w w w Bureau Bibliotheek
I imhlirn Postbus 5700
LMIIUUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386
mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zijm 69/10-92 voornemens zijn aan de Naamloze Vennoot-

schap DSM onder een aantal voorschriften
een vergunning ingevolge de Hinderwet, de
Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet
geluidhinder te verlenen voor het uitbreiden/
wijzigen van de Chemische Bedrijven met
diverse activiteiten van de Algemene Dienst-
verlenende Bedrijven (ADB 8.V.) gelegen op
verschillende percelen in de gemeente
Geleen. Het ontwerp van deze beschikking,
alsmede de aanvraag en ander ter zake zijnde
stukken liggenter inzage van 5 maart 1992 tot
20 maart 1992 en wel: - in het Provinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren: - in het gemeentehuis van Geleen,
tijdens de werkuren en bovendien woensdags
van 17.00uur tot 20.00 uur, alsmede tijdens
de werkuren na laatstgenoemde datum op
deze plaatsen tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld
tegen de beschikking op de aanvraag. De
aanvrager, alsmede degenen, diebezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de
aanvraag en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum
gemotiveerde schriftelijke bezwaren inbrengen
tegen het ontwerp van de beschikking.
Degene dieeen bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediendbij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Alleen
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en een ieder
die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, zijn later tot het instellen
van beroep gerechtigd.

■t
Bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden
bespaard is gebleven, delen wij u mede, dat he-
den van ons is heengegaan, op de leeftijd van 61
jaar, voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Franssen
echtgenoot van

José Arts
Klimmen: J.A.W. Franssen-Arts
Hulsberg: Marjo Deguelle-Franssen

Martin Deguelle
Ralph, Tessie

Klimmen: Sjer Franssen
Meis Simons

Hulsberg: JosFranssen
Lidwien Franssen-Prevoo
Janneke
FamilieFranssen
FamilieArts

6343 PB Klimmen, 2 maart 1992
Overheek 3
De plechtige eucharistieviering zal gehouden
worden op zaterdag 7 maart a.s. om 11.00 uur in
de parochiekerk van St. Remigius te Klimmen,
waarna aansluitend begrafenis op de r.k. be-
graafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleances, ach-
ter in de kerk, vanaf 10.30 uur.
Rozenkransgebed, met aansluitend avondwake
ter intentie van de overledene, donderdagavond
om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Jan is opgebaard in een der rouwkamers van de
begrafenis- en crematievereniging 'Voerendaal',
Kerkplein 43, Voerendaal, alwaar gelegenheid
tot afscheidnemen, dagelijks van 18.00 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t
Je was wat wij nodig hadden. Ons meer gevend
van jezelf, gaf jeons alles dat we in ons hart zul-
len bewaren.

Jos Grootjans
* 29 juli 1944 t 2 maart 1992

Koog a/d Zaan: Leentje
Grootjans-Kleynen
Joyce
Sue en Gordon
en familie

Rozeboom 13
1541 RH Koog a/d Zaan
Jos is thuis opgebaard. U kunt daar afscheid
van hem nemen op donderdag5 maart van 19.00
tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
vrijdag 6 maart om 14.00 uur in het cremato-
rium Zaanstad, Wibautstraat 282 te Zaandam.
Alleen schriftelijke condoleance.
Degenen die geen uitnodiging hebben ontvan-
gen gelieven deze advertentie als zodanig tebeschouwen.

t
Vandaag om 11.00 uur wordt in de dekenale
kerk van St. Pancratius te Heerlen de plechtige
uitvaartdienst gehouden van

Lili Wilms
weduwevan

Robert Kerp
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op
de r.k. begraafplaats aan de Akerstraat te Heer-
len, ingang Groene Boord.
Zij overleed op 28 februari 1992, in de leeftijd
van 85 jaar.

Namens kinderen
en kleinkinderen:
Lili Kerp

Corr.adres:
Burg. van Grunsvenplein 69, 6411 AP Heerlen

Zeer tot ons leedwezen vernamen wij het be-
richt van overlijdenvan ons gewaardeerd mede-
lid de heer

Hans Schroeder
de heer Schroeder was vrijwel tot aan zrjn heen-
gaan een zeer aktief medelid van onze vereni-
ging.
Ook in door omstandigheden voor hem zeer
moeilijke tijden heeft hij zijn taak voor de zie-
ken van Heilust zeer nauwgezet volbracht en als
zodanig willen wij hem in onze herinnering be-
waren.
Kerkrade, 3 maart 1992

Bestuur en leden
ziekenzorg Heilust

f 5t O Verdrietig, maar in het besef dat hem nu rust is ge-
CC CC I geven en dankbaar voor zijn zorg, hebben wij af-

I I | | scheid moeten nemen van mijn lieve man, onzeL L L L L vader, schoonvader en opa

Hub Leonardus
Voncken

oud-hoofd St. Ludovicusschool
echtgenootvan

Maria Gommers
Hij overleed, gesterkt door de h. sacramenten, op de leeftijd van 81
jaar.

Heerlen: M. Voncken-Gommers
Eindhoven: Charles Voncken

Thea Voncken-Verdijk
Bram
Esther en Jan Hein
Maurits

Eindhoven: José Wouters-Voncken
Frans Wouters
Mare
Ingrid t

Enschede: Els Gelissen-Voncken
Robbert-Jan

Veldhoven: MarliesBuskens-Voncken
Frans Buskens
Familie Voncken
Familie Gommers

2 maart 1992
Burg. van Grunsvenplein 55, 6411 AP Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden opvrijdag 6 maart a.s.
om 11.30 uur in de parochiekerk van St. Franciscus van Assisië aan
de Laanderstraat-Heerlen, waarna aansluitend crematie in hetcrema-
torium te Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren, achter in de kerk, vanaf
11.15 uur.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, donderdag 5 maart om 18.10
uur in voornoemde kerk.
Vader is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach.Oliemolenstraat 30, Heerlen, ingang St. Antoniusweg.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, donderdag van 19.30 tot 20.00
uur.

tPiet Buijsen, 69
jaar, echtgenoot

van Toos Kurvers,
Donderbergweg 167,
6043 JC Roermond.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden vrijdag 6
maart om 11.30 uur in
de parochiekerk van
de H. Tomas te Roer-
mond.

tJoseph Oberndorff,
oud 89 jaar, we-

duwnaar van Maria
Glasemakers, weduw-
naar van Helena Pe-
ters. Maastricht, St.
Gerlachusflat. Corr.
adres: Minister Tal-
mastraat 6, 6221 VP
Maastricht. De eucha-
ristieviering zal ge-
houden worden op
donderdag 5 maart
om 13.00 uur in de
kerk van de H. There-
sia, Maastricht. In de
kerk gelegenheid tot
schriftelijk condole-
ren.

tAnna Coolen, oud
75 jaar, weduwe

van Leo Ooyen. 6222
VD Maastricht, Ke-
menadeplein 9. De
uitvaartdienst zal
worden gehouden
vrijdag 6 maart om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van St. An-
tonius van Padua te
Nazareth-Maastricht.
Schriftelijk condole-
ren achter in de kerk.

t

Dankbaar dat wij haar zolang in ons midden
mochten hebben, maar ook bedroefd om het
scheiden, delen wij u mede, dat na een werk-
zaam leven in Gods vrede is overleden, mijn lie-
ve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, schoonzuster,
tante en nicht

Catharina Kist
echtgenote van

Roelof Timpen
Zij overleed in de leeftijd van bijna 87 jaar.

Heerlen: R. Timpen
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Kist
Familie Timpen

6415 SC Heerlen, 2 maart 1992
Bejaardenverzorgingstehuis De Regenboog,
Meezenbroekerweg 13
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 6 maart a.s. om 9.00 uur in de
Nieuw Apostolische Kerk te Kerkrade-West,
Kaalheidersteenweg 150, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
aan de Kempkensweg te Schaesberg-Land-
graaf.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
mer van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel
4 te Heerlen, dagelijks van 20.30 tot 21.00 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, betoond
tijdens haar ziekte en bij het overlijden van on-
ze zorgzame moeder, schoonmoederen oma

Jacqueline
Kockelkorn-de Kort

zeggen wij u hartelijk dank.
De grote belangstelling en de vele blijken van
medeleven zijn voor ons een grote steun ge-
weest en hebben ons doen ervaren dat zij door
velen geliefd en gerespecteerd werd.

Kinderen en kleinkinderen
Maart 1992
Vogelwikke 23, 6444 VX Brunssum
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 7 maart a.s. om 19.00 uur in de
parochiekerk H. Barbara te Treebeek-Bruns-
sum.

t
Tot onze grote droefheid delen wij u mede dat
na een verkeersongeval op 43-jarige leeftijd ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, mijn
dierbare zoon, onze broer, zwager, oom en neef

Leo Peeters
Brunssum: L. Peeters

broers, zusters
schoonbroers, schoonzusters
neven en nichten

2 maart 1992
Kempstraat 29, 6443 CE Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van
het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de St. Vincentiuskerk, aan de Pr. Hendrik-
laan 378 te Brunssum, zal de plechtige uitvaart-
dienst gehouden worden op vrijdag 6 maart om
10.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Dankbetuiging
Uw zeer gewaardeerde blijken van medeleven,
betoond bij het zo onverwacht heengaan, de uit-
vaart en begrafenis van mijn echtgenoot, vader,
schoonvader, onze opa en broer, de heer

Leo Ketelaars
hebben ons veel troost en steun gegeven.
Hiervoor danken wij u van harte.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de
z.e. heer pastoor Broekhoven, het koninklijk
mannenkoor Cecilia 1837, solist John Bröche-
ler, die hun ere-dirigent en leermeester met
prachtige zang uitgeleide hebben gedaan, als-
mede aan de buren Adalbertstraat.

mevr. J.Ketelaars-Kocks
Nel - JoachimKoch-Ketelaars
Marcel - Til
Gezusters Ketelaars

Vaals, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehouden wor-
den op zaterdag 7 maart 1992 om 18.30 uur in de
St. Pauluskerk te Vaals.

Enige en algemene kennisgevirf
t

Dankbaar voor alles wat hij voor ons beteken!
heeft, geven wij met droefheid kennis, dat h'
denvan ons is heengegaan, onze dierbare vade'
schoonvader, opa en overgrootvader

Edwin Cornelis
de Hue

weduwnaar van
Daisy Richards

Hij overleed, voorzien van het h. oliesel, in <J
leeftijd van 86 jaar.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

6413 HD Heerlen, 3 maart 1992
Magdalenastraat 18
De plechtige eucharistieviering zal worden &
houden op vrijdag 6 maart om 13.30 uur in <Jparochiekerk H. Cornelius te Heerlerheidj
Heerlen, waarna om 15.00 uur decrematieplec''
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium i <
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk. !
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er ge*
condoleren.
Rozenkransgebed donderdag om 18.45 utij
waarna aansluitend om 19.00 uur de avondmi
zal plaatsvinden in eerder genoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het t$
vaartcentrum DELA in Heerlen, Grasbroekel
weg 20. Gelegenheid totrouwbezoek, woensdal
en donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.

In plaats van kaarten
De belangstelling, condoleances, gebeden, 1
missen, bloemen en medeleven, die wij van *velen mochten ondervinden bij de uitvaart d
crematie van mijn lieve vrouw, onze zorgzart*
moeder, schoonmoeder en oma

Mia Vleugels-Janssen j
hebben ons diep getroffen en zijn ons tot stel"
en troost geweest. Het is fijn te weten dat mall
door zo velen werd gewaardeerd.
Wij danken u hartelijk hiervoor.

Leo Vleugels \
Kinderen en kleinkinderen s

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvind^'op zondag 8 maart a.s. om 11.00 uur in de #'
Andreaskerk te Heerlerbaan, Palestinastra^'
326. <

iVoor uw blijken van medeleven na het over,
lijden en voor uw aanwezigheid bij de ui]
vaartdienst en begrafenis van mijn man, onA,
vader, schoonvader en opa

Jean Severens
zeggen wij u hartelijk dank. Uw warme b«
langstellingwas voor ons een steun en troos 1

G. Severens-Bruls
kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal gehoude"
worden op zaterdag 7 maart a.s. om 19.00 U^
in de grote St. Jan te Hoensbroek.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te <bedanken voor de vele blijken van medeleve11 ]
diewij mochten ontvangen bij het overlijden e'
de begrafenis van mijn dierbare echtgenoot, of
ze lieve vader en opa

Pierre Schoenmakers
danken wij u bij deze van harte.

A. Schoenmakers-Claessens
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehouden wof'
den op zaterdag 7 maart a.s. om 19.00 uur in de
St. Bavokerk te Nuth. i
Daar het ons niet mogelijk is iedereen persoo^l
lijk te bedanken voor het medeleven bij Itf'B
overlijden en de begrafenis van mijn man, onZe|
pa en opa

Winand Driessen
willen wij u allen op deze wijze hartelijk daH'l
ken. Voor ons waren uw blijken van medelevefl'B
in welke vorm dan ook, een grote troost.

JosDriessen-Richards
Kinderen en kleinkinderen

Hoensbroek, maart 1992
De zeswekendienst zal worden. gehouden of.
zondag 8 maart a.s. om 11.00 uur in de Grot*;
Sint Jan te Hoensbroek.I <—————————__^^______ —-——^——-^^—-—-——————_-——-_----___—-—-__«___—

______
M£IW Uit onze boomkwekerij HjS^B Uit ons pootaardappel- DOKO hondevoer i% <%£ l
Globbawiniüi Voorjaarsrododendron Ti E^ JT^T* .j^rtbrockcn-ikg. J,ZS
exotische schoonheid QQE Rododendron preacox QQE V M..-..„ JÓ/ÖU
met bizarre pluimen Ü.Ü3 metkluit 25-30 cm ?,.7»J m^ Aanbiedingen middelvroege soort, skg £ fTC—— " Goudgelekegelcipres "^ ge^vanaf .g^d, - 0,03 kattevoer
,lOLuT;a

IQC2Z?S L
QQC Alleen voor parttcuHeren /fclteg®, v—de soorten J^g

extra Birkhof-kwaliteit Tl«Zr*J in box 20-30cm 3f«3r%J zwaar verzonken, .- metluchtband Cl JT||
Hbrfefoofeien Wd groenekerkers Met van Birkhof -«^b», 31,JV Mïl/efM,wer 'sas- 4,95= 19,95 «*« 795 ~—
" " Edelrozenassorüment ma 1/2 2kg f 94%) _J *6,Vam/na QQC ÏStÜ**Tl QC 4***eto 7 QK! >* 1£ CA La"s<;zf*e'd°s
lOOcmgroot J)J%3 apartgemerkt lf|f3f3 hkl. 1/2 2kg f j7*l ' gepolijst, met T-steel IU,JV Opdl tot 18.00 UUf
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Tweede Kamer woedend:

'Opheffing
Forum en LSO

gaat te ver'

Plannen leveren besparing
van 3,8 miljoen gulden op

Vervolg van pagina 1
Met de maatregelen wil de Raad
de reorganisatie van de regionale
orkest- en operavoorziening, vijf
jaar geleden ingezet door minis-
ter Brinkman, voltooien. De
plannen leveren een besparing
op van 3,8 miljoen gulden, aan-
zienlijk minder dan de negen tot
zestien miljoen gulden waarom
minister d'Ancona eind oktober

in haar adviesaanvraag had ge-
vraagd. Begin mei zal de be-
windsvrouw haar definitieve
standpunt over het Kunstenplan
bepalen.
Evenals de minister kondigt de
Raad een 'majeure verschuiving'
aan in het kunstbudget. De sec-
toren muziek en beeldende
kunst leveren in ten behoeve van
film (3,5 miljoen), dans (1,5 mil-
joen) en architectuur (2 miljoen).

