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Jongetje ,(5)
ontvoerd door
familieleden

«AASTRICHT - Een vijfjarig
°ngetje van Aziatische af-
■omst is gistermiddag rond
ijf uur door twee familieleden
'htvoerd uit de woning in de
Maastrichtse wijk Blauw Dorp,

hij met zijn moeder
voont.

let gaat hierbij om het ont-
rekken aan het ouderlijk ge-

en is dus een familiekwes-
'e, zodat er geen sprake is van
*n echte ontvoering, zo deel-
'e een politiewoordvoerder
listeravond mee.
-eden van de Aziatische fami-

lic, waarschijnlijk afkomstig
uit Vietnam, namen het de
vrouw die in haar geboorte-
land is gescheiden en met haar
zoontje naar Nederland kwam,
kwalijk dat zij een nieuwerela-
tie had aangeknoopt.
Zij hebben daarom het kind uit
de woning weggehaald en zijn

er in een blauwe Opel mee
weggereden.

De onthutste moeder belde de
politie die de toegangswegen
tot de stad vergrendelde en an-
dere politie-instanties inscha-
kelde. Inmiddels wisten de
daders te ontkomen en zijn de-
ze naar het noorden gereden.

Naar Verluidt zou de vluch-
troute richting Drenthe zijn
waar mogelijk familieleden
wonen, maar hierover kon
geen nadere mededeling wor-
den gedaan.
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Haelenaar
mogelijk

| betrokken bij
drugsbende

- Op verdenking van*trokkenheid bij een omvang-
Ghanese criminele organi-

*t*e in drugshandel, heeft de
Heythuysen maan-

?g een in Haelen woonachtige
'hanees aangehouden. Het is**ï 35-jarige man die al enkele
"""en legaal in Haelen woont en
°*gens een woordvoerder van
* Politie geen strafblad heeft.
!e rijkspolitie Heythuysen ont-

van de groep verdovende
?'ddelen van de gemeentepoli-

Amsterdam een telex met het
**"zoek om tot aanhouding van
* Ghanees over te gaan in ver-
end met veronderstelde over-
ging van deOpiumwet.
e man is met een Nederlandse
*ouw getrouwd.
* man is maandagmorgen om
["s uur van zijn bed gelicht, en'rekt overgebracht naar Am*
"erdam. Er is door de politie

F*n huiszoeking verricht.

het weer

*WOLKT EN BUIEN
||ven onze omgeving staat
*- vrij krachtige westelijke

waarmee een wisse-re hoeveelheid bewolking
°*"dt aangevoerd. Met name
de ochtend komen er buien

"""r, waarvan sommige met
J^el of onweer. Omdat in de
Jt-dag een zwakke rug van
reedruk passeert zal de
rügheid afnemen. Een sto-
fje zal in de avond voor toe-FWnde bewolkng zorgen en
Per voor regen. De middag-
piperatuur wordt ongeveer
i eraden. Komende nacht
Nt hetkwik tot omstreeks 4

| J*den. De wind is vrij krach-;? tot krachtig uit westelijke
foiting.
|*or verdere informatie be-
<,'ffende het weer in Limburg

u bellen 06-91122346.

Netwerk
Het onderzoek naar de organisatie
begon in januari 1991, na informatie
over- een Ghanees -crimineel net-
werk. De politie liet de koeriers
aanvankelijk hun gang gaan, om ze
vervolgens in het buitenland te la-
ten arresteren. Dat gebeurde voor
het eerste in mei vorig jaar. Het on-
derzoek kreeg sindsdien de naam
'Goofy', genoemd naar een van de
arrestanten.

De thuisbasis van de organisatie lag
in Ghana. Amsterdam fungeerde als
regelkantoor en had voornamelijk
een distributiefunctie van de verdo-
vende middelen. De drugs die wer-
den gesmokkeld, waren heroïne en
cocaïne. Het vervoerVan de cocaïne
ging per vliegtuig of schip naar
Ghana. Vandaar brachten koeriers
de drugs naar Nederland. Van hier
verdween de cocaïne naar diverse
Westeuropese landen en naar de
oostkust van de Verenigde Staten.
De heroïne werd door koeriers
voornamelijk rechtstreeks uit Zuid-
oost-Azië aangevoerd. Per koerier
werd tussen de 500 en 1000 gram
drugs vervoerd.
De winsten van de organisatie wer-
den doorgesluisd naar Ghana. Het
geld werd daar geïnvesteerd in gro-
te bouwprojecten als vakantiepar-
ken en hotels. Zondag werd op
Schiphol de 36-jarige hoofdver-
dachte aangehouden.

Zie ook pagina 4

" Veel vragen over
Ghanezenkolonie

Dode na botsing
tegen boom

ST.-ODILIËNBERG - Bij een on-
geval op de Waarderweg in St.-Odi-
liënberg' is vannacht omstreeks
kwart voor één een automobilistom
het leven gekomen. Het slachtoffer
reed frontaal tegen een boom. Bij
het ter perse gaan van deze editie
kon de politie nog geen nadere bij-
zonderheden geven.

Uitstel plan-Simons
DEN HAAG - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) is bereid
af te zien van verdere stappen in de
stelselherziening gezondheidszorg
op 1 januari 1993. Op zijn ministerie
wordt nu gewerkt aan andere maat-
regelen om de gezondheidszorg be-
ter te laten functioneren. Rond 1
mei wil de bewindsman formeel be-
kendmaken wat er met de stelsel-
herziening gaat gebeuren.

Tot nu toe was het plan om de huis-
artsenhulp en de kraamzorg op 1
januari uit het ziekenfonds over- te
brengen naar de awbz. De premie
ziekenfonds zou daardoor omlaag
kunnen, de premie awbz omhoog.
Bovendien zou een vaste jaarpre-
mie in guldens (de nominale pre-
mie) moeten stijgen.

Simons wil nu afzien van de verde-
re overheveling van delen van de
gezondheidszorg uit het zieken-
fonds naar de awbz. Hij wil boven-
dien niet verder de nadruk leggen
op financiële aspecten van de stel-

selherziening zoals de invoering
van eigen financiële risico's of bij-
dragen.
De staatssecretaris heeft zijn ambte-
naren opdracht gegevenaan andere
zaken te werken. Zo wil hij komen
met voorstellen waardoor instellin-
gen in de gezondheidszorg niet lan-
ger geld krijgen omdat ze bestaan,
maar op basis van de vraag naar
hun diensten.

Simons wil dit bereiken door de
precieze regels inzake de vormen
van zorg die de instellingen mogen
leveren, te laten vervallen. In plaats
daarvan moeten zogenoemde func-
tionele omschrijvingen komen: glo-
bale richtlijnen waarbinnen de in-
stellingen zelf mogen inspelen op
de vraag naar hun diensten.
Met de nu gekozen opzet wil de be-
windsman een betere afstemming
tussen vraag en aanbod in de zorg
bereiken. Zo moet de zorg efficiën-
ter werken, flexibeler worden en
tegen lagere kosten tot stand ko-
men. -

Vijf hoofdverdachten bekennen schuld tegenover Amsterdamse politie

Wereldwijde drugsbende opgerold
Van onze corrtwpondent

AMSTERDAM - Vijf hoofd-
verdachten van de drugsben-
de die maandag door de Am-
sterdamse politie is opgerold
hebben gisteren tegenover de
politie hun rol bekend in de
drugsorgansatie. Dit heeft de
Amsterdamse politiecommis-
saris bekendgemaakt. De
Amsterdamse politie arres-
teerde tijdens een grote actie
maandag 29 personen van de
Nederlandse tak van een Gha-
nese criminele organisatie
opgerold. De meeste arresta-
ties vonden plaats in Amster-
dam-Zuidoost. Daarnaast
waren er aanhoudingen en
huiszoekingen in Haelen, Al-
mere, Alkmaar en Katwijk.

Gelijktijdig met de Nederlandse ac-
tie verrichtte de Amerikaanse nar-
coticabrigade DEA vier arrestaties
in New Vork. De Zwitserse politie
hield op het vliegveld bij Zurich
drie drugskoeriers aan. Sinds het
onderzoek in januari 1991 startte,
zijn er in totaal 123 arrestaties ver-
richt.
De internationaal opererende orga-
nisatie hield zich al enkele jaren
bezig met heroïne- en cocaïnetrans-
porten. Die werden aanvankelijk
vooral door Ghanezen uitgevoerd.
Per jaar waren daarby naar schat-
ting 400 koeriers betrokken. De
jaarlijkse winst bedroeg ongeveer
150 miljoen gulden.

Het hoofdkwartier van de organisa-
tie bevond zich in Amsterdam-Zui-
doost. Deze zorgde niet alleen voor
huisvesting, maar ook voor valse
paspoorten en verblijfsvergunnin-
gen. Ook werden schijnhuwelijken
geregeld en werd voor woningen
gezorgd. Zo zouden volgens de poli-
tie op 1500 adressen in de Bijlmer
betrokkenen hebben gewoond. In
totaal zouden in dit stadsdeel 10.000
illegale Ghanezen wonen.

Inzet bij cao-onderhandelingen:

DSM denkt aan een
flexibel pensioen

DOOR PETER BRUIJNS

HEERLEN - Directeur E. Rongen
van DSM Limburg BV wil een stu-
die laten verrichten naar de toe-
komst van de vut en het pensioen

bij het chemiebedrijf. Onder meer
moet worden bekeken of (net als bij
Akzo) een flexibele ouderenrege-
ling kan worden ingevoerd en de
vut op de helling kan.

Wat directeur Rongen betreft moe-
ten alle ouderenregelingen bij zijn
bedrijf eens goed onder de loep
worden genomen. Hij zal aanstaan-
de vrijdag bij het begin van de nieu-
we cao-onderhandelingen de vak-
bonden voorstellen een studie te
laten verrichten naar het hele pen-
sioengebouw bij DSM Limburg BV
(11.500 werknemers).