DEN HAAG - In het advies
van de Raad voor de Kunst
over een nieuwe verdeling
van het geld voor de kunst,
wordt te rigoureus gesne-
den in de regionale muziek-
voorzieningen. De voorzie-
ningen in de regio's worden
onevenredig gekort ten op-
zichte van die in de Rand-
stad. Dat stelt een meerder-
heid in de Tweede Kamer
bestaande uit CDA, PvdA
en Groen Links. De WD
houdt zich nog op de vlakte.
D66 was voor commentaar
niet bereikbaar.

Het CDA in de Tweede Kamer
had al laten weten dat de voorlo-
pige voorstellen van d'Ancona
veel te ver gingen. Maar ook de
variant van de Raad voor de
Kunst kan bij het CDA niet door
de beugel. „Ook de Raad voor de
Kunst gaat over de schreef. We
hebben er de grootst mogelijke
problemen mee", aldus CDA-
woordvoerder Beinema.

Hij laat zich nog niet uit over al-
ternatieve-oplossingen voor het-
oosten en zuiden van het land.'
Beinema wil eerst het voorstel
van de minister afwachten, dat
in mei verwacht wordt.

Ook de PvdA vindt dat te rigou-
reus in de muziekvoorzieningen
in de regio wordt gesneden.
Woordvoerder Niessen wijst op
een door de Kamer aanvaarde
motie van Beinema en hemzelf.^
Daarin is aangegeven dat vrijko-'
mende regionale gelden op-
nieuw in de regio moeten wor-
den besteed.

Dit om een verdere scheefgroei
in kunstensubsidies tussen regio
en Randstad te voorkomen. De
voorstellen van de Raad voor de
Kunst lijken hiermee volgens
Niessen in strijd. Het is hem na-
melijk niet duidelijk waarom de
muziekvoorzieningen in de
Randstad buiten schot blijven,
terwijl ook daarnaar gekeken
zou moet worden.

Alternatieven

Nijsten is van mening dat een jaar-
lijkse incidentele bijdrage van 1
miljoen uit het produktiefonds vol-
strekt onvoldoende is om in de toe-komst voor een zinvolle en kwalita-
tief hoogstaande aanvullingvan hetopera-aanbod zorg te dragen Hij
verwacht veel van de politieke drukdiekomende maanden vanuit dere-gio's ontwikkeld zal worden.

Schaamteloos
e gedeputeerde vindt dat in het

op schaamtelozewijze wordt
,?orbij gegaan aan de samenwer-JH^g tussen Brabant en Limburg -

■'
e onder meer heeft geresulteerd
de oprichting van Opera Zuid -/j de specifieke situatie in het Zui-J^ wat betreft omvang van het

het aantal concertac-.Ornmodaties en de populatie. Lob-V, actie, pressie en argumentatieJn volgensKockelkorn de wapens,le Limburg tot zijn beschikking
j"eeft om het tij te keren. Maar hele-maal gerust is hij er niet op: „Tegen

bepaalde vorm van arrogantie
v*h niet te vechten."
directeur Peter van de Braak vindt
2? opstelling van de Raad van de

zó pro-Randstad, dat hij het

Tegenstrijdig
Jan Nijsten van Opera Zuid vindt
dat er te veel tegenstrijdigheden in
het advies zitten: „Enerzijds is men
zeer positief over de kwaliteit van
onze uitvoeringen, anderzijds vindt
men dat we ons in de toekomst nog
moeten bewijzen. Maar hoe is dat
mogelijk als je geen middelen daar-
toe krijgt. En deene keer schrijft de
Raad dat een opera-produktiekern
kostenverlagend werkt, op een an-
dere plaats - in het geval van ons
gezelschap - wordt opgemerkt dat
de kosten per voorstelling niet lager
zullen uitvallen."

Over het gebrek aan kwaliteit bij
het LSO, dat door de Raad van de
Kunst als belangrijkste argument
wordt gebruikt, is Van de Braak
zeer ontdaan: „Ze hadden de laatste
jaren maar eens moeten komen luis-
teren. HetLSO doetkwalitatief niet
ondervoor welk ander regionaal or-
kest in Nederland dan ook."

niet kan geloven dat het advies poli-
tieke steun zal krijgen. „Zon evi-
dente verschuiving richting Rand-
stad kan de minister niet verdedi-
gen. Zij zou daarmee een politieke
orkaan doen opsteken." Overigens
verbaast het LSO-directeur niets
dat een orgaan dat louter is samen-
gesteld uit mensen met belangen in
de Randstad, met dergelijke advie-
zen komt: „Ik verwachtte van de
Raad van de Kunst alleen maar
slechte zaken, maar ik heb veel ver-
trouwen in het gezonde verstand
van deKamer."

De PvdA is op zich voorstander
van de vorming van drie orkes-
ten voor het Noorden, het Oos-
ten en het Zuiden. Maar Niessen
vraagt zich af of de door de Raad
voor de Kunst gekozen oplos-
sing levensvatbaar is. Het te vor-
men oostelijk en zuidelijk orkest
dienen volgens de Raad van de
Kunst ook aan operabegeleding
te doen." Een van de verdachten wordt na de steekpartij afge-

voerd. Foto's: FRITS WIDDERSHOVEN

In dezelfde kamer werd ook een
vuurwapen gevonden.

Niessen denkt dat dat een te
zware taak wordt voor beide or-
kesten, gezien hun omvangrijke
speelgebieden. De minister moet
dan ook met alternatieven ko-
men, aldus Niessen.

" Vervolgens worden zij met een ambulance naar het zie-
kenhuis gebracht.

Oud-mariniers balen van Belgisch weekeinde
'Gendarmes behandelden

ons als terroristen'

Zeven aanhoudingen
na steekpartij bij café

Maastrichtsepolitie vindt harddrugs en vuurwapen
Vrouwen
In de woning zijn vervolgens
ook drie vrouwen aangetroffen.
Twee daarvan, een Francaise en
een Hongaarse in de leeftijd van
17 en 18 jaar, zijn op verdenking
van illegaal verblijf in Nederland
en het bezit van harddrugs even-
eens gearresteerd en mee naar
het bureau genomen.

Hij vindt bovendien dat Opera-
Zuid in Maastricht met eenmali-
ge projectsubsidies door de
Raad voor deKunst wel zeer ma-
ger bedeeld wordt. Dit gezel-
schap moet volgens Niessen
kunnen uitgroeien tot een vol-
waardiger operakern.

Van onze verslaggever

Vervolg van pagina 1 Hun militaire outfit deed bij de
gendarmes waarschijnlijk de no-
dige alarmlichten branden. On-
der begeleiding van de drie poli-
tiewagens werden de mariniersovergebracht naar een politie-
post in Battice.

schinveld - „ik ben
echt een getergd man. We
zijn behandeld als terroris-
ten." Schinveldenaar John
Snackers zegt het met inge-
houden woede. Het Belgi-
sche carnavalsweekeinde
van de oud-marinier is goed
Verknald. „In Waalse kran-
ten worden we zelfs afge-
schilderd als Rambo's die
hiet oorlogsspelletjes de
Belgische wetten overtre-
den."

Twaalf agenten zorgden daar
voor de bewaking, alles werd af-
gegrendeld, de groep van Snac-
kers mocht niet meer bij de
auto's komen. „In hetzelfde ge-
bouw zat een groep vast van het
Vlaams Blok. Maar daar hebben
wij natuurlijk geen enkele band
mee."

Ce werden gedragen fouilleerde
de politie zonder problemen alle
aanwezigen in de bar op het be-
zit van de wapens.

WD-woordvoerder Dijkstal
houdt zich nog op de vlakte. Hij
vraagt zich af of de beoogde in-
greep in de regionale muziek-
voorzieningen niet te rigoureus
is, maar onthoudt zich van een
eindoordeel.

Grondig speurwerk van de poli-
tie heeft een kleine hoeveelheid- enkele tientallen grammen -
harddrugs opgeleverd die ver-
stopt was in een van de verdie-
pingen. Hierop werden de twee
Maastrichtse uitbaters, een 52-ja-
rige man en een 28-jarige vrouw,
meegenomen naar het bureau.

Groen Links vindt dat de Raad
voor de Kunst veel te weinig oog
heeft voor regionale spreiding
van het kunstaanbod. „Op het
eerste gezicht is het wederom de
regio die is achtergesteld", aldus
Groen Links.

Rond half elf gisterochtend
kreeg de politie een tip dat er
twee mensen gewond waren ge-
raakt bij een steekpartij waarbij
vermoedelijk ook gebruik was
gemaakt van een vuurwapen. Er
zouden drie personen bij betrok-
ken geweest zijn. Toen de politie
ter plekke kwam kon op aanwij-

.zing van de vele getuigen die
zich nog buiten het café bevon-
den, een verdachte direct wor-
den aangehouden. Terwijl de
twee slachtoffers in de ambulan-

Omdat deze niet werden gevon-
den doorzochten enkele agenten
met toestemming van de uitba-
ter de twee verdiepingen boven
het café. Op de eerste etage werd
de tweede verdachte aangetrof-
fen en aangehouden. Op de der-
de etage hield zich een derde
verdachte onder een bed schuil.

Er zou ook geschoten zijn vol-
gens getuigen. In de omgeving
van het café werd een huls en
een kogel gevonden. Het ge-
bruikte mes is nog niet gevon-
den.

MAASTRICHT - Een steek- en
schietpartij in het centrum van
Maastricht voor een café in de
Gubbelstraat, heeft de politie ge-
ruime tijd bezig gehouden. Hier-
bij raakten twee personen licht
gewond en werden zeven perso-
nen aangehouden. Volgens om-
standers waren er de vorige
nacht ook al problemen geweest
tussen dezelfde mensen.

Uiteindelijk namen de Belgische
agenten een paar Rambo-dolken
in beslag. „Die hadden indivi-
duele deelnemers bij zich. Ak-
koord, dat is verboden, daar heb
ik geen problemen mee," erkent
Snackers.

Snackers legt uit wat hij in Bel-
gië wèl ging doen. „Ik heb in
1988 de stichting Overlevingss-
chool Kosmopoliet opgericht en
Organiseer overlevingskampen
daarvoor iedereen kan inschrij-
ven. Met onderdelen als kompas-
Wandelen, met touwen overbeken klimmen, moimtainbiken,
alleen op de openbare weg, en
Paint ball."

Gewond

~Dat laatste is een vorm van tik-kertje, alleen schiet je met verf,
Zodat er geen misverstand overbestaat wie geraakt is. We doen
dat spel op een privéterrein. De
spullen heb ik gewoon in eenHeerlense sportzaak gekocht,"
nuanceert Snackers de ophef
over deze bezigheid.

De gendarmes namen ook de
kist met paint ball-spullen in be-slag: twaalf pistolen voor plastic
kogels, 1500 kleurpatronen en
177 gaspatronen. „Ze belden metde procureur en die zei dat het
vuurwapens zijn. Onzin, van een
verfkogel kun jeniet gewond ra-
ken." De Belgen gaan er echter
vanuit dat passanten geraakt
zouden kunnen worden. En niet
voor niets dragen paint ball-spe-
lers gezichtsbescherming.

Maar feit is dat paint ball in Ne-
derland sinds kort verboden is.Volgens de Heerlense politie ishet alleen in verenigingsver-
band, en dan onder strenge voor-
Waarden, toegestaan.

Verboden Na drie uur van wachten en
heen-en-weer gepraat kreeg
Snackers een procesverbaal
mee. Gedurende de rest van het
weekeinde hield de politie de
groep in elk geval nauwgezet in
het oog. Dat was al niet leuk,
maar Snackers ergert zich vooral
aan de manier waarop zijn groep
in de publiciteit kwam.

Met een groep van negentien in
militaire pakken gehulde oud-
mariniers, die hadden gerageerdop een oproep in het vakblad'Houwe Zo', toog Snackers vrij-dag jl.naar België voor een over-levingskamp. Een paar honderd
meter na de grensovergang Visé
Werden hun twee busjes en eenvolgwagen aangehouden doordrie politieauto's met zwaailich-
ten.

„Een filmploeg van RTL 4was
door de politie ingeseind. Zon-
der onze toestemming maakten
ze beelden. Je zag eerst de men-
sen van het VlaamsBlok en met-
een daarna ons. Verschrikkelijk
om zo in een verkeerd daglicht
geplaatst te worden."

" De twee slachtoffers zoeken na de steekpartij steun aan elkaar.

" John hackers, in militair tenue, geeft instructie tijdens een overlevingskamp.

(ADVERTENTIE)

vers gehakt of
dikbevleesde
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Van onze parlementaire redactie

DOOR JOS FRUSCH

HEERLEN - In Limburg is metverontwaardiging gereageerd% het advies van deRaad voor deKunst aan minister d'Anco-
om het LSO op te heffen en Opera Zuid geen structurele

te geven. Gedeputeerde Ger Kockelkorn spreekt van
"^ schaamteloze cultuurroof, directeur Peter van de Braak

het LSO zegt bijzonder gegriefd te zijn door deze stootonder de gordel en zakelijk leider Jan Nijsten van Opera Zuid
dat het advies rammelt van alle kanten.