Voor die studie is voorlopig nog wel
even tijd. Want door het ontslag van
de werknemers van 58 jaar en
ouder, waartoe recent besloten is in
verband met de grootscheepse reor-
ganisatie, duurt het nog tot 1995
voor weer iemand bij DSM de vut-
gerechtigde leeftijd bereikt.

Wat Rongen betreft mag er een ein-
de aan de vut komen. Door het
vroege verdwijnen van werknemers
gaat de vakkennis te veel verloren.
In de toekomst zullen steeds meer
ouderen opstappen, terwijl het aan-
bod van jongeren elk jaar kleiner
wordt. De vergrijzing zal de komen-
de tientallen jaren steeds harder
toeslaan. Daardoor schiet de vut
zijn doel als middel ter bestrijding
van de toenemende werkloosheid
voorbij.

Zie verder pagina 1 3

" DSM wil cao
voor een jaar

Clinton wint
in Florida

WASHINTON De gouverneur
van Arkansas, Bill Clinton, heeft
gisteren de Democratische voorver-
kiezingen in de staat Florida gewon-
nen tijdens 'Super Tuesday'. Flori-
da is een van de elf zuidelijke staten
waar gisteren voorverkiezingen
werden gehouden. Clinton kreeg
zon tien procent meer stemmen
dan zijn voornaamste tegenstander
Paul Tsongas.
President George Bush versloeg
met gemak zijn Republikeinse te-
genstander Pat Buchanan. Dit heb-
ben Amerikaanse televisiestations
gemeld.
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OE HELE WEEK GELDIG!!!

" De eerste groep Neder-
landse militairen is gister-
middag van de luchthaven
Schiphol vertrokken naar
Joegoslavië, waar zij gaan
deelnemen aan Unprofor,
de vredesmacht van de Ver-
enigde Naties. Het gaat om
twaalf kwartiermakers, al-
len beroepsmilitairen, die
de eerste initiële verbindin-
gen gaan aanleggen voor de
opbouw van het VN-hoofd-kwartier in Sarajevo, de
hoofdstad van Bosnië-Her-
cegovina. Op Schiphol wer-
den de militairen toegespro-
ken door generaal P. Huijs-
man, bevelhebber van de
landstrijdkrachten en als
sous-chef operation verant-
woordelijk voor VN-opera-
ties. Namens de minister
van Defensie Ter Beek wen-
ste hij de mannen een goede
reis en een gezonde terug-
keer.

Foto: ANP
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levende goudvis

\"LimburgsDagblad '"}
de duidelijke krant J

| Ja, die duidelijkekrant wil ik «hebben! lfkNoteermij als abonnee. \ p -"ï^^^ f i
Naam: .« wfr, >

| Adres: I II \[
PostcodWwoonplaats: " !
Telef«x>n: (voor controle bezorging)
giro/banknummer: 11-3

I De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis.
I O Stuur mij een machtiging, want ik betaal automatisch.
| ik ontvang dan bovendien de handige, fraaie memo-kubus
| D automatisch per kwartaal ’ 82,35

" D automatisch per maand ’ 27.45
■ O Stuur mij een acceptgirokaart voor betaling

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

De afgelopen drie maanden heb ik geen L.D (proef)-abonnement gehad I
Deze bon in open enveloppe zonder postzegel zenden naar: VEX |
Limburgs Dagblad. 111 111 111 II 111111111 IAntwoordnummer 46. «3400 VB Heerlen

i ofbelgrutisOMOmn MII II Uil !
8 710404 400017

Militairen naar Joegoslavië

'Ben jij ook zo zat?'...

De veilige
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blijvend mooi, perfekt

isolerend en onderhoudsvrij.
Bel voor meer informatie:
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is bij ons een feest op zich.
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War Babies: idern (Colombia)

Heel wat zwaarder op de hand
liggen de War Babies. Dit is van
een geheel ander kaliber: heavy
gitaarrock met een potig ritme.
Meteen met het 'gezellige' Hang
me up is het raak. Prima gitaar-
riffs, een zanger, Brad Sinsel, die
zijn strot schor schreeuwt en een
band die het allemaal vangt in
een ritme dat de luisteraar en
zijn kamer helemaal overhoop
haalt. Daarna zakt de plaat even
in. In the wind is een beetje een
vreemde eend in de bijt: het lijkt
een beetje Doobie Brothers goes
Bon Jovi. Dan is er nog een bal-
lad met een hoog Europe-géhalte.
De echteroek-fanaat die al vreest
weer een schijfje vol yuppie-
metal en rockballads in handen
te hebben komt echter bedrogen
uit. Met Sweetwater komt de
band weer aardig terug. De rest
van de plaat dendert als een
trein door je lijf. Vermeldens-
waard is nog het fraaie, langza-
mere en wat klagende Blue to-
morrow. De titel zegt het al: een
beetje bluesy.
Ice cube: Death certificate
(4th & Broadway/Island)

Bij elke rapplaat zou een tekst-
boekje verplicht moeten worden
gesteld. De belevingswereld van
de zwarte Amerikaan ligt nu
eenmaal letterlijk en figuurlijk
mijlenver van die van de. witte
Nederlander af. Voor een beetje
begrip van de teksten die Ice Cu-
be de microfoon inslingert zou-
den de teksten' zwart op 'wit
moeten staan. Nu blijft de alge-
mene indruk over: Ice Cube
méént het. Op een hypnotiseren-
de beat gaat hij als een mitrail-
leur door. Dreigend, vloekend,
tierend, vooral erg boos. Ouders
zijn gewaarschuwd, deze plaat
bevat 'explicit lyrics',. dat moet
er blijkbaar bij vermeld worden
in dat grote vrije land aan de
overkant van de oceaan. De
plaat is opgedeeld in een 'death
side', over de 'state of mentally
dead' waarin de 'nigga' volgens
Ice Cube verkeert. Op de 'live si-
de' (op een cd is dat uiteraard
dezelfde kant) moet blijken waar
het heen moet. Voor zwarten is
een islamitische republiek 'the
best place', zo schrijft de begelei-
dende tekst. En pas als de 'nig-
ga's' genoeg zelfkennis hebben,
mogen ze 'blacks' genoemd wor-
den. Maak geen grappen met Ice
Cube, want hij is 'the wrong nig-
ga to fuck with'. Hij verheerlijkt
geweld (voor zelfverdediging).
'Gun is man's best friend' zingt
hij, want een pitbull kun je niet
onderje jas stoppen. Met Bush en
Jesse Jackson heeft de rapper
niet veel op, zoveel is duidelijk.
Hij doet het liever zelf: 'Should I
waitfor helpfrom Bush or Jesse
Jackson?'
Hoewel ik de muziek best aardig
vind, klinken de maar doordreu-
nende rap's mij na verloop van
tijd eentonig in de oren. Na de
tiende 'motherfucker' en 'nigga'
weet ik het wel. Deze 'schijf is
slechts aan le raden voor rap-
fanaten.
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Relatie
Het creatieve zwaartepunt bü Cow-
boy Junkies is de speciale relatie
tussen songschrijver Michael en
zangeres Margo. Toen de groep be-
gon was Michael de enige met muzi-
kale ervaring. De anderen moesten
vrijwel alles nog leren. Het amateu-
ristische zingen van Margo was van
een aandoenlijke charme. Haar
broer hield bij het schrijven van de
nummers terdege rekening met de
beperkte vocale ervaring van zijn
zus. 'Black Eyed Man' toont aan dat
de groep dit amateurisme is ont-
groeid.

Enkele nummers op 'Black Eyed
Man' vallen extra op. Allereerst het
schitterende 'A horse in the coun-
try', een potentiële hit. De ik-figuur
in het nummer is een te jong ge-
trouwde vrouw, die er van droomt
op een paard de ellende te ont-
vluchten. Ook het duet 'If you were
the woman and I was the man', dat
Margo zingt met singer-songwriter
John Prine, is opmerkelijk. „Al toen
ik 'Ifyou were the woman and I was
the man' schreef, vond ik dat het
een duet moest worden. In eerste
instantie dacht ik aan Jimmie Dale
Gilmore. (Texaanse countryzanger;
maatjevan Butch Hancock - Th.H.)
Ik heb altijd van zijn stem gehou-
den. Hy heeft een van de gekste
stemmen die ik ken. Maar het werk-
te niet. Zyn stem klonk niet goed
samen met Margo." John Prine
bleek een goed alternatief.

De drie laatste nummers op de cd
hebben alles te maken met de vori-
ge tournee van de Cowboys Junkies
door de Verenigde Staten. De Jun-
kies namen twee nummers op van
Townes Van Zandt, waarvan 'Cow-
boy Junkies Lament' speciaal voor

de groep werd geschreven.
„We waren altyd al grote fans van
Townes. We hebben hem gewoon
gebeld of hij ons voorprogramma
wilde verzorgen, want we wilden
iemand met alleen een gitaar. Hij
reisde mee in onze bus en we wer-
den vrienden. Tijdens de tour ver-
telde hij dat hij een nummer voor
ons aan het schrijven was. Hij kreeg
het niet af, maar later stuurde hij
ons een bandje. Het was de eerste
keer dat hij een nummer voor ande-
ren had geschreven. Een geweldige
eer."