Gedeputeerde: 'Dat heeft trekken van onbehoorlijk bestuur'

Verontwaardiging over
advies Raad voor Kunst

jpls dit advies door de minister en
j*Kamer wordt overgenomen, dan
fj^ft dat trekken van onbehoorlijk
j^tuur,"vindt de bedroefde en ge-
bokte Limburgse gedeputeerde

*ft cultuur. „Het is een volledige
van de behoefte aan?*Jogwaardige0gwaardige culturele voorzienin-*& in deze provincie. De culturele*elsen van de regio worden wegge-

in een landelijke
Jtyeging. Een orgaan waarin alleen

zitten, beslist over
iat wij hier wel en niet willen heb-

Dat is nooit onder de noemerj^iaal-democratisch cultuurbeleid
* plaatsen. Als er iets schreeuwt
711 decentralisatie, dan is het wel

"*kunst."

j^ckelkorn, evenals d'Ancona
j/dA-politicus, is bereid harde uit-maken te doen: „Als de minister

SjJ bet afschaffen van de PNL-rege-
£g ook nog dit advies overneemt,

is van mijn liefde voor de PvdA
veel meer over. De Randstad is

? dit advies nog meer bevoordeeld
r*ll in de adviesaanvraag van de
juister zelf. Dit mag de Kamer
et accepteren."



Werkloze student doet
uitvinding van zijn leven

Kosten geraamd op ruim 30 miljoen guldenper jaar

Nederland betaalt fors
voor deelname VN-leger

koop daarmee al boven de
100.000 exemplaren", glundert
de Twentse 'Willy Wortel', die
binnenkort met het spelletje op
twee Duitse tv-zenders te zien is.
Het idee voor Oyendo ontstond
toen Silderhuis en een mede-stu-

dent uit verveling aan het spelen
waren met een handdoek en een
tennisbal. Het balspelletje komt
binnenkort via een distributeur
in Dronten in de handel en zal in
de winkel naar verwachting
bijna drie tientjes kosten. Silder-
huis gaat zich als zelfstandig
ondernemer, onder de firma-
naam Rays, verder bekwamen in
de speelgoedbranche. „Ik heb al
meer ideeën, maar het lijkt me
beter daar nog niets over te zeg-
gen."

studeerde Silderhuis heeft in-
middels alleen al in de Benelux
30.000 stuks spelletjes verkocht.
Op de wereldspeelgoedbeurs in
Nürnberg trok hij vorige week
veel aandacht met zn vinding.
„Waarschijnlijk komt de ver-

ENSCHEDE - De Enschedeër
Raymond Silderhuis (23) is niet
van plan na zijn met succes afge-
ronde studie bedrijfskunde te
gaan solliciteren. Raymond heeft
namelijk onverwacht succes ge-
boekt als uitvinder. Zijnspelletje
Oyendo - twee sticks en een
elastisch lapje waarmee een bal-
letje heen en weer wordt gegooid
- wordt in de speelgoedbranche
als een nieuw zomer-rage-artikel
gezien.
De vorig jaar in Nijenrode afge-

Steeds meer berichten over slachtingen in Nagorno-Karabach

GOS-eenheden raken
slaags met Armeniërs

Het personeel van de verbindinl
eenheid hoeft zelf geen uitgaven'
doen voor huisvesting en voedi*
maar het krijgt toch een deel van'
uitkering 'met het oog op het t
wenste evenwicht in derechtspd
tic ten opzichte van de waafll
mers.'

lokaal transport en overige incid»
tele kosten.

DEN HAAG - Deelname aan de
VN-vredesmacht in Joegoslavië
gaat Nederland ongeveer 30 miljoen
gulden per jaarkosten. Dit blijkt uit
een brief die de ministers Ter Beek
en Van den Broek gisteren aan de
Tweede Kamer hebben geschreven
over hun besluit Nederlandse troe-,
pen in te zetten voor de vredes-
macht.

len. Dat komt op basis van de huidi-
ge conceptbegroting neer op 18
miljoen gulden per jaar. Daarbij ko-
men personeelskosten van 1,2 mil-
joen gulden per maand. Per jaar
kost de operatie Nederland dus vol-
gens de voorlopige schattingen on-
geveer 32 miljoen gulden.

Afgelopen vrijdag nam het kabi'
het principebesluit om Nederla»
verbindingspersoneel en waarf
mers in te zetten voor de VN-*1
desmacht. Het verbindingsper!
neel is voor het grootste d<
afkomstig van het 108ste verbi
dingsbataljon in Garderen.

Hoeveel de operatie precies gaat
kosten, is slechts bij benadering te
zeggen, zo schrijven de ministers.
Er ligtweliswaar een conceptbegro-
ting voor de hele VN-operatie van
643 miljoen dollar, maar verschil-
lende landen vinden dat bedrag te
hoog. Een voorbereidingsmissie zal
daarom ter plaatse onderzoek doen
naar de te verwachten kosten.
Nederland moet in ieder geval 1,5
procent van de totale kosten beta-

De Nederlandse verbindingse<
heid zal bestaan uit 300 man, V
wie ruim 200 dienstplichtigen. I
fensie werft zonodig ook nog'andere eenheden van de 101ste
bindingsgroep, waarvan het 10$
verbindingsbataljon de kern vort

De personeelsleden van de Neder-
landse verbindingseenheid die deel
gaat uitmaken van de VN-vredes-
macht in Joegoslavië, krijgen per
dag een toelage van ongeveer vijftig
dollar, zo blijkt verder uit de brief.
Het bedrag is opgebouwd uit een
belast bedrag van 35 dollar waar-
mee Defensie de normale regelin-
gen met betrekking tot werk- en
rusttijden en vergoeding voor extra
beslaglegging afkoopt en een be-
dragvan ongeveer 18 dollar voor de
bestrijding van kleine onkosten. Dit
laatste bedrag is 18 procent van de
onbelaste vergoeding van ongeveer
100 dollar die de militaire en politie-
waarnemers van de VN krijgen voor
huisvesting, voeding, uitgaven voor

Daarin wordt namelijk gesteld
wanneer de grootte van het gez'
de determinant is op basis waan
borstkanker behandeld wordt, v
vrouwen met mogelijke carcinon
onnodige behandelingen onc
,gaan. Von Meijenfeldt: „Zolang
niet duidelijk weten wat het biol<
sche gedrag is van het kankerw»
sel, mogen de onderzoekers 'zulke harde conlusies trekken."

Nut bevolkingsonderzoek
naar borstkanker betwist

„Maar het prikkelt wel de geest,"'
dus de Maastrichtse chirurg. *maatschappelijke discussie rond"1
de effectiviteit van dit miljoen'
kostende bevolkingsonderzo»
wordt door de Finse publicatie W^opgerakeld. De Nationale Ziek*,
fondsraad geeft echter voorlopj
nog een positief advies ten aanzfl
van het continueren van deze eXpl
rimentele bevolkingsonderzoeken

Uit het onderzoek bleek dat de tu-
moren die bij een bevolkingsonder-
zoek gevonden worden niet alleen
kleiner zijn, maar gemiddeld ook
minder kwaadaardig dan tumoren
die op een andere manier aan het
licht komen. Een deel van deze tu-
moren zou daardoor vermoedelijk
nooit, of pas veel later, last hebben
gegeven en het leven van de vrouw
hebben bedreigd.

MAASTRICHT - Bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker heeft tot nu
toe nog niet geleid tot een bewijsba-
re afname van het aantal sterftege-
vallen zoals aanvankelijk werd
verwacht. In een Fins onderzoek
dat onlangs in het gezaghebbende
British Medical Journalwerd gepu-
bliceerd, wordt het nut van regel-
matig borstkankeronderzoek sterk
in twijfel getrokken.

De Maastrichtse gynaecoloog prof.
dr. Evers spreekt in een commen-
taar op deze bevindingen ook van
'de door velen overschatte waarde
van het routinematig screenen op
mammacarcinoom met behulp van
mammografie.' Ook AZM-chirurg
Von Meijenfeldt stelt dat er een aan-
tal factoren zijn waardoor de morta-v
liteit bij borstkanker afneemt en dat
het bevolkingsonderzoek slechts
één daarvan is. „Maar het is een te
kostbaar experiment om er nu mee
te stoppen."PvdA stemt in met reis naar Zuid-Afrika

treedt, is het zeer de vraag ofeen
bezoek nog wel zinvol kan zijn,
aldus Valk.

Vier zwaargewonden
bij botsing in Meijel

MEIJEL - Bij een
aanrijding tussen
twee personen-
auto's, gisteravond
rond acht uur in
Meijel, zijn vier per-
sonen zwaar gewond
geraakt. De chauf-
feur, een 20-jarige
inwoonster van Meij-

el, verkeerde gister-
avond laat nog in
levensgevaar. Het
meisje, dat net vijf
dagen haar rijbewijs
had, verleende op de
Kalishoek geen
voorrang. De auto,
met nog drie andere
inzittenden, die allen

ernstig hoofdletsel
opliepen, werd in de
flank aangereden
door een wagen die
de Astenseweg op-
reed. Twee slachtof-
fers zijn overge-
bracht naar het
ziekenhuis iri Weert,
en twee naar Venlo.
Het viertal was op-
weg naar een carna-
valsbal. Alcoholge-
bruik is niet vastge-
steld.

Eurobank mogelijk
toch in Amsterdan
LONDEN - Amsterdam heeft %K
de kansen om devestigingsplaats!'
worden voor de Europese centr*].
bank. De Nederlandse hoofds^heeft in vergelijking met and*!
kandidaten de voordelen van «^centrale ligging, uitstekende lucjlverbindingen en een relatief gon
talenkennis bij de bevolking. 0Jvendien zullen de meeste lidstaat
van de Europese Gemeenschap'
weinig voor voelen de bank te veS*
gen in een groot land.
Dit zegt het Britse Henley Cen":
for Forecasting, een vooraanstaa'T
particulier adviesbureau, in een iPI
teren gepubliceerd rapport. Rn
bureau heeft onderzoek geda^
naar de kansen van de kandida*
steden in opdracht van stadsdeel^
den van Londen.

DEN HAAG - De PvdA-fractie
in de Tweede Kamer heeft geen
enkel probleem met het voorge-
nomen bezoek van premier Lub-
bers, vice-premierKok en minis-
ter Van den Broek van Buiten-
landse Zaken op 10 en 11 augus-
tus aan Zuid-Afrika. Belangrijke
overweging daarbij is voor de
PvdA dat het ANC met de vast-
gestelde datum instemt.
Het PvdA-Kamerlid Valk zei gis-
teren dat zijn fractie het ook
prettig vindt dat vice-premier

Kok deel uitmaakt van de dele-
gatie in verband met de goede
relatie die hij heeft met ANC-
voorman Mandela. Valk tekent
naast zijn instemming met het
bezoek wel aan dat zijn fractie
grote twijfels heeft over het
doorgaan van het bezoek, indien
de blanke Zuidafrikanen zich bij
het komende referendum in
meerderheid tegen de hervor-
mingsplannen van president De
Klerk zouden keren. Als De
Klerk als gevolg daarvan af-

Van de CDA-fractie in de Twee-
de Kamer was niemand beschik-
baar voor een reactie. De anti-
apartheidsbeweging ANC heeft
nog niet gereageerd op het aan-
gekondigde bezoek van premier
Ruud Lubbers aan Zuid-Afrika
in augustus. Gisteren meldde het
ANC dat het 'te zijner tijd' met
een reactie zal komen.

In de eerste ronde van het bevol-
kingsonderzoek dat de GGD in
samenwerking met het Integraal
Kankercentrum Limburg (IKL) in
Midden-Limburg heeft uitgevoerd,
werden 5569 vrouwen tussen de 50
en 70 jaar onderzocht. Bij 49 van
hen werd een carcinoom(kankerge-
zwel) aangetroffen. Tijdens het on-
derzoek worden er van iedere borst
twee foto's gemaakt met behulp van
röntgenstralen. Daardoor kan men
ook gezwellen opsporen van onge-
veer een halve centimeter. Die zijn
nog niet voelbaar door de controle-
rende arts of de vrouw zelf.

Ook dr Von Meijenfeldt zegt dat de
grootte van het carcinoom een be-
langrijke determinant is voor het
succes van de behandeling. „Hoe
eerder we erbij zijn, hoe groter de
kans op genezing. Maar dat kanker
nu in het algemeen in een veel eer-
der stadium wordt ontdekt heeft
niet alleen iets te maken met de be-
volkingsonderzoeken, maar ook
met een verbetering van de voor-
lichting en alertere patiënten." Hij
is het dan ook niet eens met de con-
clusie van het Finse onderzoek.

Bij ongeveer de helft van de ont-
dekte afwijkingen in het borstweef-
sel is er sprake van een kwaadaardi-
ge aandoening. En van dat percen-
tage heeft weer ongeveer 40% kans
op genezing. Volgens een woord-
voerder van het IKL zou dat per-
centage door voortijdige opsporing
via een bevolkingsonderzoek ver-
hoogd kunnen worden en zijn bo-
vendien borstamputaties minder
vaak nodig.

HelftIn juni topberaad
Bush en Jeltsin

WASHINGTON - De Amerikaanse president
George Bush heeft gisteren aangekondigd dat de
Russische president Boris Jeltsin is ingegaan op
zijn uitnodiging om in juni in Washington een to-
pontmoeting te houden. De top zal plaatsvinden
op 16 en 17 juni, aldus Bush.

Bush zei dat deze eerste officiële top met Jeltsin
'een uitstekende gelegenheid' biedt om verder te
praten over de onderwerpen die zij op 1 februari
in Camp David hebben besproken en tevens een
breder scala van kwesties door te praten.

Bush verwees met name naar kwesties als de
kernwapens en andere militaire aangelegenhe-
den, alsmede naar 'de gezamenlijke inspannin-
gen ter ondersteuning van de hervormingen' in
Rusland.

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van de gemeen"
Beek (L.), maakt ter voldoenin?het bepaalde in de artikelen 28,1?
6, en 31 van de Wet op deRuimte!'
ke Ordening bekend dat het Coller
van Gedeputeerde Staten van Li^T
burg bij besluit van 4 februari 199'
nr. 91/47017 R, heeft goedgekeuf
het bij besluit van de raad der ée'
meente Beek (L.) d.d. 10 oktob?'
1991 vastgestelde bestemmingspl3'1
"2e Partiële Herziening Bestef 1

mingsplan Kern Geverik", en daaj
bij bepaald heeft dat vermeld goe"'
keuringsbesluit onherroepelijk '5'hetgeen impliceert dat tegen de b^
slissing van het College van Ged^
puteerde Staten geen beroep mog^
lijk is.
Genoemd bestemmingsplan en he
besluit van Gedeputeerde Stat^Jliggen met ingang van 5 maart 19^
voor eenieder ter inzage ter é6-
meentesecretarie, afdeling Grond'
gebiedzaken, sector Bouwen el]
Wonen (kamer 29). Raadhuisstra3'
9.
Beek (L.), 4 maart 1992.