Cowboy Junkies komt uit Toronto.
Ondanks het grote succes in met
name de VS is Timmins van plan
Canada trouw te blijven. „Canada is
belangrijk voor ons. Canadezen
hebben een aparte kijk op de we-
reld. We zijn een enorm groot land,
zonder veel macht vergeleken bij de
Verenigde Staten. Wij groeien op
met respect voor de groottevan ons
land. Dat zal ook wel doorsijpelen
in myn songs. Ik heb er nooit se-
rieus over nagedacht in Amerika te
gaan wonen. Mijn vrouw is Ameri-
kaanse, dus het zou kunnen. En op

een dag zal het ook wel gebeuren,
want myn vrouw wil' ooit terug. Ik
hou wel van Amerika. Het heeft
veel fouten, maar is ook fascine-
rend. We zullen zien- Maar ik blijf
een Canadees. Ik zal me in de VS
altijd een vreemdeling blyven voe-
len. Alle Canadezen hebben dat. Als
je voor het eerst in de VS komt,
word je overweldigd door de enor-
me steden. Er hangt een bepaalde
spanning, die we in het passieve
Canada niet gewend zyn. Als je dan
weer over de grens komt, voel je het
meteen. Aah, Canada."

De breekbaarheid
van Cowboy Junkies

DOOR THEO HAKKERT

AMSTERDAM - Breekbaar,
dat is waarschijnlijk het beste
woord om de muziek van
Cowboy Junkies te omschrij-
ven. De mengelmoes van
country en zachte gitaarrock
die deze Canadese familie-
band voortbrengt, hoort thuis
in moeders glas- en porselein-
kast, waar het innemende
stemmetje van zangeres Mar-
go Timmins het kristal zal
doen meezingen.

Het softe geluid van de groep staat
voor de manier waarop Cowboy
Junkies zich de laatste jaren ont-
wikkeld heeft. De groep is een kas-
plantje dat meteen na ontkieming al
veel schoons beloofde en tijdens het
groeiproces menig muzikaal botani-
cus versteld deed staan.
De groep bestaat uit twee broers en
een zus, Michael, Peter en Margo
Timmins, en Alan Anton, speelka-
meraadvan oudsher. In de beschut-
te omgeving van de familie voltrok
zich een opmerkelijk groeiproces,
dat nog wel even door zal gaan en
inmiddels heeft geresulteerd in een
viertal cd's waarvan 'Black Eyed
Man' de nieuwste is.
Muzikaal leider en songschrijver
Michael Timmins: „Deze band is
een work in progress. We hebben
nog een lange weg te gaan.' Voor
Pete en Margo is Cowboy Junkies
de eerste groep waar ze in spelen.
Nu zon jaar of zes. Ze leren nog
steeds, doen nieuwe ideeën op. Ik
ben als songschrijver ook vrij
nieuw. We ontwikkelen ons indivi-
dueel en als groep. We leren elkaar
ook steeds beter kennen. Het is een
heerlijk gevoel als je dingen voelt
groeien." i

Riley 'Blues Boy' King
opnieuw onvermoeibaar

DOOR RIK VAN DRUTEN

MAASTRICHT - BB King weet
van geen ophouden. Met zijn op-
treden op het Jazz-Mecca nog
vers in het geheugen, deed hij
zaterdag opnieuw Maastricht
aan. Niet voor niets heet BB's
laatste album, nummer 72 in zijn
omvangrijke oeuvre, There is al-
ways one more time.

Plaatopnames en optredens met
de lerse band U2en meer recent
hardrockster Gary Moore heb-
ben BB King bekendheid gege-
ven buiten het traditionele
bluescircuit, maar het hart van
de in Itta Bene, Mississippi ge-
boren Riley 'Blues Boy' King
gaat nog altijd uit naar de tradi-
tionele Mississippi-blues.
Het liefst zou hij er net als vroe-
gerweer met een big-band op uit
trekken, want 'nothin' beats a
big band. Maar dat is niet te be-
talen, betreurde de maestro, die
zich in tegenstelling tot menig
net doorgebroken popbandje
niet te verheven voelde om een
kwartiertje voor aanvang van het

concert de pers even te woord te
staan.

De acht man sterke BB King
Blues Band mocht er echter ook
wezen. Onder leiding van saxo-
fonist Walter King - een neef
van BB - produceerde die een
prachtig volle sound die bij tijd
en wijle de klanken van een big-
band wist te benaderen. Net als
BB zelf zijn de leden van zijn be-

/ recensie j

geleidingsgroep louter mucici
die hun instrument met een ver-
bluffend gemak beheersen, zon-
der te vervallen in routineus
afraffelen.

De band mocht eerst twee num-
mers lang de zaal opwarmen,
alvorens King zelf het podium
betrad. Vanaf dat moment be-
heerste de inmiddels 66-jarige
veteraan podium en publiek. BB
telt af, BB geeft de solo's aan en
BB vraagt het publiek ook om
applaus wanneer de solo ten ein-
de loopt.

Let the good'times roll, liet King
de uitzinnige meute weten. Voor
hem geen pretenties of hoogdra-
vende opdrachten. „Er zijn al
genoeg artiesten met een bood-
schap," aldusKing.

Om vervolgens zijn beroemde gi-
taar Lucille afwisselend virtuoos
te teisteren en slepend te beroe-
ren. „Blues was er het <aerst en is
daarmee de moeder van jazz en
rock 'n' roll," luidt zijn opvat-
ting. En: „Blues is meer dan al-
leen treurige liedjes."
BB King schuwt andere muziek-
stijlen echter niet en wisselde
klassieke blues als The thrill is
gone af met regelrechte Motown-
songs.
Als na een dikke anderhalf uur
het optreden ten einde loopt,
stelt BB de bandleden conse-
quent voor met de introductie:
„En deze jongeman i5..." Qua
leeftyd zouden het zijn zonen
kunnen zyn, maar de gedachte
het wat rustiger aan te doen
komt bij BB King niet op. „Als je
met pensioen gaat, ga je geeste-
lijk al dood. En ik ben nog lang
niet klaar om dood te gaan."

" De gitaar en haar meester: Lucille en BB King. Foto: frits WIDDERSHOVEN

Gebakken tartaar
DOOR HUUB MEIJER

Benodigdheden voor 4 perso-
nen: 4 rundertartaartjes, boter of
dieetmargarine, grof gemalen
zwarte peper, zout, dragon fijn
gehakt, 1 ui, 1000 g paksoi (Chi-
nese kool), 1000 g bleekselderij, 1
glas witte wijn.

Zout de tartaartjes en kruid ze
met de grof gemalen zwarte pe-
per.
Bak ze daarna als biefstukjes in
een pan met anti-baklaag.
Haal ze daarna uit de pan en
houd ze warm op een schaal.
Dek eventueel af met alumi-
niumfolie.
Fruit de in blokjes gesneden
paksoi, selderij en de ui in het
braadvocht.
Blus af met de witte wijn.
Voeg de dragon toe en laat het
geheel even doorkoken.
Als garnituur hierby adviseer ik
gekookte krielaardappelen met
fijngehakte of geknipte peterse-
lie en bieslook.

pop

Id-cd
DOOR GEERTJAN CLAESSENS

Ce Ce Peniston: Finally (A&M)
Ce Ce Peniston had dit jaar een
vroege lente-hit met het aansteke-
lijke nummer Finally. Een frisse
vrolijke stem, een heerlijk ritme
en muziek die uitstekend te ge-
nieten is. Hoewel house- en disco-
achtige muziek niet mijn voor-
keur heeft, viel ik er voor. Ook de
rest van'Peniston's cd bevat leu-
ke muziek, vooral gedragen door
fraai uitgebalanceerd keyboard-
partijen. Swingende piano, lage
dreunende synthesizer: de toetsen
bepalen hier het spel. De zang op
dit schijfje heeft iets van The
Three Degrees: soul- en discoin-
vloeden strijden om de voorrang.
Het openingsnummer 'We got a
love thang' zet de toon. 'Net zo
vrolijk en probleemloos swin-
gend als het meer bekende Final-
ly dat erop volgt. Daarna is het
tijd voor wat rustige klanken.
Rustige ballads afgewisseld mèt
nummer met een beat die vaak
uiterst 'cool' klinkt. Een leuke,
pretentieloze plaat voor de zo-
mer.

recensie

Pearl Jam
geen kloon

van Nirvana
DOOR JAN HENSELS

EINDHOVEN - In de Effenaar te
Eindhoven, hét walhalla van de al-
ternatieve jongerencultuur in Zuid-
Nederland, had men dat nog nooit
meegemaakt. In een recordtijd van
16 minuten en 5 seconden waren al-
le 600 kaartjes voor het concert van
gitaarband Pearl Jam verkocht. In
het kielzog van Nirvana is de laatste
maanden Pearl Jïmals een komeet
omhoog geschoten. Ons benieuwde
het of de reeds voor het Pinkpop-
festival gecontracteerde band de
vooruitgesnelde roem live kon
waarmaken. Ook Pinkpopbaas Jan
Smeets was afgelopen donderdag
naar Eindhoven getogen om zich
daarvan op de hoogte te stellen.

Met Nirvana heeft de groep gemeen
dat ze afkomstig is uit de Ameri-
kaanse stad Seattle. Bovendien
maakt ze ook al steviguit de kluiten
gewassen, melodieuze rockmuziek.
En werd er in korte tijd een over-
stap van de alternatieve rockscene
naar het grote publiek gemaakt.

Belangrijk verschilpunt is, afgaan-
de op het optreden afgelopen don-
derdag in Eindhoven, datPearl Jam
de liedjes met meer disciplinevoor
het voetücht brengt dan hun be-
roemde stadsgenoten. Duidelijk
was dat de groep muzikaal in staat
is om ook op een groot festival te
schitteren. Pearl Jam beschikt in de
persoon van zanger Eddie Vedder
over een innemende voorman die
graag en vaak contact zoekt met het
publiek (waarvan hij tot voor kort
zelf deel van uitmaakte). Zyn met
gruis bedekte stembanden zijn een
sterke troef. De indrukwekkende
stem van Vedder past uitstekend bij
de melodieuze rock, een kruising
tussen REM en Nirvana, zoals een
bezoeker het uitdrukte.