De burgemeester voornoemd,
A.G.J. van Goethem.
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Paardenkeuring

VERZEKERINGEN
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WB7re"w?fKi w? Landbouwers en tuinders stellen vaak
VfcKZ.fcKtK.lNCjfclN !<!< hun trekkers ter beschikking voor de
Een op het eerste gezicht absurde optochten. Zij controleren beter even
gedachte : carnavalspret kun je toch hun polis, want meestal dekt deze
niet verzekeren... Toch nemen bepaal- uitsluitend het gebruik voor beroeps-
de mensen tijdens het carnavals- doeleinden en niét voor optochten of
gebeuren zware verantwoordelijk- dergelijke. Bent u van"plan uw trekker,
heden op zich die door de gewone of ander voertuig, ter beschikking te
polissen niet meer gedekt worden. Zo stellen voor deelname aan een
zijn er allereerst de groepen die een carnavalsoptocht,' informeer dan eerst
eigen wagen bouwen. Zowel wagen als bij uw LLTB assurantie-adviseur over
trekker moeten aan een aantal strikte de mogelijk- of onmogelijkhedenvan
veiligheidsvoorzieningen voldoen, wil verzekering.
het geheel verzekerbaar zijn. Tot slot: wat is de beste autoverzeke-
Voorafgaand overleg met een LLTB- ring tijdens het carnavalvieren ? Laat
assurantieadviseur is hierbij zeker geen hem eenvoudigweg thuis en gebruik
overbodige luxe. het openbaar vervoer!

mBoerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

É Provincie
Limburg

mededeling Gedeputeerde Staten maken bekend, dat zijm 68/10-92 voornemens zijn aan de Naamloze Vennoot-
schap DSM onder een aantal voorschriften
een vergunning ingevolge de Hinderwet, de
Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet
geluidhinder te verlenen voor het uitbreiden/
wijzigen van de Chemische Bedrijven met
betrekking tot de activiteiten op het terrein van
de DSM Haven Stem. Het ontwerp van deze
beschikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen ter inzagevan 5
maart 1992 tot 20 maart 1992 en wel: - in het
Provinciehuis te Maastricht (bureau Biblio-
theek) tijdens de werkuren; - in het gemeente-
huis van Stem, bureau Milieu, elke werkdag
van 09.00 uur tot 12.00uur en bovendien op
woensdag- en vrijdagmiddag van 14.00 uur tot
16.00uur alsmede na telefonische afspraak
op dinsdag van 17.00 uurtot 20.00 uur (tel.
046-33188), alsmede tijdens de werkuren na
laatstgenoemde datum op deze plaatsen tot
het einde van de termijn waarbinnen beroep
kan worden ingesteld tegen de beschikking op
de aanvraag. De aanvrager, alsmede dege-
nen, diebezwaren hebben ingebracht naar
aanleidingvan de aanvraag en een ieder die
aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen tot bovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen tegen het ontwerp van de beschik-
king. Degene die een bezwaarschrift indient,
kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend bij Gedeputeerde Staten,
postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Alleen
degenen, die bezwaren hebben ingebracht op
de wijze als bovenomschreven en een ieder
die aantoont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet
in staat is geweest, zijn later tot het instellen
van beroep gerechtigd.

LAAT U DE VERSPREIDING VAN UW
DURE REKLAMEFOLDERS

NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN
UW ZOONTJE...?

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid
moet worden!

Fabrieksstraat 7. 5961 PK Horst,i K_/ Postbus 6094. 5960 AB Horst,
telefoon 04709-84222, " \w lax 04709-64333

SPIRAL

MJH.T'i ■*■ J ' J v"'M Ht.l I W L*J n k_M (yJJ^^^^^^^i^^^^^d
Bedrag in terug te mnd. bedrag effektieve mnd.bedrag volgens effektieve HllisbSZitterS GXtra 13Q6 ISStSFIhanden betalen in volgens minimum jaarrente wettelijk maximum jaarrente ynnriar tovatiokncta
6.000,- 60 mnd 139,78 14.9% 149,86 18.7% kredé, looptijd in

12.000,- 60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5% bedrag maanden
18.000,- 72 mnd 365,53 14.3% 380,72 16.1% 1e hyp. 2e en 3e hypoth.
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2% 360

_
2m Iflox ...

35.000,- 84 mnd 645,12 14.3% 653,65 14.8% — — !ü« l^L.
50.001,- 84 mnd 915,07 14.0% 933,79 14.8% 10.000,- - 117,- 127,- 149,-- . ,11111 15000'- 125'" 181'" 195'" 228'"1 »I»T*] ;^*] 'J Ai I»] AM [j 'AA »] 1 1 1 W 25.000,- 209,- 302,- 325,- 381,--- 334,- 484,- 520,- 610,-Krediet U betaalt rente volgens min. tarief Theor. rente volgrens max. tarief Theor. 75000 655 Qnfl Q7fi 1144limiet permaartd per maand erf. jaarrente looptijd per maand eff. jaarrente looptijd 'n^I1' „,'" ~,„'' "„;'" "«'"1 1 IUU.UUD- BJJ,- 1210,- 1301,- 1525,-

-6.000- 120,- 1.164% 14.9% 75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd Enz.
11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd Eff. jaarrente 1ehyp. invoorbeeld 9,2 %, 2een 3e Hyp. 13,5%
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% 75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd II HlJJ2£uUMX>£iUii2fl35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd I IIVV/ir IMIH^Mll50.100.- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd ■ lIMI f |[NJ H^lml
VLOT GEREGELD. Ook bezorgen wij het geld kosteloos bij u thuis. Hebtval leningen £ËBS E£Sm
lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies. KL -^r-VI'I'IJ
Hierboven vindt u enkele voorbeeldenvan min. en max. tarieven voor pers. leningenen
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden (12 t/m 120 mnd) zijn ook mogelijk. 859H?8Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDER onderpand of borg. MÏnPfflfflflrfWÈrTff
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bij overlijden meestal kwijtschelding. KfftftwJWwflÉ

Ê§4
BUURTRUMO&
Doe er iets aan! De Nederland
Stichting Geluidhinder helpt bi|
vinden van een oplossing voor °
vormen van lawaai in en om
NSG, Postbus 381, kTQ'I
2600 AJ Delft. JNO^

" Volgens traditie werd op carnavalsdins-
dag in Echt de jaarlijkse paardenkeuring
van de Onderlinge Paardenverzekering
Echt gestart. Eigenaren van paarden moe-
ten dan hun paarden tonen ter bepaling
van de verzekeringspremie (zie foto). Dat
gebeurde gisteren op het Vrijthof in Echt en
op de Houtstraat in Pey. Aanstaande zon-

dag is de keuring in Stevensweert, Ohé en
Laak, Roosteren, Brachterbeek, Sint Odi-
liënberg, Posterholt en Montfort. Op zater-
dag 14 maart ook in Schinveld, Merkelbeek,
Echterheide en Asenray. In totaal worden
380 paarden en pony's gekeurd van aller-
hande rassen.

Foto: JEROENKUIT

MOSKOU - De terugtrekking van GOS-eenheden uit het om-
streden enclace Nagorno-Karabach in Azerbajdzjan is gisteren
abrupt stopgezet nadat bij een aanval door Armeense schut-
ters op de eenheden een militair gedood werd, zo heeft een
GOS-generaal verklaard.

Van onze verslaggeefster

republiek Azerbajdzjan wordt be-
stuurd.

Tegelijkertijd komen steeds meer
bewijzen aan het licht dat Arme-
niërs vorige week een moordpartij
hebben aangericht onder burgers
van een Azerbajdzjaans dorpje.
Volgens voorlopige berichten zou-
den tijdens de Armeense aanval op
onderdelen van het 366ste gemoto-
riseerde infanterie-regiment bok
enkele van de aanvallers om het le-
ven zijn gekomen, zo verklaarde
generaal Soefijan Bekpajev, vice-
commandant van de regionale
GOS-troepen. De Armeense presi-
dentLevon Ter-Petrosian zei maan-
dag dat de terugtrekking 'niet goed
was doordacht.'

De terugtrekking van het regiment
neemt de laatste buffer weg tussen
Armeense en Azerbajdzjaanse
strijdgroepen die vechten om Na-
gorno-Karabach, een voornamelijk
door Armeniërs bewoonde autono-
me provincie die sinds 1923 door de

Zeker 20 doden
bij treinramp

MOSKOU - Bij een botsing tussen
twee treinen op het traject Moskou-
Riga zijn gisteren in Rusland zeker
20 mensen omgekomen. Er vielen
43 gewonden, van wie er 15 in een
ziekenhuis opgenomen moesten
worden. Acht mensen zijn er slecht
aan toe. Bij het station Patsossenki,
waar slechts een enkelspoor ligt,
botste de sneltrein van Moskou
naar Riga frontaal op een goederen-
trein.

Buitenlandse journalisten die
maandag het gebied bezochten za-
gen dat de wegen bezaaid lagen met
lijken. Gendos Achoenov, een func-
tionaris in de Azerbajdzjaanse stad
Agdam, zei dat met helikopters en
vrachtwagens meer dan 400 licha-
men uit Chodzaly zijn afgevoerd.

„Er zijn enorm veel lijken hier,
waarvan sommige zijn verminkt",
zo verklaarde Chali Imanoy, een
journalist van het onafhankelijke
Azerbajdzjaanse persbureau Azerin-
form.

„De bewegingen van de eenheid
zijn tijdelijk opgeschort vanwege
het vuren, maar dat betekent niet
dat de terugtrekking van het regi-
ment uitgesteld is", zo verklaarde
een woordvoerder van het ministe-
rie van Defensie in Moskou.
Volgens de Armeense veiligheids-
dienst hebben GOS-parachutisten
de wegen in de regio afgezet om de
terugtrekking mogelijk te maken.
Het persbureau ITAR-Tass bericht-
te dat sommige GOS-eenheden ook
met helikopters uit de regio zijn
weggebracht.
Volgens functionarissen zijn in de
afgelopen vier jaar minstens 1.000
mensen gestorven tijdens de ge-
vechten om het bergachtige gebied
in het zuiden van deKaukasus. De
Azerbajdzjanen zeggen dat Arme-
niërs vorige week in het stadje
Chodzaly minimaal 1.000 mensen
hebben vermoord, onder wie vrou-
wen en kinderen. Armenië noemt
die getallen overdreven, maar heeft
zelf geen dodental genoemd.
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Kontakten/Klubs
«i'iiii» ■ i

Privé Daisy
open vanaf 11 uur. Elke

dond. trio-dag, a.s. vrijdag
alleen 'n slipje aan. Tel.

045-229091.
Ontspanningsmassage

door 1 of 2
Jonge meisjes

045-353489

Kevin's
Privé en escortservice voor

heren. 045-225333
Een heerlijke

ontsp. massage
voor dames en heren.

Tel. 045-218158

Sacha's Escort
va. ’ 100,- all in

06-52980255.

Peggy Privé en
escort

ma.-vr. 11-22.30, woensd.
tot 19 u. Thaise massage.

Tel. 046-374393.
Heike is weer terug in
Club Rustica

v.d. Weijerstr. 9, Spekhol-
zerheide-Kerkrade, tel. 045-

-412762. Open ma t/m vrij
11-24 uur. Erotische mas-

sage door: Conny, Mariska
of Gerda.

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

Contactburo
SITTARD

© 046-523203.
Nieuwe inschr. qevr.

j^ftT _^^ tI ER IS AL EEN -^-—""" _..iMÊÉÊÊSÊ%Ê?%ki-. De achterbak van een Suzuki Swift Sedan heeft een inhoud van maar liefst 450
m\ SUZUKI SWIFT SEDAN JËËiMÉÉI |t\"~^'*V
ÜÉé^ VANAF F24 895 - jy ■^^^^^^■PSWÉI f&'- flmv ' I^. nter- En dat betekent niet alleen dat je in de Swift Sedan meer kwijt kan dan

11 /F '''"'' in ||% ' " vj

fik Jm // 'm W jÉf Bk E? v vaK in alle andere auto's van dezelfde klasse. Maar ook dat er meer in past dan

J^^ ' i Hl .|Ü|M WÊk^a^^^ \ V' %A I \ |IhH.11 li ikijl r«ar« Hl 1 1 H II i'^a/j-Ih^
jj^ \ \ W Er B"B»I 1

WÉÊÊÊÊÊÊÊkSMmm \ w§ 9fiH Ut. in veel van zn aanzienlijk duurdere concurrenten. Het is dus een ideale
■HIJ EH \ mW&BSÊr^mmIC^^WH"! HW \ PfSÜS H

■mt £^ K---l!!!!!!!^| b^z/mIJI V^S \ fl E familieauto. De Swift Sedan heeft een 1.3 liter injectiemotor of een 1.6 liter

llr p,vjpß¥ -J "^""B^flj^^l m j^Ê M injectiemotor met 16 kleppen. Een vijfversnellingsbak of automatische trans-

■m tb^tH SSESBSHIiMKfII UP ' w"jJPWWBJ Wm^i*ér missie. En zelfs de eenvoudigste Sedan is al uitgerust met halogeen kop-l

■^^^^^■BÜ W^Km W*^^ lampen. Ruitewissers met twee snelheden en interval. Een digitaal klokje. I

BI Een waarschuwingssysteem voor als u uw lichten aan laat staan. §r^d
m fp! K , i Een van binnenuit te ontgrendelen achterbak. Een van binnenuit É3^? .A\\

||L Wzw.,, WÊÊË' Ê9i te ontgrendelen benzineklep. Een houder voor frisdrankblikjes. Opbergtassen I
kW? § ■'P^^^*^g in de voorstoelen. Een in delen neerklapbare achterbank en nog veel meer. I. I-HÉB Dus moet u eens nagaan hoe het topmodel er uitziet. Kom het maar eens!

PRIJS IS EXCLUSIEF KOSTEN RIJKIAAR MAKEN. AFGEBEELD SWIFT SEDAN 1.6 GLX. UW SUZUKIDEALER KAN EEN GUNSTIGE FINANCIERING VOOR U REGEIËÏT bij ons bekijken. Want de Swift Sedan staat voor u klaar.

BRUNSSUM: AJcars, Haefland 15, 045-25 9797/25 2244. HEERLEN: Autobedrijf Bos Heerlen ,^,
__ ,_. h^-8.V., Grasbroekerweg 9, 045-724545. SITTARD: H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212a, 046- bU£Ulvl

52 12 15. ST. JOOST-ECHT: Autobedrijf Vossebeld, Hingerderstraat 28, 04754-8 19 17/82754. j^T

■ 1

Nieuw! nieuw! nieuw! nieuw!
Jacky's escort

24 uur service
Heren wilt u een jonge, rijpere, slanke of volslanke dame,

bel ons dan, wij hebben wat u zoekt,
voor een vriendelijke prijs. 24-uurs service!

S 045 - 21 88 42
ook voor striptease en trio.

Teyens leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis

!Nieuw! !Privé en escort!
Bij Angel en Boy!

Simply the best
1000 en 1 mogelijkheden

o.a. Transsexueel en Travestie. Div. shows en massages
mogelijk met 3 bloedjonge meisjes (vanaf 20 jr.) Diverse

soorten S.M. ook slavin en 5 knapperigejongens (v.a. 19 jr)
Bel voor info S 045-274587

Dringend leuke meisjes gevraagd.

Privéhuis Candy
045-232069 en 045-212570.

Wij zijn er weer!
Altijd leuke meiden, vandaag ook lekkere hapjes.

Deze maand overdag gratis sexschommel. Maastricht
Privé, Jodenstraat 2, 043-254183 open van 12.00-01.00 u.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.

Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-756335.
Geopend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Brigi-Chantal
Daar is 't altijd carnaval,
11.00-23.00. 045-254598.

Nieuw Escort
Pricilla en snel bij u thuis of

in hotel.
g 045-428849.

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

SM Justine
Kerkrade

Nieuw team maken al uw
fantasiën werkelijkheid. Van
13-21 uur. Tel. 045-425101

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.

Laat baby zo (\*—7l
lang mogelijk V\ / 1
blootsvoets. Vy [

Maar geefze venaf de
eerste stapjes Piedro Firsteps.

Fe">**ssN^ EchtePiedro's hebben de juiste pasvorm,
SssNl^ voldoende ruimte voor de teentjes en

zijn goed ventilerend. Wij meten beide
Ê^^ sj^k^ voetjes in delengte enbreedte,

m\ '^^mm^.■fe^^A. allePiedro's zijn er immersBV lj^_l^^» >n meerdere
K^^O^i^^ -^^^*rfc wijdtematenl

l r"" '^J Nuth. Stationsstraat 224
Tel 045-241286

4 «■* Wyckerbrugstraat 38A
/^L-f/^, firn /l-dj+ 6221 ED Maastricht tel 043-210426

" ■^"^^^■*r Donderdags koopavond tot 8 uur
schoenen b.v. Maandag» tot 1 uur gesloten

Autoverzekering
Waarom
betaalt
u nog

te veel
Wij zijn er zeker van u
een autoverzekering aan
te kunnen bieden met
zeer gunstige voorwaar-
den, voor een premie die
meestal lager ligt dan u
nu betaalt. Neem vrijblij-
vend de proef op de som
en bel vandag nog.

GEURTS ASSURANTIEËN
Nieuwstraat 22-24

tel. 045-211668/221090
VELD ASSURANTIEËN

Nieuwstraat 116
tel. 215458

I HnFNSRfiOFK

I SPOED - VERKOOP - BESLAGNAME I
zeer excl. partij

1 PERZISCHE en OOSTERSE TAPIJTEN
y 1e keus winkelkwaliteit in alle maten tot 552 x 366

I HAAST U! SLECHTS 1 DAG
nj Wij geven 65% ECHTE KORTING
tri Hartelijk welkom Vrij entree
Jj Verkoop morgen donderdag 5 mrt. '92 van 12.00 tot 21.00 uur

■ Motel Heerlen (v/d Valk)
Terworm 10, afslag Cramer

B HEERLEN, TEL. 045-719450

|" „ , £ Selleriesalade, sellerie/ Uit de verse visafdeling, ËJ§j|JtlJj I 1 :S-§: ITTIT ilfw " W||| -

#^00^^ 2r99"2«49 Demi-sec, fles 1 liter -&r45 B 'ij^myf isM.

". We hebben deze weekal mensenSS
& WIESE y * X£S±**T+J

I^jnet twee karretjes gezien. £=~
30 1^ GRAPEFRUITSAP VERKADE REPEN KRENTENBOLLEN CHAMBOURCY ,c TD A. Tr ..o "

I Pak 1 liter ICA Melk, hazelnoot of puur, Verpakt, 6 stuks 17R SMULPUDDING Hu'
& 14êÈ?'*% -2,» 1-09 2x7sgram 000 -2*29- 1-/I> 4 smaken, 1 QQ t«?«sï| ec

TOMATENSAP -I /IQ "^ BOER E N VO LKO RE N bak 500 gramAWT 1.9» R ak 4So Rraml^ 3.98|££ |M^ Paklliter 1^ I.W BARONIE Verpakt, heel IAA CANTADOU KRUIDEN CTDA .,„"„ ~~~
ÉÉte^ DOUWE EGBERTS P I N D AROTS J ESI *Q Z45 1.99 Sjalotjes of mierikswortel, JTROG} NOFF

m%jt tfjr MOCCA ROYAL Melk, puur of wit 1.H9 ALLISO N VOLKOREN bakje 125 gram OQQ Salf om half AAAKIPPE- ■^SM Snelfiltermaling, OQQ BOKKEPOOTJES Heel IQQ É-.^M-r? Derk j' ' MMM
BOUT pak 250 granOrSS £.99 Paklsogram 1 QQ J2*55 1.99 REMIA BAKKEN !,,«..;«,«- .16 stuks Met 25 waardepunten. Nu 30% gratis. 1.09 SCHWARZ EN BRADEN lAA SUPERBI NTJ ESJ AQ
ca.ieOOgram MIRACOLISAUS JIF MULTI-REINIGER WALDERSCHNITT Vloeibaar, flesZ2B 1.99 Zak 2.5 kilo ±"Zr
8.99 Piccante of Italiano, Spraymet gratis AJQ Doos 380 gram *AA PARDANO 48+ Zak 5 kilo £.90

HAAS- 2pottena OQ navul flacon £^BH./9 s^B H.90 Vers van't mes, 1 * AA
ruirnwA ./cl

SCHOUDER- KARBONADE 500 gram BS* H-.09 WATTENSCHIJFJES VLEESWAREN- Per kil° 1&90T1H-.9U £"'f ° "V^r NKARBONADE Per kilo 1O QQ PASSATODI 3X 80 stuks COO SCHOTEL HUISMIX ROYAL Nrt 2 kiln AAAPerkilo QAA 1£..99 POMODORO AAA 807 O.OO Gekookt, zuurstofarm Uit de notenbar, OIQ VMM9-99 Pak 500 graml^U.99 PA LMOLIVE ZEEP verpakt, 100 gram AAA per 250 gram 2S9 £.19 K|W|FRU|T -"m^ ïfc WHISKAS Voor normale of zeer *"*-& GEGRILDE SOOaram .09m% Rundvlees, zalm, rund/hart, gevoelige huid, PIZZA CASSELERRIB ,""% '' , mA
*

zeevis of konijn, *|CQ 5 stuks + 1 gratis il Afi TREFROMAGGI Uit de bedieningsafdeling, IN ONS R ESTAURANT:
■§Éi 2 blik 400 gramJU9T 1.09 S^e*l.9D AL PROSCIUTTO OF per 100 gram OOQ vAN DAAS WOENSDAG

WL WHISKAS ULTRA ALUMINIUM- FUNGH I £-09 GRATIS KOFFIE MET
/*** Cocktail vlees of vis,A FOLIE O "7Q Uit de diepvries *CA GEBR ADEN ROSBIEF HEERLIJK STUK2ËF* / pak 400 gram 2r7lT £.49 25 meter doos i*so H-.3U Uit de bedieningsafdeling, v"a7MET KOPJE

r—l 1 / CHOCOROCHERS i 1 perlOOgram OyQ KOFFIE Q AC, —^P\ V^ 200 gram "I CA È J&29 +J 2e kopje gratis 0.9D

* 10 04 92 ■'■■"■:?''' LjÉw M^wmM EM S Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 maart a.s..

I |
Lage prijzen en winkelgeiftakonder één dak.
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Uitslagen van
carnavalsoptochten

timburgs dagblad oostelijke mijnstreek
Carnaval in de Oostelijke Mijnstreek

Brunssum
Mooiste grote wagen: 'Flepe' (nr.
57). Mooiste kleine wagen: Persi-
flage op sportverkiezingen.
Mooiste grote groep: 'Veer zette
de blumkes boete. Mooiste klei-
ne groep: Tolle Dolle. Mooiste
koppel: Sjpaskapel. Mooiste en-
keling: 'Ich bin mien eijerkwiet'.

Heerlerheide
Praalwagens: 1. nr. 56 De Sjpas-
vinken met 'Veer zint os motto
kwieet'. Grote groepen: 1. De
braggeleere, braggeleere...gren-
zeloos (59). 2. RKVV Hkesenberg
Sr. (41) en 3. Ummer doa, holly-
wood op Ghen Heij, dr Hedsjer
optoch truk vuurbei. (51)
Kleine groepen: 1.De Dujdrieke-
se met 'Dr Haan va os kirk is 't
vasteloavenssirk. 2. CG H.V. Ro-
denbroeck 'Vieer zint de 8 duu-
vels oeet de hel. (52) en 3. Reulen
met 'Vieer hoale dr optoch va
vurig joar i. (57).
Einzelganger: 1. Nol v.d.Akker
'Goede tijden, slechte tijden.

Muziekkorpsen: 1. Edelweiss
Heksenberg. (42).
Sjpaskapellen: 1. Doet Geweun
oet Sjandele. (54).

Voerendaal-Kunrade
Wagens: 1. Pastoor (44). Kleine
groepen: 1. Pastoor zoekt huis-
houdster (46), 2. Chippendales
Voelender (19) en 3. Nieks is
sjunder dan te lope durch Kun-
der.
Grote groepen: 1. Es te euver dr
duuvel spriks (12), 2. De sjelle
belle band (36). 3. Strousvogelpo-
litiek (43).
Einzelganger: 1. Ich bin dr ingel
va de schutterie.

Übach over Worms
Wagens: 1. De Euke (31). Grote
Groepen: 1. De Euke (30), 2. De
Greunendeal (54) en 3 De Belle-
blumkes (24). Kleine Groepen: 1.
Harry Erkens (23), 2. H. Pelzer
(17) en 3. Damescom. Laura (67).
Einzelganger: 1. W. Hellebrand
(33). Sjpaskapel: 1. De Euke. (29).

" De knoop is doorgehakt, de geet geet... Foto: klaustummers

Hoej-geet kiest koers noordoost
De 'Geet mit cc gestrikt udder', heeft gisteren na
zijn 33ste lancering vanuit Schinveld, koers noord-
oost genomen met nog onbekende bestemming.
Het kostte nog moeite het carnavalsbeest de lucht
in te krijgen, omdat er een straffe wind stond.
Rond half vier hakte de president van het Hoej-
Hoej-comité Frans Pieper, de knoop door waarna

de Geet het luchtruim kon kiezen. Eigenlijk had
Patrizio Campione uit het Italiaanse Pescara dat
moeten doen. Hij vond namelijk de vorige geit op
de Adriatische Zee. Campione was echter om stu-dieredenen verhinderd naar Schinveld te komen.
De bevolking van Schinveld wacht nu vol span-
ning waar de 'Geet' een poot aan de grond krijgt.

Klone-trekke werkt in
Kerkrade als magneet

" Een kleine kloon: hoog en droog... Foto: CHRISTAHALBESMA

Veel Strijthagen in optocht Schaesberg
" Behalve politiek hadden ze in Schaesberg ook nog andere dingen aan hun 'hoofd.

Foto: CHRISTAHALBESMA

Van onze verslaggever
Van onze verslaggever ernaar gaan kijken wint even-

eens aan populariteit.
maakt in woorden noch beelden
is te vangen.
Zelfs de in vergelijking met het
afgelopen weekeinde ijzig koude
wind kon de stemming niet
drukken. Alsof de vrolijk-felle
kleuren van de clownskostuums
de temperatuur weer deden stij-
gen. De 'gevoelstemperatuur'
van het klone-trekken, om met
weerman Erwin Kroll te spre-
ken, ligt ruim boven normaal.

En wat doen ze daar, de hele
dinsdag lang in Kerkrade? De

LANDGRAAF - Twee grote op-
tochten waren er gisteren te zien
in de gemeente Landgraaf. Zo-
Wel in Nieuwenhagen als in
Schaesberg beleefden de carna-
valsvierders het hoogtepunt vanhun feestvreugde.
Enkele duizenden toeschouwers
vulden het centrum van Schaes-
berg en zagen een bonte stoet
aan zich voorbij trekken. Veel
plezier, met eigenlijk maar ëén
politiek onderwerp: de aanleg

van een bungalowpark in Strijt-
hagen. Het merendeel van de
deelnemers liet zich echter wei-
nig gelegen liggen aan de plaat-
selijke politiek en gaf zich voluit
over aan 10l en plezier.

Een aantal carnavalisten maakte
duidelijk dat wethouder Wiel
Heinrichs De kwade genius ach-
ter het bungalowpark is. Een 'ba-
ron Heinrichs' toonde als een
trotse pauw al het contract aan
de Landgraafse bevolking.
Anderen hadden met een knip-
oog naar de Meneer Kaktusshow

van de televisie een cadeautje
voor Heinrichs. Geen prik van
de cactus echter, maar een
stomp. Omstanders mochten
zich even te buiten gaan op een
kussen met de naam van de wet-
houder erop.
Een andere groep liet alvast we-
ten dat het op 12 maart opnieuw
feest wordt, als de gemeenteraad
moet beslissen over de toekomst
van het Strijthager beekdal.
'Strijthagen is voor Landgraaf
een paradijs, op 12 maart bren-
gen wij de raad van de wijs',
heette het.