Ondanks het ruige uiterlijk van de
bandleden ging het hier om een ty-
pisch voorbeeld van 'ruwe bolster-
blanke pit. Wat een schatjes toch
eigenlijk, om hun hit 'Alive' muzi-
kaal om zeep te helpen omdat
iemand uit het publiek door het toe-
doen van enkele fans zyn bril ver-
loor. Eddie, de bril omhooghou-
dend: „Na afloop van het concert
krijg je de bril terug, anders gebeurt
er dadelyk echt iets mee."

Kotsmisselijk wordt de groep van
de nog steeds woedende 'Seattlehy-
pe'. Bassist JeffAment op ironische
toon: „Jullie zouden het beste een
groep kunnen inhuren die louter
coverversies van Seattlebands
speelt." Pearl Jam verdient het niet
om als Nirvanakloon door het leven
te moeten gaan. Ze beschikt in vol-
doende mate over een eigen smoel
om een eigenplaatsje in het rockcir-
cus op te eisen. Hoewel het een
enerverend concert was, haalde de
groep toch niet alles uit de kast.
Nog meer zweet graag, de volgende
keer.

popagenda
MAART

" 10 Paradiso Amsterdam, Southsitl
Johhny & the Asbury Jukes

" 12 Effenaar Eindhoven, Teenal
Fanclub

" 12 Westfalenhalle Dortmund (D
Simply Red

" 12 Vredenburg Utrecht, Kaoma

" 13 Rock-café Sheltur Brunssuri
optreden Pestilence en Chemie
Breath is AFGELAST

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

" 13 Zaal De Smeed, Grathem-Olï
Green Dream

" 13 café A gen Kirk Gulpen, No Fl
se

" 13 Exit in G Landgraaf, Djinns

" 13 Ojé Echt, Bedtime for Bonzo

" 13 café Bluff Heerlen, the Head
hunters

" 14 café het Babbeltje Roermond
Tender Madness

" 14 Gimmix Sittard, Colourful Pc«
pie

" 14 Exit in G Landgraaf, Emiel v*
Egdom

" 14 Joy Cadier en Keer, Hot Cuts o*
the Beach, Red Hot

" 14 café A gen Kirk Gulpen, PhaJ»
torn Lord

" 14 Cadillac Valkenburg, Booz'l
Blues

" 15 café Torn Torn,TAttentat

" 15 Hanenhof Geleen, Normaal &
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
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Russ Tolman

in de fout
DOOR GE BACKUS

HEYTHUYSEN - Jammer was*
wel. Na enkele staaltjes van *■
kunnen te hebben gegeven, ging
Amerikaanse zanger/gitarist IW
Tolman in de toegiften in de &
Tot twee, drie maal toe was hy afl
lopen zondag de tekst van een nl*1
mer kwijt. Zelf wist hij ook niet ■■
hem overkwam: "My God, wha*
wrong with me?"

De Amerikaan zorgde aldus '.
voor een smet op zijn optreden
het Heythuysense café Torn To1
een optreden dat ruim een uur
beslag nam en waarin Tolman \
wees dat hij wel degelijk wat in $
mars heeft. Zelf was hij niet teV1
den. Na afloop beloofde hij bc*
schap. Een volgende keer zou j
beslist minder vergeetachtig ZÜ
Misschien dat hij bij een volgel)1
gelegenheid ook beter zijn bal
mee kan nemen. Want de electf
sche gitaar werd toch wel gem*1
De voormalige leider van de gita*
band Truc West scoort moment*
hoog by de critici met zijn cd RO1
Movie. In Heythuysen speelde
solo veel werk van die schijf. H 1
aardig de akoestische uitvoeringl;
van bijvoorbeeld 'Pride and Shai?
en 'That's my story and I'm sticki1
to it' ook waren, ze misten depo^
van de cd-versies. Russ Tolman *"schikt zeker over veel talent. $
vendien heeft hij een innemen'
persoonlijkheid. Het publiek verf
hem daarom ook zyn fouten ■bleef om meer toegiften roep*
Tolman smaakte duidelijk n*
meer. In Heythuysen heeft hij 1
achterste van zijn tong niet laf

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. vak in een kastje; 6. scha-
mel bezit; 9. respect, hoogachting; 10.
stut; 12. uitbouw aan een huis; 14. ten-
slotte; 18. verouderd muntstuk; 20. berg-
plaats; 22. twijfelaar; 23. inlands medicijn;
24. deel van de hand; 25. vervoermiddel;
26.. eiland bij Frankrijk; 27. lastdier; 29.
overal; 30. riethalm; 31. zuilengang (Gr.);
33. erkentenis; 36. naaldeprik; 41. leeste-
ken; 42. list, loze streek; 43. gezantschap;
44. gemoedsgesteldheid; 45. vrolijk en be-
koorlijk gelegen.

Verticaal: 1. werptouw: 2. tint; 3. tijdelÜ
verblijf; 4. kledingstuk; 5. vers; 6. stan
der edelen; 7. bedevaartplaats; 8. vóór»
les; 11. etalage; 13. Nederlandse mvf1;
15. mogelijkerwijs; 16. rekening; 17. UJmuntend; 19. leeg, vrij; 21. jaargetijde; 2*
het zijn (Lat.); 31. gezamenlijke aanhaj
gers v.e. godsdienstige gezindheid; 3*
onenigheid; 34. welpenleidster; 35. b*
haagziek; 37. mestvocht; 38. hertog v*
Venetië; 39. Ind. vleesgerecht; 40. gast*
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WIRTSCHAFTSSCHAU'92
Daar is van alles te zien
V

I
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Euregio Live
bouwen

onroerend goed
techniek in huis

middenstands forum
keuken en huishouden

gezondheid - sport - vrije tijd
beauty & fashion

auto - motor - caravan

Zo kunt u ons bereiken:
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AFSLAG VA >■ *^. tLAURENS-VA X-* ~

— \\ // CENTRUM
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// | BENDPLATZ | I 11

**£ KLINIKUM - VAALS >^S^ *l
DAGELIJKS MODESHOWS

WA B Vrijdag 13-3 20.00 uur: „NIGHT FLIGHT" *"■■W H Openingsdag OLD MARKET STOMPERS
2000 uur: EUREGIO GALA-AVOND

B A .Hallo Europa" COTTON TOWN JAZZ BAND;
V jA BRF-TALKSHOW MET QUIZ

*********************«*J****#****J**##*L

Familiedag (vrij entree voor gezinnen met *¥ Biß kintleren)
[li B L B MODESHOW: KINDERMODE 92kif W^^T De ..ORIGINAL VICHTBACHTALER'
m m mk ************************************mmmr

"Hall° Nachbarn!" (vrij entree voor alle
» | buitenlandse bezoekers)

W*. ORIGINAL VICHTBACHTALER

" I PV TSC BLUESTAR EUPEN

***k***«b«k«k*k**«k*»**«k*tk******tt*»******«4

B V I f | 1 Seniorendag (vrij entree voor senioren)■ \ , f I „ELDORADO"
Bil 20.00 uur: „BOOTLEG" OLDIES

j^iw Verenigingsdag (vrij entree voor leden van
»ffl B L^^ verenigingen)

DANSSPORTCLUBI | B****B GROENWIT-AQUISGRANA

BV fc.w Jeugd en vrije tijd
1 I J | (vrij entree voor alle jeugdbeneden 18 jaar)
I! I *<fl W~ ROCK & ROLL WERELDKAMPIOENEN '89B M | 20.00 uur: RAIN CITY ROLLERS

„Hallo Europa" DUITSE
b f il SCHLAGERPARADE/BRF
W A A B Rock & Roll wereldkampioenen '89W _

20.00 uur: „'2 LITER LIVE"
**********************_*************#

..Hallo Europa" COHON TOWN JAZZ BANDWA ALLEMANNIA AACHENWA („die Allianz stelll vor")

Bj^r^^naart 1992 Bendplatz Aken
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Van den Broek: eventueel NAVO-vredesmacht sturen

Europa wil bemiddelen
in Nagorno-Karabach

DOOR HANS DE BRUIJN

jJJSSEL - Europa gaat zichHrukkelijker bemoeien met
oorlog tussen Armenië en

terbajdzjan over Nagorno-
De Tsjechoslo-

Mtse minister van Buiten-
Mse Zaken Dienstbier zal— Voorzitter van de Conferen-
Voor Veiligheid en Samen-
ging in Europa (CVSE)— bemiddelingspoging on-
"Hemen.

Jdaag komen diplomaten van al-, " CVSE-landen in Praag bijeen
I Verdere actie te bespreken. Die

" ook het sturen van waarnemers
een vredesmacht inhouden.Füster Van den Broek (Buiten-pse Zaken) zei gisteren in Brus-! dat daartoe ook een beroep op

gedaan zou kun-II Worden.

Van den Broek kunnen
J* ook Nederlandse soldaten in

actief zijn in Na-
'zoals Nederlandse

«aten dat nu zijn in Cambodja.Were NAVO-landen, waaronder
(
VS, zijn wat terughoudender als

f erom gaat de NAVO te betrek-
Pin een militair avontuur in Na-

f minister vindt dat de NAVO in
ingeschakeld moet kunnenPrden by militaire (vredes)opera-

P onder de vlag van de CVSE of
ryN. Zijn voorstel werd algemeen
's*tief ontvangen. De Amerikaan-. minister Baker en NAVO-secre-
s-generaal Wörner konden zich

j* in het voorstel van Van den
°ek vinden.

? bewindsman kwam ermee in de
Nnkomst van de Noordatlanti-
""e Samenwerkingsraad (NASR),
**-*ïn de NAVO praat met de Oos-JJJ'opese landen en de leden van
* Gemenebest van Onafhankelij-
' Staten. Sinds gisteren zijn op

na alle GOS-republieken
i' Van de in december opgerichte

e EG-ministers van Buitenlandse
?*en en Kozyrev riepen gisteren
' ©en gesprek in Brussel Armenië
*Azerbajdzjan op het bloedvergie-
?*. te staken. Ook vroegen zij de
I 'chting van een neutrale zone in
*gorno-Karabach voor het verle-
II van humanitaire hulp aan de
chtoffers van het geweld.

Man krijgt
geld voor

gedwongen
penopauze

|AINTES - Een rechtbank in
(Zuidwest-Frankrijk)heeft een patiënt ruim 1.100 gul-

den smartegeld toegekend ter
van het feit dat hijtweeënhalve maand niet heeftbunnen vrijen als gevolg van een

Verkeerde behandeling. In het
*ader van een proef op het ge-bied van geslachtsziekten had de
'ftan zich laten insmeren met zui-ver azynzuur, in plaats van een
Pasta met 5 procent azijnzuur.

hierop had hij last gekregen van
oedeem, waardoor hij drie

niet kon werken en ook
Wen weken moest afzien van de
echtelijke gemeenschap. Het
slachtoffer had 3.400 gulden ge-
ëist als 'smartegeld' en nog eens
4.000 gulden wegens gederfde
"Usten.

Oe rechtbank was van mening
tfat de laatste eis overdreven is
en dat de eiser, volgens 'het sta-
tistische gemiddelde by Franse
echtparen', zich er 'met recht
over kan beklagen dat hij tien
j^eer geen gemeenschap heeft

kunnen hebben',
«ijgevolg beschikt Frankryk
liet deze uitspraak over kersver-se jurisprudentie, waaruit blykt
dat één keer gemeenschap bin-
den het huwelijk even meer dan
100 gulden 'kost.

Duo-voorzitterschap
PvdA niet gewenst

DEN HAAG - De meerderheid van
de PvdA-aanhang ziet bitter weinig
in het duo-voorzitterschap dat het
koppel Rottenberg/Vreeman het
partijcongres vrijdag en zaterdag in
Nymegen voorlegt. Liefst 57 pro-
cent van de PvdA-stemmers acht
die koppelverkoop 'geen goed idee.

Slechts 21 procent ziet wel wat in
de combinatie, terwijl 22 procent
het niet weet. Dit leert een peiling
van het bureau Inter/View zoals gis-
teren gepresenteerd door de VARA-
televisie.

Van de ondervaagde PvdA-stem-
mers zegt 72 procent in vice-pre-
mierKok een goed politiek leider te
hebben. Slechts 14 procent denkt
dat Kok niet de juiste man is, een
even groot percentage weet de
vraag niet te beantwoorden. Bij alle
Nederlanders liggen die percenta-
ges op respectievelijk 41, 40 en 19
procent. Onder de kiezers die zich

sinds de Kamerverkiezingen van
1989 van de PvdA hebben afge-
keerd scoort Kok respectievelijk 32,
53 en 15 procent.

Ook in een gisteren vrijgegeven
NIPO-onderzoek laat 72 procent
van^de ondervraagden er geen mis-
verstand over bestaan, dat los van
de vraag wie het congres dit week-
einde tot voorzitter(s) kiest, Kok
hoe dan ook de partijleider blijft. In
deze peiling zegt 20 procent in de
nieuwe partyvoorzitter de roergan-
ger te zien, terwijl 8 procent er geen
oordeel over heeft.

Van degenen die nu PvdA zouden
stemmen acht 62 procent Kok ookdaadwerkelijk de beste leider voor
de sociaal-democraten. Bij alle on-dervaagde Nederlanders scoort de
huidige voorman 36 procent. Onder
degenen die (vroeger) ooit PvdA
hebben gestemd geniet Kok bij 38
procent het meeste vertrouwen.

binnen/buitenland

'Wallenberg per
ongeluk gestorven'

FTOCKHOLM - De Zweedse di-
—"omaat Raoul Wallenberg is in
T^7 per ongeluk gestorven tij-
«Jtos een verhoor in de gevange-ns. Dit heeft een gepensioneer-

e functionaris van de KGB, de
fcheime dienst van de voormali-
-6 Sovjetunie, maandag voor het

satelliet-station TV 3
teegd.

°lgens Jevgeni Pjetovarov, diep het eind van de jaren '40 debatsvervanger was van KGB-
Dofd Viktor Abakoemov, wilde
6 toenmalige Sovjetleider Jozef
'talm Wallenberg gebruiken als
'on in de internationale poli-
,ek. „Ondanks zijn wreedheid

was Stalin een wijs man. Hij zou
niet zodanig handelen dat Wal-
lenberg het loodje legde", aldus
de 77-jarige Pjetovarov.
Als Zweeds diplomaat in Boeda-
pest tijdens de Tweede Wereld-
oorlog wist Wallenberg duizen-
den Hongaarse joden te redden
van de gaskamers van de nazi's.
Maar nadat de Sovjettroepen de

stad binnentrokken werd Wal-
lenberg opgepakt om nooit meer
op te duiken.

Pjetovarov, die zei Wallenberg
nooit zelf ontmoet te hebben, gaf
geen bron voor zijn informatie.
Ook zei hij niets over de omstan-
digheden waaronder de Zweed
om het leven gekomen is.

De Sovjetunie had in 1957 laten
weten dat Wallenberg tien jaar,
eerder aan een hartaanval was
bezweken in de Loebjanka-
gevangenis in Moskou. Zweden
heeft deze mededeling altijd in
twijfel getrokken, op grond van
getuigenissen van vrijgelaten ge-
vangenen die verklaarden Wal-
lenberg na 1947 in levende lijve
te hebben gezien.

Na het verdwijnen van de Sov-
jetunieeind vorig jaarhebben de
nieuwe leiders in Moskou ver-
klaard dat zij samen met Zwe-
den willen uitzoeken, wat er na
deoorlog van Wallenberg gewor-
den is.

Begin april erkenning
Bosnië en Macedonië

Van onze correspondent

BRUSSEL - De Europese Ge-
meenschap en de VS zullen begin
april overgaan tot erkenning van
Bosnië-Hercegovina en Macedonië.
De VS zullen dan eindelijk ook
Kroatië en Slovenië erkennen. De
ministers van Buitenlandse Zaken
van de EG en hun Amerikaanse col-
lega Baker hebben dat gisteren in
Brussel afgesproken.

De EG en de VS gaan ervan uit dat
Bosnië-Hercegovina en Macedonië
over een maand voldaan zullen heb-
ben aan alle eisen voor erkenning.
Dan moet ook het conflict tussen
Griekenland en Macedonië over het
gebruik van de naam van die repu-
bliek zijn opgelost. EG-voorzitter
Portu^l bemiddelt nu in dat con-
flict.
Baker en de EG-ministers spraken
elkaar kort na de bijeenkomst in
Brussel van de Noordatlantische
Samenwerkingsraad, het overlegor-
gaan van de NAVO en de vroegere
Warschaupact-landen. De Amerika-
nen en de EG hebben afgesproken
hun beleid ten aanzien van Joego-

slavië te zullen coördineren en niets
zonder elkaar te doen.

Een eerdere erkenning van Bosnië-
Hercegovina en Macedonië bleek
niet mogelijk, omdat het Griekse
probleem nog niet is opgelost. Ove-
rigens zal Bosnië voor het zover is
eerst nog wijzigingen in zijn grond-
wet moeten aanbrengen, die toe-
komstige geschillen tussen de bin-
nen zijn grenzen levende gemeen-
schappen onmogelyk maken.
Minister Van den Broek is blij dat
de VS nu ook tot erkenning van
Slovenië en Kroatië willen over-
gaan. „Dat kan bydragen aan de
stabiliteit van het gebied, zeker als
er straks een vredesmacht van de
VN is gestationeerd," zei Van den
Broek. De VS wil de republieken
liefst allemaal tegelijk erkennen.

De VS en de EG hebben voorts af-
gesproken één lijn te zullen trekken
in hun benadering van de overblij-
vende republieken: Servië en Mon-
tenegro. Nu beide te kennen heb-
ben gegeven samen een staat te
vormen zullen de EG en de VS ook
richtüjnen voor erkenning daarvan
moeten afspreken.

Japan bezorgd over
raket Noord-Korea

TOKIO - Japan maakt zich zorgen
over de ontwikkeling van een
Noordkoreaanse kernraket, die een
bereik heeft van duizendkilometer.
Daardoor zou de Rodong No-l-ra-
ket de steden Osaka, Kyoto en Hi-
roshima in het westen van de Ja-
panse archipel kunnen raken.

De inlichtingendiensten zagen hun
vermoedens over het bestaan van
het nieuwe wapen bevestigd bij een
(onsuccesvolle) test met de raket in
juni 1991. De Rodong zou een nu-
cleaire lading hebben die half zo
groot is als die van de Amerikaanse
atoombom die in augustus 1945 Hi-
roshima in de as legde.
Deze berichten ondersteunen de
Amerikaanse beschuldigingen dat
Noord-Korea bezig is met een ver-
reikend bewapeningsprogramma.
Pyongyang spreekt dit tegen en ver-
klaarde zich op 30 januari bereid
zijn installaties open te stellen voor
inspectie door het Internationale
Agentschap voor Atoomenergie
(lAEA).

Maar de Westerse inlichtingendien-
sten denken dat Pyongyang er al-

leen maar op uit is tijd te winnen,
en over enkele maanden in staat zal
zyn een atoombom te fabriceren.