KERKRADE - Elk jaar weer
lijkt er op carnavalsdinsdag er-
gens in Kerkrade een soort mag-
neet te zijn opgesteld. Feestvier-
ders komen van heinde en ver
om zich te vermaken, en wel van
top tot teen uitgedost als clown
(spreek uit: kloon). De magneet
bleek dit jaar ook te werken bij
de minder uitbundige feestvier-
ders. Meedoen aan het klone-
trekke is attractie nummer één,

Zo vreemd is dat niet, want de
bonte stoet die ook gisterenweer
de Markt, de Hoofdstraat, het
Kloosterraderplein, de Rodahal
en de aanpalende straten bevolk-
te, laat zich met geen pen be-
schrijven. Een foto vertelt al iets
meer, maar het blijft behelpen.
Al was het maar omdat de in-
druk die het aanhoudende ge-
bonk en geroffel op trommels en
alles wat verder maar lawaai

buitenstaander kan het maar
moeilijk vatten. Sommigen doen
de optocht nog eens dunnetjes
over en schunkelen zingend ach-
ter een sjpasskapel aan, anderen
slenteren op hun gemak tegen
de looprichting in en bewonde-
ren de uitdossingen - en laten
uiteraard zichzelf bewonderen.
Het ene moment lijkt de men-
senmassa zich te verplaatsen van
de Rodahal richting Markt, maar
even later zoekt de hoofdstroom
zich een weg in tegengestelde
richting. Op de Markt fluit de
wind, maar de klone trekken
verder.

Alleen als de keel is moegezon-
gen en de handen zijn ver-
kleumd, zoeken de feestvierders
even het café op om weer op
temperatuur te komen, maar
heel lang houden ze het binnen
niet uit. Tot vanavond nog heer-
sen de clowns in de straten van
Kerkrade.
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" Voor een zaate hermenie hoefje niet beslist naar Maastricht:
deze carnavalisten in Schimmert kunnen er ook wat van!

Foto: CHRISTA HALBESMA

" Bepaald geen ouw wiever-bal voor deze NieuwenhaagseEin-
zelganger. Foto: CHRISTA HALBESMA
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Voor zon bui wil
niemand
schuilen!

> Bezorg het
Limburgs
Dagblad

en jekomt ook in
aanmerking voor
die vele extra's.

Meer weten?
Bel 045-739881
en vraag naar
H. van de Ven.

Limburgs
Dagblad i
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Uw huis op dit formaat in

t de krant kost meestal
minder daneen maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.
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'Kans heel groot dat ik donderdag al voor de groep sta'

Berger naar SVV/Dordrecht
# Han Berger, van
de Baandert in
Sittard naar de
Krommedijk in
Dordrecht.

Foto: DRIESLINSSEN

Meyer, Huiberts
en Luijpers in

Olympisch team
ZEIST - Twee spelers van Roda JC
(Luijpers en Huiberts) en één
MW'er (Meyer) zijn door trainer
Nol de Ruiter opgeroepen voor de
Olympische kwalificatiewedstrijd
tegen Zweden, volgende week
woensdag in Utrecht. Pierre van
Hooydonk (NAC) is de enige verte-
genwoordiger uit de eerste divisie.

De selectie: Van der Sar (Ajax)< Zoetebier
(Volendam), Roest (FC Utrecht), Luijpers
(Roda JC), Vink (Ajax), Van Gobbel (Feye-
noord), Numan (FC Twente), Taument
(Feyenoord), Ronald de Boer (FC Twente),
Frank de Boer (Ajax), Kreek (Ajax), Maas
(RKC), Overmars (Willem II), Van Hooy-
donk (NAC), Meyer (MW) en Huiberts (Ro-
da JC).

DOOR WIEL VERHEESEN

Tuur weer
snel klaar

AMSTERDAM - Regilio Tuttr
heeft zijn faam als knock out-bolt-
ser maandagavond in de Amster-damse Edenhal weer eens beves-
tigd. Dat was dit keer ook niet zon
opgave met de Mexicaan Armanojo
Morales Terron als tegenstander.
De Middenamerikaan, bijna een
veertiger, was geen partij voor de in
New Vork wonende Rotterdammer.
Kort voor het einde van de eerste
ronde ging Terron op een korte
rechtse hoek voor de eerste maal
naar het canvas. De gong redde de
Mexicaan even voor verdere scha-
de. Ruim een minuut later kon de
scheidende arbiter Karel Khjnoot
niets anders doen dan Morales Ter-
ron uittellen.
Een nieuwerechtse hoek bracht de
dinsdagmiddag uit Frankrijk over-
gekomen bokser meteen in de pro-
blemen maar hij wist overeind te
blijven. Toen Tuur direct daarna
weer een rechtse hoek plaatste was
het gebeurd. Voor Regilio Tuur was
het zijn 28ste overwinning in dertig
partijen als professional. Hij bokste
een keer onbeslist en verloor een
partij.
John Held mocht zich na een mini-
male overwinning op punten tegen
de Duitser Ralf Rocchigiani Bene-
lux-kampioen in het cruisergewicht
noemen.

EUROPACUP

DOORJANMENNEGA

Han Berger kreeg sindsdien diverse
aanbiedingen, vooral van Neder-
landse clubs. Tevens trok hij drie
weken naar Aruba, alwaar hij enige
ideeën over de aanpak van de voet-
ballerij aldaar ventileerde.

SITTARD - Het contract moet nog getekend worden, maar■Han Berger kan zeker nu al de nieuwe oefenmeester van SVVPordrecht'9o genoemd worden. Hij zal daar de komende twee-
ëneenhalf jaar in functie zijn. Ruim vijf maanden geleden
[noest hij vroegtijdig bij Fortuna Sittard opstappen. Terugge-
keerd van een bespreking met voorzitter Cees den Braven van
SVV/Dordrecht, zei de 41-jarige oefenmeester gisteravond: „Je
hoeft inderdaad niet vreemd op te kijken als ik donderdag in
pordrecht al voor de groep sta en zondag op de bank zit." Dit
patste zal dan gebeuren in Waalwijk, alwaar RKC de fusieclub
uit Zuid-Holland op bezoek krijgt.

„Dat ik op geen van de aanbiedin-
gen inging, die ik van diverse clubs
kreeg, had niet alleen met sportieve
aspecten te maken. Het financiële
speelde eveneens mee. Ik had en
heb nog altijd een overeenkomst
met Fortuna Sittard tot 1 juli 1993.
Het is derhalve niet zo, dat ik wel
móest toehappen, omdat ik anders
geen inkomen zou hebben. Daaren-
tegen wil je uiteraard jevak uitoefe-
nen. Ik heb mij in de voorbije
maanden dan ook steeds georiën-
teerd over de ontwikkelingen in het
betaald voetbal. Ik ben ook naar
veel wedstrijden gaan kijken, behal-
ve naar Fortuna."

**an Berger kreeg gistermorgen een
van zijn nieuwe werkge-el". Voordat hij een afspraak maak-

* voor een gesprek,nam hn' contact°P met Hans Verel, wiens verbinte-
;n's bij SW/Dordrecht een etmaal
; was verbroken. „Zon ge-
sprek tussen twee collega's lijkt mij
15'ets anders dan normaal", aldus

erger. „Het is een kwestie van fat-s°en en collegialiteit. Als het tus-
Sentijds vertrek van Verel niet op
**n keurige manier was afgehan-
t'eld, zou ik niet eens voor een ge-
brek naar Oosterhout zijn gereden,
j^Waar voorzitter Den Braven zijnkantoor heeft."

~ver het feit, dat laatstgenoemde in
«e voorbije dagen in opspraak is ge-
bakt door uitlatingen aan het adresvan sommige spelers, wil Han Ber-

gerweinig kwijt. „Alles wat hierom-
trent te doen is, heb ik zoals vrijwel
iedereen uitsluitend via de media.
Ik ben geenrechter en evenmin on-
ze lieveheer om mij over deze zaak
uit te laten. Hetzelfde geldt voor de
positie waarin mijn vroegere club
Fortuna Sittard staat. De plaats op
de ranglijst (in de degradatie-zone,
red.) zegt meer dan genoeg."
Op donderdag 26 september vorig
jaar kreeg Han Berger in de Baan-
dert de pijnlijke mededeling, dat op
voortzetting van zyn werkzaamhe-
den bij Fortuna Sittard geen prijs
meer werd gesteld. De resultaten in
de eerste weken van de competitie
waren teleurstellend, zeker gezien
de gedane investeringen. Fortuna
beoogde met de breuk een schok-
effect en contracteerde George Kes-
sler als opvolger.

Han Berger werd al op jeugdige
leeftijd trainer-coach in het betaald
voetbal. Hij werkte onderandere bij
FC Groningen, AZ'67 en FC
Utrecht. In de tweede helft van de
competitie 1986-1987 verving hij bij
Fortuna de toen door ziekte aldaar
uitgeschakelde Bert Jacobs, om
tenslotte by het begin van het sei-
zoen 1989-1990 in de Baandert terug
te keren. Zijn loopbaan krijgt, zo
staat voor negenennegentig procent
vast, een vervolg bij SVV/Dor-
drecht.

'Onder Beenhakker ging ik als speler bij Ajax kapot'

Verkuyl aast op revanche
lersgroep het contact verloren. Van
Gaal spreekt mij als trainer veel
meer aan dan Beenhakker."

door veel mensen als een arrogante
man wordt gezien, maar dat beeld
van Van Gaal heb ik absoluut niet."

Politie stelt
onderzoek in naar
Cees den Braven

DORDRECHT - Het Openbaar Mi-
nisterie te Dordrecht heeft de poli-
tie opdracht gegeven onderzoek in
te stellen naar de uitlatingen van
voorzitter Cees den Braven van
SVV/Dordrecht '90 over sommige
spelers van de eredivisieclub.
Persofficier Van Zon van Justitie
liet*dit dinsdag weten. Den Braven
zou in een gesprek met een journa-
list discriminerende opmerkingen
geplaatst hebben aan het adres van
enkele donkere spelers in de Dordl-
se selectie.
Den Braven liet maandag weten,
dat hij nooit de bedoeling heeft ge-
had mensen met zijn uitspraken te
kwetsen.
Uit het onderzoek van de politie
moet blijken wat er feitelijk ge-
beurd is en of er aanleiding is Den
Braven strafrechtelijk te vervolgen.

Zijn vertrek bij Ajax, minder dan
anderhalf jaar geleden, heeft Ver-
kuyl als „pijnlijk" ervaren. „Vooral
door de vervelende manier waarop
ik ben weggegaan. Maar ik kon er
niet blijven. Onder Beenhakker
ging ik er als speler kapot...ik was
het er zat en moest er zo snel moge-
lijk weg."
Toen René Vandereycken namens
AA Gent aanklopte, hapte Verkuyl
dan ook direct toe. „Gent liet weten

Pijnlijk
GENT - Leo Beenhakker moest
niets van Mark Verkuyl hebben.
Omgekeerd was dat precies eender.
Waarom de Don van Madrid hem
destijds bij Ajax negeerde, zegt Ver-
kuyl niet te weten. „Beenhakker is
best een goede coach, maar als
mens mocht ik hem niet zo. Ik heb
ook nooit een goed gesprek gehad.
Misschien is dat ook wel mijn eigen
schuld, maar ik ben niet het type
dat naar een trainer toestapt. Er was
een grote afstand tussen ons. En dat
gold niet alleen voor mij, Beenhak-
ker was met een deel van de spe-

Verkuyl maakte de huidige roer-
ganger in De Meer mee als assis-
tent-trainer en bewaart aan Van
Gaal louter positieve herinneringen.
„Ik vond Van Gaal een hele fijne
trainer. Hij had niet alleen interesse
in je als voetballer, maar ook als
persoon en dat was ik van een
coach niet gewend. Hij kon je ook
enorm goed motiveren. Hij is vrese-
lijk fanatiek en weet dat fanatisme
ook op de spelers over te brengen.
Hij heeft ook een goede visie, is
rechtlijnig en fair. Ik weet dat hij

HEERLEN - Het Europacupprogrammavoor vandaag luidtals volgt:

LANDSKAMPIOENEN
Poule A
Panathinaikos-Rode Ster Belgrado
Anderlecht-Sampdoria
De stand:
1. Sampdoria 2-3 (2-0)
2. Panathinaikos 2-2 (0-0)
3. Rode Ster 2-2 (3-4)
4. Anderlecht 2-1 (2-3)
Poule B
Benfica-Sparta Praag
Dinamo Kiev-FC Barcelona
De stand:
1. FC Barcelona 2-3 (3-2)
2. Sparta Praag 2-2 (4-4)
3. Dinamo Kiev 2-2 (2-2)
4. Benfica 2-1 (0-1)

UEFACUP

Kwartfinales
AA Gent-Ajax
Torino-BK'O3 Kopenhagen
Sigma Ouloumouc-Real MadridGenua-Liverpool

BEKERWINNAARS
Kwartfinales
Feyenoord-Tottenham Hotspur
Werder Bremen-Galatasaray
AS Roma-AS Monaco
Atleticio Madrid-Club Brugge

De returns worden op woensdag 18 maart gespeeld.

'Tijgerin van
Turijn' dood

TURIJN - Na een langdurige
ziekte is gisteren voormalige for-
mule 1-coureur Lella Lombardi-
ni op 48-jarige leeftijd overleden.
De „Tijgerin van Turijn" nam in
1975 en 1976 deel aan twaalf

Grand Prix-races en veroverde
een half punt. Dat gebeurde tij-
dens de gehalveerde Grote Prijs
van Spanje in een March Ford.
Lella Lombardini was de tweede
vrouw in de formule 1 na haar
landgenote Maria Teresa Filip-
pis. Dit seizoen maakt de 29-jari-
ge Romeinse Giovanna Amati
deel uit van het Formule 1-cir-
cus.

grote ambities te hebben; daardoor
was de keuze voor mij op dat mo-
ment niet moeilijk."

De Europacup-krachtmeting met
Ajax beschouwt Verkuyl als een
uitgelezen mogelijkheid om „een
soort van revanche" op zijn oude
werkgever te nemen. „Dat klinkt
misschien wat overdreven, maar zo
voel ik het toch wel een beetje.
Voor mij zijn die wedstrijden tegen
Ajax extra spannend. En als we erin
zouden slagen Ajax uit te schake-
len, zou dat voor mij een speciale
bijbetekenis hebben. Ik vind Ajax
een prachtige club, maar vanwege
de vervelende manier waarop ik er
ben weggegaan, heb ik toch wat re-
vanchegevoelens."

Weinig fraais
Veel fraais, voorspelt Verkuyl, zal
AA Gent-Ajax vanavond niet te zien
geven. „Europees voetbal' is ge-
woon heel saai. Het is scharrelen
pm 0-0, 1-0, 0-1 of 1-1. Dat is, helaas,
de praktijk van het huidige topvoet-
bal. De belangen zijn enorm groot.
Geen ploeg durft nog risico's te ne-
men, met als gevolg dat Europese
wedstrijden vaak vreselijk zijn om
naar te kijken. Ik denk dat de wed-
strijden tussen Gent en Ajax te ver-
gelijken zullen zijn met de wedstrij-
den eerder dit seizoen tussen
Anderlecht en PSV. Die waren ook
heel saai. Wij zullen zeker heel voor-
zichtig gaan spelen; 0-0 zou al een
heel mooi resultaat voor óns zijn."

(ADVERTENTIE)

IJSSTADION GELEEN
Vanavond, 19.30 uur

finale Kampioenschap van Nederland

PRO BADGE UTRECHT

Zege Timman
LINARES - Jan Timman heeft in
de zevende ronde van het interna-
tionale schaaktoernooi in het
Spaanse Linares een overwinning
behaald. Hij versloeg de Joegoslaaf
Ljubojevic. Na zeven ronden deelt
Timman met de Oekrafier Ivants-
joek de vierde plaats.
Uitslagen zevende ronde: Kasparov-Bare-
jev 1/2 - 1/2, Karpov-Salov 1-0, Beljavski-
Gelfand 1-0, Anand-Illescas 1-0, Ivantsjoek-
Joesoepov 1-0, Timman-Ljubojevic 1-0,
Speelman-Snort 1/2 - 1/2. De stand: 1. Ka-
sparov, Karpov, Beljavski 5 punten, 4. Tim-
man, Ivantsjoek 4 p, 6. Illescas. Gelfand
Joesoepov 3 1/2 p, 9. Salov, Anand. Short 3
p, 12. Barejev, Speelman 2 1/2 p, 14. Ljubo
jevic 1 1/2 p.

Verkuyl: „Sinds ik bij Gent speel
heb ik nog maar vier gele kaarten
gehad en ik ben nog nooit uit het
veld gestuurd. Weetje wat in België
het probleem is? Die spitsen hien
vallen in de duels allemaal als ke-
gels om en schreeuwen daarbij als
speenvarkens. Ze proberen je alle-
maal een kaart aan te naaien. In het
begin werd ik daar vreselijk boos
over, maar inmiddels ben ik eraan
gewend. Onze spitsen doen het ook.
Het is heel eenvoudig; zodra
iemand een gele kaart heeft, pro-
beer je hem nog een gele kaart te
bezorgen, waardoor hij wordt weg-
gestuurd. Het is een taktisch middel
geworden."

Eric Viscaal speelt
GENT - Eric Viscaal trainde gistermiddag niet met de selectie van
AA Gent mee. De Nederlander heeft een griepje onder de leden,
maar trainer René Vandereycken verwacht de behendige aanvaller
tegen Ajax niettemin in.te kunnen zetten. Speciaal voor Viscaal zit
vanavond een delegatie van het Italiaanse Torino op de tribunes van
het Ottenstadion, dat met 14.700 toeschouwers waarschijnlijk geheel
vol zal stromen. Op libero Dirk Medved (geschorst) kan Vandereyc-
ken geen beroep doen. Dirk de Groote neemt zijn plaats in en speelt
zijn 73ste Europa-cupwedstrijd; een Belgisch record.
Bij Ajax is Marciano Vink hersteld. Maandag haakte de verdediger
tijdens de training nog af, toen hij zich misselijk voelde . Van Gaal,
die net als Vandereycken de opstelling pas een uur voor de wedstrijd
prijs geeft, kiest vanavond vrijwel zeker voor John van Loen en dat
heeft voor Vink tot gevolg dat hij genoegen moet nemen met een
plaats op de reservebank.

Vermoedelijke opstellingen:
AA Gent: Petry, De Groote, Verdegem, Verkuyl, Van Gronsven, Herbots, Dauwen.
Vandenbergh. Janssens, Van der Linden, Viscaal.
Ajax: Menzo,Blind. Jonk, Silooy, De Boer, Van 't Schip, Bergkamp, Winter, Kreek.
Pettersson, Van Loen.
Scheidsrechter is de Hongaar Puhl.

Shreeves gisteravond in zijn hotel,
waar hij met zyn spelers urenlang
videobanden bekeek van Feye-
noords competitiewedstrijden te-
gen Ajax, PSV en Vitesse, „is een
trainer van niveau die al een aantal
jaren meeloopt in de voetballerij.
Die behoort zich niet zo uit te laten
over de tegenstander. Ik heb het
mijn jongens allemaal voorgehou-
den tijdens de bespreking van-
avond. Niet genoeg sterren bij ons?

Dat moeten ze dan maar eens even
laten zien in deKuip."

Het heeft langzamerhand wat weg
van koude oorlog, want zo poeslief
was de Londense coach voor Feye-
noord de afgelopen dagen ook niet.
Zijn opmerkingen over de zoge-
naamde beperkte kwaliteiten van
John de Wolf en het geringe respect
voor talenten als Taument en Blin-
ker zullen bij deRotterdammers net

zo goed als doping werken.
Hoewel de ziekenboeg na de slo-
pende bekerstrijd van afgelopen-
zondag even leek' vol te stromen,
denken de Britten nagenoeg in hun
sterkste formatie te kunnen aantre-
den. Alleen verdediger Terry Fen-
wick, ex-international en al jaren
een vaste kracht op de rechterflank,
blijft een groot vraagteken vormen.
De Marokkaan Nayim (geblesseerd
aan zn heup), aanvoerder Gary

HOTTERDAM - Anderhalve weekhebben ze hun ergernis bewaard,
opgespaard eigenlijk, om het er gis-
teren in een keer allemaal uit te
gooien. De leiding van TottenhamHotspur blijkt zich na deenige spio-nagetrip van van Hans Dorjee tehebben doodgeërgerd aan diens uit-latingen na afloop van het duel Tot-
tenham Hotspur-Arsenal. De Feye-
noord-trainer liet bij die gelegen-
heid weten dat hij blij was met zijn
team niet Arsenal maar de Spurs tehoeven treffen. De 'Gunners' had-den bij de Londense derby veel
lieer indruk gemaakt dan de Engel-,
Se bekerhouder, die - zo liet Dorjee
zich ontvallen - in feite nog maareen ster telde: Gary Lineker.
»Dorjee," brieste manager Peter

Coach Tottenham Hotspur
voert de spanning op

DOOR MARCEL VAN DER KRAAN Mabbutt (lies) en Gary Lineker (dij-
been) zullen zeker van de partij zijn.
„Maar of ze allemaal voor honderd
procent fit zijn, weten we pas een
paar minuten voor het begin van de
wedstrijd. Met name Lineker blijkt
veel last van een spierblessure te
hebben. Maar hij moet spelen, ook
al kan-ie niet voluit," onderstreept
Shreeves de waarde van zijn erva-
ren spits, die dit seizoen al goed was
voor 26 doelpunten in competitieen
bekerwedstrijden.
De enige echte zorgen maakt Tot-
tenham Hotspur zich nog altijd overzn eigen aanhang, die ruim voor de
wedstrijd met bussen in Rotterdam
zou arriveren. De Engelsen zijn als
de doodvoor uitbarstingenvan sup-
portersgeweld, ook al zijn van iede-
re fan alle gegevens (naam, adres,
paspoortnummer etc.) bekend.

LimburgsDagblad

" Ajax traint in het Gentse Ottenstadion. Links Wim Jonk, rechts MichelKreek. Foto: ANP
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SCHOORL - Leontien van Moorsel geeft de Olympische
baanwedstrijden de prioriteit boven de wegwedstrijd in Barce-
lona. De wereldkampioene op de weg van vorig jaar in Stutt-
gart heeft deze beslissing genomen in overleg met de bonds-
coaches Hoekstra (weg) en Geserick (baan). Dat werd gisteren
tijdens een bijeenkomst in Schoorl bekend. In april wordt be-
slist of Bart Veldkamp deze zomer eveneens deel uitmaakt van
de mannen-baanploeg voor Barcelona. Gisteren werd in ieder
geval medegedeeld dat de Olympische schaatskampioen van
Albertville zich in principe volgende maand bij de gekozen
coureurs zal voegen. Er heeft al overleg plaatsgevonden met
schaatscoach Krook. Het is de bedoeling dat de winnaar van
de gouden schaatsmedaille op de 10.000 meter, uitkomt in de
individuele - en ploegenachtervolging.

Van Moorsel geeft baan voorrang
Schaatskampioen Veldkamp mogelijk ook naar Barcelona

MAASTRICHT - Zondag wordt
op het Dousberg-circuit in Maas-
tricht de derde en tevens laatste
trainingsrit van de gezamenlijke]
Limburgse wielerclubs verre-
den. De junioren en dames star-
ten om 10.00 uur voor een race
over 65 kilometer. Twee minuten
later zijn de nieuwelingen - 45
km - aan'de beurt. De A-ama-
teurs - 80 km - beginnen orf!
11.50 uur, om 11.52 uur gevolgd
door de B-amateurs en vetera-
nen, die 60 kilometer voor de
wielenkrijgen geschoven. De or-
ganisatie is in handen van TW<H
Maastricht.

Trainingsrit
in Maastricht

DEN BOSCH - Taekwon-do-ka
Frans de Rooy uit Schinveld is
tijdens dan-examens in Def
Bosch geslaagd voor zijn vierde
dan. Van Hwarang Merkelbeek!
slaagdenvoor de eerste dan Mar-
co Bakker, Jos Jeurissen e»
Mart Evers.

Vierde dan
De Rooy

Daume pleit
voor zaak

Katrin Krabbe
NEUSS - De arbitragecommissie
van het lOC (Internationaal Olym-
pisch Comité) dient een beslissing
te nemen in de „Zaak Krabbe". Dat
heeft Willi Daume gezegd. De voor-
zitter van het Duitse Olympische
Comité deed die uitspraak gisteren
in een interview met de „Berliner
Kurier am Abend'.

Het voorstel van Daume is met ver-
bazing ontvangen door de juristvan
de Duitse Atletiekbond (DLV) Nor-
bert Laurens. „Het is geen zaak
voor het lOC. Daarom verrast mij
deze uitspraak, " aldus Laurens.
Vorige week nog liet Juan-Antonio
Samaranch, voorzitter van het lOC,
weten dat de kwestie een Duitse is
en dat het lOC zich er niet mee zou
bemoeien.

Tweevoudig wereldkampioene
sprint Katrin Krabbe en haar colle-
ga's Grit Breuer en Silke Möller
werden door de DLV vier jaar ge-
schorst wegens het manipuleren
van de dopingcontrole tijdens een
trainingskamp in Zuid-Afrik begin
dit jaar. Het drietal is in beroep ge-
gaan tegen de uitsluiting. Ze heb-
ben aangekondigd gerechtelijke
stappen te ondernemen als de
schorsing gehandhaafd blijft.

Zelissen verslaat
wereldkampioene
LILLE - Tijdens de karate-
interland Frankrijk-Nederland
in Lille heeft de Sittardse karate-
ka Lisette Zelissen voor een re-
gelrechte sensatie gezorgd. Zelis-
sen versloeg de regerende
Europese en wereldkampioene
Monique Amghar met maar
liefst 6-2.

INDIANAPOLIS - Anita NaÜ
heeft tijdens de Amerikaanse se-
lectiewedstrijden voor de 01ym;
pische Spelen in Barcelona voor
de tweede keer binnen 24 uu'!
het wereldrecord op de 200 me-,
ter schoolslag verbeterd. De vijf
tien-jarige zwemster uit Towsofl
(Maryland) legde de finale af Ü1
2.25,35. Eerder was ze in de se-
ries uitgekomen op 2.25,92.

Wereldrecord
Anita Nall

Hoekstra, Geserick en Van Moorsel
zijn van oordeel dat het wegpar-
koers in Barcelona niet geknipt is
voor laatstgenoemde, die in 1990 in
Japan de wereltitel achtervolging
voor vrouwen veroverde. Verleden
jaarmikte Van Moorsel zowel op de
weg als de baan. Op dat laatste on-
derdeel faalde ze door een te matige
voorbereiding. Het doel de regen-
boogtrui op de weg te pakken in
Stuttgart werd wel bereikt.

„De baan staat primair. Althans
zoals de zaken er nu voorstaan. De
weg staat op het tweede plan",
meldde baancoach Geserick. Toch
maakt Leontien van Moorsel deel
uit van de wegselectie die Hoekstra
openbaarde. De wegselectie bij de
vrouwen bestaat uit Haringa, Van
Moorsel, Schop, Dijkstra, Petra van
Grimbergen, Overgaag, De Rooy en
Vink. Baan: Haringa en Van Moor-
sel.
Wat betreft Bart Veldkamp liet
bondscoach Geserick er geen twij-
fel over bestaan dat de „gouden"
schaatser zich eerst zal moeten be-
wijzen. Hij benadrukte dat het
geenszins een publiciteitsstunt is
van de KNWU of Veldkamp. „Veld-
kamp heeft al eerder getoond als
wielrenner op de baan uit de voeten
te kunnen. Bovendien is de combi-
natie wielrennen/schaatsen geen
merkwaardige", aldus Geserick.
Geserick selecteerde de volgende
renners: Beumer, Cent, Van Bon,
Broeren, Van Hameren, Knaven,
Van der Steen, Vink en Veldkamp.

len gebruikt de RTS-rally als test
voor Circuit des Ardennes (eind
maart) met de Peugeot 309 GTI 16V.

Jo Arndts (Geleen) en Roger
Übachs (Berg en Terblijt) hebben
de Opel Corsa ingeschreven. Het
tachtig man sterke deelnemersveld
vertrekt zondagmorgen om acht
uur op deVeemarkt in Sint Truiden
voor drie omlopen van zes klasse-
mentsproeven. De finish is om 17.30
uur.

Mer, zondag in de RTS-rally van
Sint Truiden. Deze rally telt mee
voor het Belgisch nationaal rally-
kampioenschap. Ook het kam-
pioensschapsduo Ciel Bos-Ton Hil-

Putten gesponsord.