De dag dat Pyongyang over de bom
beschikt zal het ernaar streven die
te verkopen aan landen in het Mid-
den-Oosten, verwacht een functio-
naris van het Pentagon. Noord-
Korea lerverde in de jaren '80 al
Scud-raketten aan Syrië en Iran.
De Verenigde Staten maken zich op
een Noordkoreaans vrachtschip in
de Golf tegen te houden dat Scud-
C-raketten, een verbeterde versie
van het oude model, aan Iran zou
leveren.

Negatief vonnis
over aidstest

voor verkrachter
AMSTERDAM - Het gerechtshof
in Amsterdam heeft beslist dat de
Amsterdamse rechtbankpresident
mr. B. Asscher vorig jaar juli geen
aidstest had mogen opleggen aan de
verkrachter die in en om het Rem-
brandtpark actief was. Het hof mo-
tiveert dit door te stellen dat de 'in
de verkrachting gelegen ernstige
aantasting van de lichamelijke inte-
griteit van de vrouw geruime tijd
plaatshad voor de vrouw zich tot de
rechter wendde. Het gevraagde
bloedonderzoek is zo een inbreuk
van het grondrecht van de dader,
aldus het hof.

Het slachtoffer had zichzelf drie
maanden na de verkrachting al la-
ten testen. Zij bleek niet besmet,
maar eiste later in kort geding dat
ook de dader zich moest laten tes-
ten omdat zij het tweede onderzoek
na zes maanden om daarvan absolu-
te zekerheid te krijgen, emotioneel
niet aankon. Asscher stelde in dit
eerste aidsvonnis in de Nederlandse
rechtspraktijk dat 'bij de beoorde-
ling van deze eis voorop staat dat er
sprake is van een botsing van gron-
drechten die zowel slachtoffer als
dader toekomen. Het grondrecht
op onaantastbaarheid van het eigen
lichaam is verwoord in artikel 11
van de Grondwet.

Honecker dreigt
met zelfmoord
bij uitlevering

HAMBURG - De vroegere Oost-
duitse leider Erich Honecker, die
als vluchteling in de Chileense am-
bassade in Moskou verblijft, dreigt
zich met een capsule cyaankali van
het leven te beroven als hij aan
Duitsland uitgeleverd wordt. Dit
meldt hetDuitse weekblad Stern.

De 79-jarige Honecker heeft perma-
nent een capsule cyaankali onder
handbereik. Volgens Stern heeft de
Chileense regering dit aan Bonn
meegedeeld.
De Duitse regering gaat zeer be-
hoedzaam met het nieuws om, na-
dat Chileense medische rapporten
melding hadden gemaakt van kan
ker in een vergevorderd stadium bij
Honecker. Dit is bij nader onder-
zoek onjuist gebleken, aldus Stern.

Tegen Erich Honecker, die zich
sinds 11 december 1991 in de Chi-
leense ambassade in Moskou be-
vindt, heeft de Duitse justitie een
arrestatiebevel uitgevaardigd. Bij
uitlevering aan Duitsland moet het
voormalige staatshoofd van de ex-
DDR terechtstaan in verband met
het indertijd mede onder zijn ver-
antwoordelijkheid uitgevaardigde
'Schiessbefehl'. Dit hield in dat
Oostduitse grenswachten moesten
schieten op mensen die probeerden
naar het Westen te vluchten via de
Berlijnse Muur of het IJzeren Gor-
dyn tussen de DDR en de Bondsre-
publiek. In de jaren dat de Muur
bestaan heeft (1961-1989) hebben
ongeveer 200 Oostduitsers het leven
gelaten by pogingen naar het Wes-
ten te vluchten.

Britse regering
voorziet

verdubbeling
begrotingstekort

LONDEN - Het begrotingstekort
van Groot-Brittannië zal in het op 1
april beginnende financiële jaarver-
dubbelen tot 28 miljard pond ster-
ling (ruim f 90 miljard). Dat heeft de
minister van Financiën, Norman
Lamont, gisteren verklaard bij de
presentatie van de begroting voor
1992/93. Het bedrag komt overeen
met 4,5 procent van het bruto bin-
nenlands produkt.

De Britse regering gaat sleutelen
aan de inkomstenbelasting. Het ta-
rief over de eerste 2.000 pond (f
6.460) van het belastbare inkomen
wordt verlaagd van 25 naar 20 pro-
cent. Dat geldt voor alle belasting-
betalers, maar verhoudingsgewijs
profiteren de laagste inkomensgroe-
pen hier het meest van. In feite
creëert de regering een nieuwe be-
lastingschaal naast de bestaande
belastingschalen met een tarief van
25 procent (voor belastbare inko-
mens tussen de 2.000 pond en
23.700 pond) en 40 procent (inko-
mens hoger dan 23.700 pond). Het
doel blijft dat het algemene belas-
tingtarief wordt verlaagd tot twintig
procent, zo zei Lamont gisteren.

punt uit
Vrij

Het Israëlische leger zal 30» IPa-
lestijnse gevangenen voortijdig
vrijlaten, zo heeft de Israëli-
sche radio gisteren gemei
Volgens de radio gaat het on
Palestijnen die in de Ketziot
detentiekamp in de Negev
woestijn gevangen zitten. De
vrijlating is een teken van goe-
de wil in verband met de isla-
mitische vastenmaand rama-
dan. De gevangenen zullen drie
ongeveer maanden voor het
verstrijken van hun straftijd in
vrijheid worden gesteld, aldus
de zender.

Ivoorhandel
Het verbod op de handel in
ivoor blijft bestaan. Dit hebben
de 112 landen die deelnemen
aan de Internationale Confe-
rentie over Bedreigde Dier- en
Faunasooften in het Japanse
Kyoto gisteren besloten.

Wapenvoorstel
De Verenigde Staten zijn onder
voorwaarden bereid te praten
over een spectaculaire inkrim-
ping van het kernwapenarse-
naal zoals Moskou heeft voor-
gesteld. Eerst moet Rusland
het voorstel van president
George Bush aanvaarden voor
een reductie van strategische
kernkoppen.

Maatregelen
Op de afdeling intensive care
van het Kamper Stadszieken-
huis zijn in de laatste week van
februari twee patiënten overle-
den. Inspecteur W. Spiers voor
de volksgezondheid in Overijs-
sel en Flevoland legt verband
tussen de beide sterfgevallen
en de gebrekkige wijze waarop
het ziekenhuis medisch/organi-
satorisch functioneert, zo heeft
hij gisteren desgevraagd laten
weten. Naar aanleiding van de
rapportage door inspecteur
Spiers beraadt het ministerie
van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur (WVC) zich op
maatregelen tegen het Kamper
ziekenhuis.

Vlucht
Justitie heeft alle reden om op
haar tellen te passen als het
gaat om een 23-jarige Arnhem-
mer, die momenteel in voorar-
rest zit. Volgens landsadvocate
mr C. Bitter is de man vuurwa-
pengevaarlijk, zijn er twee tips
over vluchtplannen binnenge-
komen en heeft hij in 1989 al
eens een poging gedaan om de
benen te nemen uit een cel. Ze
vertelde dit gisteren voor de
vice-presidente van de Arn-
hemse rechtbank, tijdens een
kort geding dat de 23-jarige ge-
detineerde had aangespannen.
De man wil dat een eind komt
aan de speciale behandeling
die hy in voorarrest moet on-
dergaan.

Bollen
Werknemers in de bollen staan
aan veel te hoge concentraties
bestrijdingsmiddelenbloot. Mi-
nister De Vries van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid wil
dan ook per 1 juli 1992 een ver-
bod op het gebruik van de
meest gevaarlijke stoffen: de
grondsontsmettingsmiddelen
methylisothiocynaat en me-
tam-natrium. In een brief aan
de Tweede Kamer schrijft De
Vries dat bestrijdingsmiddelen
in de bollenteelt voor de werk-
nemers meer risico's inhouden
dan aanvankelyk werd ge-
dacht.

Fysiotherapie
De meeste klachten tegen fy-
siotherapeuten hebben betrek-
king op ongewenste intimitei-
ten of sexueel misbruik. Dit
blykt uit een overzicht van drie
jaar verenigingstuchtrecht, dat
gisteren is gepubliceerd in het
blad Fysiovisie. Tussen februa-
ri 1989, toen het Koninklyk
Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie (KNGF) het
tuchtrecht invoerde, en februa-
ri van dit jaar werden 164
klachten gemeld. Hiervan be-
trof het grootste deel, 49 stuks,
ongewenste intimiteiten met
en seksueel misbruik van een
patiënt.

Verzekering
De verzekeringsmarkt krijgt er
waarschijnlijk nog dit jaar een
nieuwe polis bij: die voor scha-
de als gevolg van computervi-
russen. De Amsterdamse vesti-
ging van Union Assurance de
Paris (UAP) overweegt om zo-
wel de schade aan de soft-ware
van de computer als de gevol-
gen daarvan (bedrijfsschade) te
verzekeren. De UAP hoopt de
nieuwe polis nog dit jaar te
kunnen introduceren.

Gewond
De Zuidafrikaanse minister
van Justitie, Coetsee, is maan-
dagavond in Bloemfontein
gewond geraakt toen rechtse
extremisten een traangasgra-
naat wierpen in de zaal waar
president De Klerk een toe-
spraak hield.
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Eerste kievitsei voor Wiegel

" Commissaris van de koninging van Friesland Hans
Wiegel (links) ontving gisteren het eerste Friese Kievitsei
uit handen van de zeventienjarige JanLolkema uit Hinde-
loopen. De eierzoeker deed zijn vondst maandagmiddag in
een weiland bij zijn woonplaats. In ruil voor het gespikkel-
de kleinood kreeg Lolkema de gebruikelijke oorkonde en
een bankbiljet van 25. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)

DE EXPERT ACHTER UW VERZEKERINGEN
STAAT OOK ACHTER UW FINANCIERINGEN!
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Vola staat voor deskundigheid op het ge-
bied van consumptiefen zakelijk krediet.
Wilt u meer informatie over de vele
financieringsmogelijkheden van Vola,
neemt u dan kontakt op met uw verzeke-
ringsadviseur of bel Vola (020) 561 2205.
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Geen plannen
Om die sterkte te bereiken zou
wederom een operatie op touw
moeten worden gezet, qua schaal
byna even groot als Desert Storm.
De voorbereiding van zon land-
oorlog zou weken in beslag ne-
men, en niets wijst erop dat Was-
hington en Londen zoiets plan-
nen.

Öp dit moment hebben alleen de
Amerikanen nog aanzienlyke hoe-
veelheden troepen in de buurt:
25.000 man in het Golf-gebied en
rond de 15.000 in de Middellandse
Zee. Verder is nog altijd een flin-
ke Amerikaanse oorlogsvloot van
byna vijftig schepen in de buurt,
met als voornaamste taak de
handhaving van het VN-embargo
tegen Irak.
Daarnaast hebben verschillende

Westerse landen gevechtsvliegtui-
gen in de regio gestationeerd, die
het belangrijkste instrument zijn
om het bewind van Saddam onder
militaire druk te zetten. Op de
luchtmachtbasis Incirlik in Tur-
kije hebben de Britten, Fransen
en Amerikanen ruim zestig toe-
stellen, die nog steeds patrouille-
vluchten maken boven het noor-
den van Irak. Deze vluchten
dienen ter bescherming van de
Koerdische bevolking.

Aandringen
Het is onwaarschijnlijk dat een
luchtaanval op Irak vanuit Tur-

kije wordt uitgevoerd. De Turken
hebben eerder duidelijk laten we-
ten dat ze niets voelen voor vijan-
delijke acties tegen Irak, die
plaats vinden vanaf Turks grond-
gebied. De Amerikanen hebben
echter ook nog 150 toestellen in
Saoedi-Arabië, dat vorige maand
nog openlijk aandrong op actie te-
gen het Iraakse bewind.

Aanvallen kunnen hier vandaan
plaats vinden, of vanaf het vlieg-
dekschip Eisenhower dat nu in de
Perzische Golf rondvaart.

De militaire planners hebben ove
rigens nog een optie - ze kunnen
net als in het begin van de lucht

oorlog in januari 1991, kruisraket-
ten met conventionele lading af-
schieten vanaf de oorlogsschepen.
De doelen die voor vernietiging in
aanmerking komen zijn produk-
tiecenjra voor nucleaire en chemi-
sche wapens en raket-fabrieken.
Het bombarderen van zulke cen-
tra beantwoordt aan een belang-
rijke doelstelling van de Veilig-
heidsraad; de uitschakeling van
het militair-industriële complex
van Irak.

Verkiezingen
Het belangrijkste motief voor de
Britten en Amerikanen om weer

de aanval te zoeken, is overigens
niet zozeer de dreiging die er van
Saddam uit kan gaan als hij blijft
beschikken over installaties waar-
mee hij op den duur bijvoorbeeld
weer Scud-raketten zou kunnen
bouwen. De beslissing al of niet
militair in te grijpen zal puur af-
hangen van het electorale effect
dat Büsh en Major ermee denken
te kunnen behalen. Beide leiders
staan er in de opiniepeilingen
slecht voor, terwijl de verkiezin-
gen snel naderbij komen; in
Groot-Brittannië al volgende
maand, in de VS woeden momen-
teel de voorverkiezingen, waarna
in november de eindverkiezing
om het presidentschap volgt.

'Geen relatie tussen
drievoudige moorden'

Van onze correspondent

ROTTERDAM - De twee
geruchtmakende drievoudi-
ge moorden van afgelopen
weekeinde in het Rijn-
mond-gebied hebben vol-
gens de politie niets met
elkaar te maken. In het ge-
val van de vondst van drie
verbrande lichamen in
Oostvoorne gaat het om een
afrekening in de onderwe-
reld, waarvan in ieder geval
twee in Rotterdam wonen-
de Turken het slachtoffer
werden. Eerder deze week
werden in een woning aan
de Portugesestraat drie
mannen met de Portugese
nationaliteit om het leven
gebracht.

De identiteit van de in Oostvoor-
ne gevonden mannen werd vast-
gesteld nadat 'relaties' uit Rot-
terdam de slachtoffers als ver-
mist hadden opgegeven. De
politie zegt dat de mannen eerst
zyn doodgeschoten, vervolgens
onthoofd en in brand gestoken.
De rookontwikkeling trok de
aandacht van een opzichter uit
de buurt.
Met name die lugubere onthoof-
ding levert de rechercheurs nog
aanknopingspunten op. Bij dit
soort moorden komt het immers

vaker voor dat een dergelyk 'sig-
naal' wordt achtergelaten bij wij-
ze van afschrikking. „Daar wordt
bij ons over gesproken", erkent
woordvoerder W. de Rooy van
deRijkspolitie Dordrecht. „Maar
je hoort mij niet zeggen dat dit
het werkelijk is. Misschien wa-
ren er wel problemen bij het ver-
voeren van de lichamen, pasten
ze niet in de auto".
Volgens hem wordt, zoals ge-
bruikelijk, gekeken of er moge-
lijke verbanden zijn met eerdere
moorden in Rotterdam. Rond de

jaarwisseling werd een 20-jarige
illegaal in Nederland verblijven-
de Turk vermoord en eveneens
in brand gestoken. Een paar da-
gen later onderging een 30-jarige
Turkse kapper een soortgelijk
lot.

De politie spreekt in verband
met de Oostvoornse drievoudige
moord over een afrekening in
het criminele circuit, ofschoon
nog niet is komen vast te staan
dat de moordpartij aan de 'eisen'
van een liquidatie voldoet. Bij

een liquidatie moet het slachtof-
fer een criminele achtergrond
hebben, met voorbedachte rade
om het leven zijn gebracht en de
'afrekening' in verband staan
met een bepaalde vorm van cri-
minaliteit, zoals drugshandel.
De Centrale Recherche Informa-
tiedienst (CRI) stelt vast dat bij
liquidaties vaak een soort 'do-
mino-effect' ontstaat. De ene cri-
minele groepering neemt dan
over en weer wraak op de ander.
Maximaal twintig procent van
dit soort moorden wordt door de
politie opgelost. Het feit dat de
afrekeningen plaatsvinden in het
buitenlandse criminele circuit,
maakt de zaak extra gecompli-
ceerd.
Voor de oplossing van de drie-
voudige moord in Portugeee-
straat heeft de Rotterdamse poli-
tie een team van dertien recher-
cheurs samengesteld. De politie
heeft de identititeit van de
slachtoffers nog nietvastgesteld.

binnen/buitenland

Offensief zou vooral electorale bedoelingen hebben

Volgende aanval op
Irak is zo voorbij

Van onze redactie buitenland

HEERLEN - De Britten en
Amerikanen zijn klaar voor
de nieuwe militaire aanval
óp Irak: met een aantal ge-
vechtsvliegtuigen, dat ieder
moment kan opstijgen vanaf
Turks of Saoedisch grondge-
bied, dan wel vanaf een van
de Amerikaanse vliegdek-
schepen in de Perzische Golf
óf de Middellandse Zee, is
jtnen in staat een Iraakse wa-
penfabriek of een Iraaks
overheidsgebouw in puin te
schieten.

Snel, grondig, en met zeer weinig
risico. De nu al wekenlang 'niet
uitgesloten' militaire aanval op
Irak zou wel eens voorby kunnen
zyn voordat men er hier erg in
heeft.
Vorige week nog hebben de Ame-
rikaanse president Bush en de
Britse premier Major tijdens een
«Vur durend telefoongesprek de

Scenario's doorgesproken hoe
rak militair kan worden gedwon-
gen zich nu eindelijk aan de VN-
resoluties te houden. Meest voor
«3e hand liggend scenario: met en-
kele welgemikte bommen Sad-
«aams capaciteit tot de produktie
Van wapens verminderen, zolang
de dictator dat zelf niet doet. Sad-
dam Hussein wordt zo een bloed-neus geslagen, waarmee het Wes-
ten toont dat het niet met zich laat
sollen.
Meer zit er niet in. Men is er nog
altyd niet in geslaagd de Iraakse
president zelf uit de weg te rui-
men, en een nieuwe grootsch«Bep-
se grondoorlog waarbij de geal-
lieerde troepen oprukken naar
Baghdad om Saddam er te ver-
dryven, is uitgesloten. Het bete-
kent teveel verliezen, te weinig
landen zullen meedoen, de uit-
komst is volstrekt onzeker, nog
afgezien van devraag of alle leden
Van de VN-veiligheidsraad hier-
voor het groene licht zouden ge-
ven.
In Britse militairekring is uitgere-
kend dat men opnieuw tussen de
100.000 en 200.000 man nodig zou
hebben voor een succesvolle ex-
peditie over land tegen Saddam.

Geen gerichte actie tegen illegalen in Bijlmer

Veel vragen over
Ghanezenkolonie

Van onze correspondent

AMSTERDAM - De Amsterdam-
se politie zal geen gerichte actie
ondernemen tegen de 10.000 ille-
gale Ghanezen die door het korps
in de Amsterdamse Bijlmer zijn
ontdekt. Het opsporingsbeleid
van de politie is 'alleen gericht op
de illegalen die zich schuldig ma-
ken aan een misdryf. Ook de so-
ciale dienst zal de Ghanezenkolo-
nie niet gericht controleren. De
dienst vermeldt geen nationaliteit
in de administratie; controle van
de groep is derhalve onmogelijk.