Naast Knoop-Boesten start Van den
Hoorn met zijn navigator uit Hel-
den/Parmingen, Johan Findham-

SINT TRUIDEN - TheoKnoop uit
Wijehen en Paul Boesten uit Vaes-
rade hebben dit jaar debeschikking
over een Ford Sierra Cosworth 4x4
groep N om aan het internationaal
Open Nederlands rallykampioen-
schap deel te nemen. Na het be-
dankje van Peugeot Nederland
ontvingen Knoop en Boesten een
schitterend aanbod van rallyrijder
Eddy van den Hoorn om met zijn
auto uit 1991 te rijden. Tevens wor-
den ze door de pallet-fabrikant uit

Knoop en Boesten met
Ford in rallystrijd

" ATLETIEK - In het recreatie-
gebied Kranen broek in Echt
wordt zondag een trimloop ge-
houden. Afstanden: 1, 2V2, 5, 7/2
en 10 km. Start vanaf 9.45 uur.
Inschrijven ter plaatse.

" ATLETIEK - Atlete Yvonne
van der Kolk (23) maakt
voortaan deel uit vari de groep
topsporters, die door de Rotter-
damse Sport Stichting binnen en
buiten de sport wordt gesteund.
De Stichting sloot met Stad Rot-
terdam Verzekeringen een spon-
sorcontract voor een jaar af,
waarin is overeengekomen dat
de sponsoring ten goede komt
aan de nationale kampioene op
de 1500 en 3000 meter. De atlete
van AVR is een potentiëlekandi-
daat voor de Olympische Spelen
in Barcelona.

" VOETBAL - De Engelse in-
ternational Des Walker speelt
volgend seizoen bij de huidige
Italiaanse kampioen Sampdoria.
De verdediger van Nottingham
Forest tekent een drie-jarig con-
tract. Met de overgang is een
bedrag van bijna vijf miljoen
gulden gemoeid.

" VOETBAL - De Noorse inter-
national Gunnar Halle is voor de
rest van het seizoen uitgescha-
keld door een ernstige beenbles-
sure. De verdediger van de
Engelse club Oldham moet op-
nieuw een operatie ondergaan
aan zijn rechterbeen, dat hij vijf
maanden geleden brak. Noorwe-
gen is tegenstander van Oranje
in de strijd om kwalificatie voor
de wereldtitelstrijd in 1994 in de
Verenigde Staten.

" BOKSEN - De Duitse bokser
Sven Lange is in de nacht van
maandag op dinsdag veronge-
lukt. Lange, in 1989 in Athene
Europees kampioen in het half-
zwaargewicht, zat in de auto van
clubgenoot Heiko Hinz die van
de weggeraakte. Hinz overleefde
het ongeval.

" VOETBAL - Go Ahead Eag-
les heeft zich versterkt met Ro-
bert Maaskant. De speler (23)
werd aangetrokken van de
Schotse bekerwinnaar Mother-
well en kreeg een contract tot
het eindevan het seizoen.

" OLYMPISCHE SPELEN -
Manchester heeft zich dinsdag
officieel kandidaat gesteld voor
de organisatie van de Olympi-
sche Zomerspelen in 2000. De
Britse regering heeft de stad
bijna 180 miljoen gulden in het
vooruitzicht gesteld voor de
bouw van accommodaties.

Heupblessure velt oud-speler van Roda JC en MVV

Brandts moet stoppen

Britse ploeg voor het eerst in Italië na Heizel-drama

Alle ogen gericht
op Liverpool

Twee miljoen
voor Dutch Open
ZOETERWOUDE - Na het suc-
ces in het Dutch Open te Noord-
wijk, de World Cup te Rome eil
het Australisch Open te Sydney
in 1991 trekt Heineken de wijde
golfwereld in. Dit jaar komen &
in elk geval nog acht evenemen-
ten bij: Malaysian Masters, Sin-
gapore PGA, New Zealand
Open, Players ChampionshiP
Australië, Vines Classic Austra-
lië en HongKong Open, Meditef-
ranea Open (gewonnen door de
Spanjaard Olazabal) en Catalonia
Open. Voor het Dutch Open, an-
dermaal op de Noordwijkse
Links tussen 23 en 26 juli, word'
het prijzengeld verhoogd me'
330.000 gulden naar 2 miljoen.

GENUA - Het Engelse voetbal
staat vandaag voorde grootste test
sinds de rentree van de clubs in de
Europese bekertoernooien. Liver-
pool speelt namelijk in de kwartfi-
nales van het UEFA-bekertoernooi
in en tegen Genua. Het eerste optre-
den in Italië van de veelvoudige
Engelse landskampioen na het Hei-
zel-drama in 1985. Destijds kostte
de finale bij de landskampioenen in
Brussel tussen Juventus en Liver-
pool 39 mensen, voornamehjk Ita-
lianen, het leven.

Brussel gebeurd is, maar tevens
vergevingsgezindzijn. In het belang
van de Italianen en de Engelsen",
stelde coach Osvaldo Bagnoli van
Genua.
Alle ogen zijn woensdag op het ge-
drag van de Engelse fans in Italië èn
Nederland, waar Tottenham tegen
Feyenoord aantreedt, gericht. In het
hoofdkwartier van de UEFA in
Bern in elk geval. De Engelse voet-
balbond heeft zich kandidaat ge-
steld voor de organisatie van de
eindronde van de Europese titel-
strijd in 1996. Gewelddadig optre-
den van de fans zal de kandidatuur
niet ten goede komen.

LILLEHAMMER/HAMAR
Bart Veldkamp zal zijn Olymp!'
sche titel over twee jaarverdedi-
gen in een omgeslagen Viking'
schip. De bouw van de schaats-
hal in Hamar schiet al aardig op-
Eind van dit jaar is de opening-
Half februari volgend jaar zijn&
de wereldkampioenschappen
allround. De schaatshal ligt 5»
kilometer zuidelijk van LiÜ^
hammer, het 23.000 inwoners tel-
lende stadje dat de Olympische
Spelen van 1994 kreeg toegevve-
zen.

Schaatsen in
vikingschip

De Engelse clubs maakten in de vo-
rige editie van de Europese beker-
toernooien hun rentree, Liverpool
moest een jaar langer wachten. Het
toenemende geweld in de Italiaanse
'stadions en de vechtpartijen -op de
velden van Birmingham en West
Ham, afgelopen weekeinde, hebben
de Italiaanse politie in opperste
staat van paraatheid gebracht. In de
stad heerst een gespannen sfeer,
nog eens extra aangewakkerd door
de komst van 1500 fans van Liver-
pool.

Monitoren
Delegaties van de UEFA zullen de
verrichtingen van de fans in Genoa
en Rotterdam via monitoren in de
gaten houden. Gary Lineker van
Tottenham deed maandag nog een
oproep aan de supporters. „Winnen
ofverliezen maakt niet uit als we uit
Rotterdam vertrekken in de weten-
schap dat we het imago van het
Engelse voetbal geen schade heb-
ben berokkend."

sport in cijfers

We moeten niet vergeten wat er in
MÜNCHEN - Volgens een en-
quête van het Duitse sportblad
Quick overwegen steeds meef
clubs uit de Bundesliga nieu\ Ê̂

spelers te laten onderzoeken op
het aids-virus. Bij Borussi3
Mönchengladbach, KaiserslaU'
tem en Karlsruher SC denk'
men er over de testen in de con-
tracten op te nemen. Bayer"
München liet zich al eerder &
die richting uit. Dynamo Dres-
den wilde afgelopen jaar d«
Zambiaan Chikabala aantrek'
ken. Bij hem werd het hiv-viru5
aangetroffen.

Bundesliga wil
AIDS-test

ULESTRATEN - Zondag staat
in zaal Walk Inn in Ulestraten
een eredivisie biljartwedstrijo
met het team Wijnen-Poppelier-5
op het programma.

Biljart in
Ulestraten

ROTTERDAM - De organisato-
ren van de marathonvan Rotter-
dam, die op 5 april voor d^
twaalfde keer wordt gehouden,
hebben een nieuwe naamspon'
sor aangetrokken. De Stichting
MarathonRotterdam en deAme-
rikaanse sportschoenen en -kle-
dingfabriek Nike zijn een over-
eenkomst voor vijf jaar aange-
gaan.

Nieuwe sponsor
voor Rotterdam

toto/lotto
DOETINCHEM - Ernie Brandts moet een punt
achter zijn loopbaan als profvoetballer zetten. De
lange verdediger van De Graafschap kampt met
een hardnekkige heupblessure. De kwetsuur is zo
ernstig dat afkeuring hem nu boven het hoofd
hangt. Brandts speelde meer dan 400 competitie-
wedstrijden en kwam achtereenvolgens uit voor
De Graafschap, PSV, Roda JC, MW en Germinal
Ekeren.

Aan het begin van dit seizoen keerde de 28-voudig
international, die het WK in Argentinië meemaak-
te, terug op het oude nest in Doetinchem. „Eigen-
lijk heb ik die blessure al vier jaar", aldus de 36-ja-
rige Brandts. „Ik heb alleen het laatste halfjaar er
steeds meer last van gekregen. De dokter heeft me
geadviseerd te stoppen met betaald voetbal. Ik ben
er nog niet helemaal uit, maar ja als jebij De Graaf-
schap niet mee kunt komen, geldt dat natuurlijk
ook bij andere clubs".

Ronde van Mallorca, profs en ama-
teurs. Derde etappe Elucmajor-Llucma-
jor: 1. Guttierrez 177 km in 4.41.36, 2.
Gonzalez Salvador 3. Manuel Jorge Do-
minguez, 4. Kenneth Weltz, 5. Guenet-
xea. Klassering Nederlandse profs: 11.
Beuker, 114. Dick Dekker, 146. Nijboer,
allen z.t. als Guttierrez. Algemeen klas-
sement: 1. Gonzalez Salvador 10.38.06,
2. Guttierrez, 3. Weltz, 4. Guenetxea, 5.
Dominguez, 34. Dekker, 39. Beuker, 103.
Nijboer.

WIELRENNEN

Indian Wells. Mannen, 1,8 miljoen gul-
den, eerste ronde: Krajicek-Fromberg
5-7 6-4 6-3, Javier Sanchez-Delaitre 6-3
6-0, Clavet-Macphie 6-4 6-3, Hlasek-
Woodbridge 7-5 6-4.
Boca Raton. Vrouwen, eerste ronde: Ki-
dowaki-Harvey-Wild 6-4 6-4, Werdel-
Baudone 6-1 7-5, Rubin-Zvereva 1-6 6-4
6-0, Cioffi-Jackson-Nobrega 6-4 7-5.
Kopenhagen. Mannen, 250.000 gulden
eerste ronde: Strelba-Fetterlein 6-7 6-3
6-4, Engel-Jonsson 3-6 7-6 6-4, Kulti-
Kühnen 6-4 6-3, Larsson-Wahlgren 6-4
7-6, Svensson-Black 6-4 6-4, Lundgren-
Schapers 6-4 5-7 7-5, Baur-Daufresne 4-6
7-6 7-6, Saceanu-Vajda 7-6 6-4, Eltingh-
Mronz 6-3 6-2, Arraya-Siemerink 7-5 6-2,
Carlsen-Volkov 6-4 6-7 6-4.

Sundsvall, Zweden. Wereldbeker
Noordse combinatie: Vrouwen, 4x5km
estafetteskilopen teams: 1.GOS 58.08,8,
2. Noorwegen 58.54,4, 3. Italië 59.52,0, 4.
Finland 1.00.122,2, 5. Tsjechoslowakije
1.00.39,3. Mannen, 4xlo km estafette
teams: 1. Zweden 1.39.28,2, 2. GOS
1.39.51,0, 3. Tsjechoslowakije 1.40.26,3,
4. Italië 1.41.14,5,5. Duitsland 1.41.32,4.

VOETBAL

BOKSEN

Frankrijk, inhaalwedstrijd: Metz-Nancy
0-1.
Schotland, beker kwartfinales: Glas-
gow Rangers-St. Johnstone 3-0, Ran-
gers naar halve finales.
Engeland, Crystal Palace-Nottingham
Forest 0-0, Leeds-Aston Villa 0-0, Sout-
hampton-West Ham 1-0.

Amsterdam. Internationale profwed-
strijden. Alle partijen 10 x 3 minuten.
Zwaarvedergewicht: Tuur wint door
knock out in de tweede ronde van Mo-
rales. Cruiser: Held w.o.p van Ralf
Rocchigiani. Zwaarwelter: Louati w.o.p
van Camara. Zwaar: Hide wint door
knock out eerste ronde van Davis.

SKI

TENNIS

Partenay, Frankrijk. EK mannen.
Achtste ronde: Uhlig-Clerc 0-2, Borg-
hetti-Vandeberg 1-1, Jansen-Machado
2-0, Hubner-Meijer 1-1, Koyfman-Van
der Zee 1-1, Boezinski-Schwartsman
1-1, Chmiel-Issalene 1-1, Ribakov-Wig-
man 1-1, Cordier-Foerman 1-1, Valneris-
Marek 2-0. Stand: 1. Valneris 14 punten,
2. Jansen, Koyfman 13 p, 4. Foerman 12
p, 5. Clerc 11 p, 6. Schwartsman, Van
derZee 10 p, 8. Boezinski, Meijer, Riba-
kov 9 p, 11. Chmiel 8 p, 12. Vandeberg 7
p, 13. Borghetti, Cordier, Hubner, Wig-
man 6 p, 17. Issalene 4 p,

DAMMENZWEMMEN
Indianapolis. Amerikaanse selectie-
wedstrijden voor OS: Mannen: 100 m
vlinder: 1. Morales 54,05, 2. Stewart
54,06, 3. Pepper 54,37. 400 m wissel: 1.
Namesnik 4.14,60, 2. Wharton 4.17.58, 3.
Looze 4.21,51. Vrouwen: 200 m vrij: 1.
Haislett 1.58,65, 2. Thompson 1.59,98, 3.
Hedgepeth 2.00,86. 200 m school: 1. Nall
2.25,35 (wr), 2. Johnson 2.28,52,3. Quan-
ce 2.29,89.
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" Na haar wereldtitel op de weg wil Leontien van Moorsel nu Olympisch goud op de baan. Archieffoto: ANP

1% Ernie Brandts moet op doktersadvies stoppen met betaald voetbal.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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sportkort

DEN HAAG - De uitkeringen sportto-
talisator: Toto 9: Eerste prijs: 1 winnaar
f. 16.583,40, tweede prijs: 8 winnaars f.
1381.90, derde prijs: 134 winnaars f.
206,20. Cijferspel 9: 6 cijfers goed: nie-
mand, 5 cijfers: 2 winnaars vaste prij-
zen, 4 cijfers: 25, 3 cijfers: 216, 2 cijfers:
2314.
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