De politie maakte gisteren bekend
dat by het onderzoek naar een
Ghanese drugsbende de aanwe-
zigheid van minstens 10.000 illega-
le Ghanezen in de Bijlmer was
vastgesteld. De organisatie zou
opereren vanuit 1500 verschillen-
de adressen, een aantal dat door
directeur R. Grotendorst van de
Woningbouwcorporatie Nieuw
Amsterdam 'nagenoeg onmoge-
lijk' wordt genoemd.
Velen zijn volgens de politie Ne-
derland binnengekomen met door
de drugsbende verstrekte valse
paspoorten en door schijnhuwelij-
ken waarmee een verblyfsvergun-
ning en een uitkering werden
verkregen. De sociale dienst heeft
op aangeven van de politie van
twintig Ghanezen de bijstandsuit-
kering ingetrokken. Volgens de
dienst bespaart dat de overheid
24.000 gulden per uitkering per
jaar.

Volgens woordvoerder K. Wilting

is een deel van de Ghanezen van-
uit Parys naar Nederland uitgewe-
ken, nadat de Franse politie tegen
de Ghanezen was opgetreden. „Bij
de groep bestond duidelijk de
overtuiging dat het er in Neder-
land softer aan toe ging", aldus
Wilting.
Het onderzoek van de politie richt
zich voornamelijk op de vraag hoe
de omvangrijke organisatie zo
lang ongestoord heeft kunnen
opereren. Zo worden bijvoorbeeld
de huismeesters aan de tand ge-
voeld van de flats waarin de Gha-
nezen hun intrek hadden geno-
men. Hoewel sprake zou zijn van
'handgelden' is voor steekpejinin-
gen evenwel nog geen bewijs, al-
dus woordvoerder Wilting.

Het aantal van 10.000 Ghanezen
wordt 'speculatief genoemd door
de woordvoerster van B en W.
„Het zegt niets over de hoeveel-
heid criminele illegalen. Dat
iemand illegaal is, is op zich geen
reden hem op te sporen."

De gemeentelijke sociale dienst
van Amsterdam is het door het ge-
meentebestuur uit oogpunt van
privacy verboden specifieke con-
troles te verrichten 'op basis van
nationaliteit of etnische afkomst',
aldus het hoofd Bijzondere Con-
trole van de gemeentelijke sociale
dienst H. Hofman. Onderzoek
door de sociaal rechercheurs ge-
beurt alleen in geval 'individuele
gegevens' bekend zijn. Dat kan
volgens Hofman een adres zyn,
een naam, of de beginletter daar-
van, of het sociaal-fiscaal (sofi-)
nummer. Door de Amsterdamse
sociale dienst worden per jaar op
die manier zon 3000 'tips en
kliks', zoals de informatie van der-
den bij de dienst wordt genoemd,
nagetrokken. Door de twintig in-
getrokken uitkeringen bespaart
de overheid zich volgens de socia-
le dienst zon 480.000 gulden per
jaar.
Verbazing bij directeur Groten-
dorst van de woningbouwcorpora-

tic, die 13.000 flats beheert in de
hoogbouwvan de Bylmer. „Dat er
1500 adressen zijn gelokaliseerd
waarvanuit werd geopereerd,
klinkt me helemaal nieuw in de
oren. Dat er 150 woningen illegaal
worden bewoond, daarby kan ik
me nog ietsvoorstellen. Maar zelfs
daarvan heb ik geen enkel be-
wys."

„De Bijlmer is zoals bekend, geen
toplokatie op de Amsterdamse
woningmarkt. Daarom gelden er
ook geen distributieregels. leder-
een die legaal in Nederland ver-
blijft kan zich voor een woning
inschrijven. Het onderverhuren
valt nauwelijks te controleren
voor ons. Hooguit als er sprake is
van overlast. In sommige gevallen
kan dat dan leiden tot een ontrui-
ming."

Met een grootscheepse zwendel
door medewerkers van zijn corpo-
ratie Nieuw Amsterdam zegt Gro-

tendorst vooralsnog geen reke-
ning te houden. „Met de politie is
daarover in elk geval nooit overleg
geweest."

In Zuidoost wordt het aantal van
10.000 illegale Ghanezen 'schro-
melijk overdreven' genoemd. Ui*
nog ongepubliceerd eigen onder-
zoek komt de deelraad op een
aantal van tussen de vijf- en zes-
duizend. Officieel stonden er vorig
jaar 5214 Ghanezen geregistreerd
in Nederland. Daarvan verbleven
er 2274 in Amsterdam, waavan
1424 in Zuidoost.

Van een hechte Ghanese gemeen-
schap is geen sprake. Ze kwamen
naar de Bijlmer met hun eigen
stammen- en geloofscultuur. Som-
mige groepen hebben hun eigen
medicijnmannen meegenomen.
Wekelykse kerkbijeenkomsten
trekken enkele honderden bezoe-
kers.
Volgens Dietz veroorzaken de
Ghanezen in het algemeen weinig
hinder of overlast. „Vaak knappen
ze tweedehands auto's op en ver-
handelen die weer. De overlast die
daarvan wordt ondervonden,
speelt zich voornamelijk af in de
parkeergarages. Daar zijn ze dan
aan het proefdraaien en -ryden
met die auto's."

Maar, waarschuwt ook Dietz, „Bij
een ongewijzigd beleid zouden de
Ghanese jongeren binnen afzien-
bare tijd wel eens dezelfde proble-
men kunnen veroorzaken, zoals
nu een grote groep Antillianen.
Dat vraagt dus om standpunten,
wil je dit voorkomen."

Lastendruk
In het Groningse Middel-
stum of all places - politici
hebben een merkwaardige
voorkeur voor uithoeken om
belangrijke mededelingen te
doen - heeft minister De
Vries van Sociale Zaken be-
kendgemaakt tijdens de
komende begrotingsbespre-
kingen 2,5 miljard gulden te

willen vrijmaken om de voor volgend jaar aangekondigde lasten-
verzwaringen te compenseren en om de belastingaftrek voor wer-
kenden verder te verhogen. Dat moet 40.000 banen opleveren en
op termijn een nog grotere bijdrage aan de houdbaarheid van ons
sociaal - en economisch stelsel. De Vries wil verder de btw met een
half procent verlagen om de koopkracht te handhaven.
Als voorwaarde stelt de minister dat de bonstijgingen volgend jaar
niet hoger mogen uitkomen dan 4 procent, waarbij hij aangeeft
tegen verdere aantasting van de koopkracht te zijn. De minister
doet er inderdaad verstandig aan pogingen in het werk te stellen
de loonexplosie in de hand te houden. Tegelijk verzuimt hij echter
bij zijn eigen kabinet te rade te gaan. Het zijn juistvooral de over-
heidsmaatregelen, die de forse actuele cao-verhogingen in de
hand werken. Hogere huren, hogere kosten van openbaar en ei-
gen vervoer, hogere sociale premies, stijgende belastingen van
lagere overheden en vooral de rampzalige gevolgen van de in-
voering van het plan-Simons hebben een zeer negatieve invloed
gehad op de inkomensontwikkeling. Velen zien hogere bruto-
bedragen op hun loonstrookje staan, maar vinden iedere maand
minder geld terug op hun bankafschriften. Logisch dat de burgers
dat op de een of andere manier gecompenseerd willen hebben,
zeker met als achtergrond dat de lastendruk in dit landal de hoog-
ste is van de Westerse wereld.
Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, moet de
minister gedacht hebben. Daar komt bij datkoopkrachtondersteu-
ning of lastenverlichting in de jaren '80 steeds tot gematigde loon-
stijgingen heeft geleid, wat weer voor nieuwe banen heeft ge-
zorgd, een goed concept dus. Met zijn pleidooi voor btw-verlaging
plaatst De Vries zich wel lijnrecht tegenover premier Lubbers, die
onlangs een bfw-verlaging 'luchtfietsen' heeft genoemd. De PvdA
wil echter ook dat de btw omlaag gaat.
Een verdere verhoging van het arbeidskostenforfait met 700 gul-
den moet het voor mensen met een uitkering aantrekkelijk maken
aan het werk te gaan, zonder dat de uitkeringen (of het minimum-
loon) omlaag gaan. De Vries wil dat verschil jaarlijks met een
procent vergroten. Hier zit echter een addertje onder het gras. Het
lijkt erop dat de minister doelbewust wil komen tot een soort 'on-
derhuids beleid' om de kloof tussen de inkomens van werkenden
en niet-werkenden steeds verder te vergroten, iets waar vooral de
vakbeweging fel tegen ageert.
Het is goed dat de fracties van PvdA en CDA in de Tweede Kamer
een discussie willen over de collectieve lastendruk: het totaal van
belastingen en premies op elke verdiende gulden. Die ligt op ruim
53 procent en heeft de neiging nog verder omhoog te gaan, hoe-
wel dat tegen de afspraken van het regeerakkoord ingaat. Een
dergelijke stijging dient derhalve tot elke prijs te worden voorko-
men.

P.S.

Een Sikh
spoort zijn
ossen aan tot
de
overwinning
tijdens een
traditionele
race in een
dorpje in
India. De
ossenrace is 'een van de
hoogtepunten
van de
'landelijke
Olympische
Spelen', die
ieder jaarin
de Punjab
wordt
gehouden.
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De op één na bed te
manier om kenn.Lt te maken \

met Mlele keukenó.
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Het prachtige Miele Keukenhoek ligt voor u klaar.
Als u het komt ophalen, is de beste manier

natuurlijk om u door ons, als ervaren keuken-
adviseurs, een persoonlijk advies te laten geven.

Ii.TTi.TI MBMM!WJ,fIII
Miele-Keuken-Centrum "Heerlen". Miele-Keuken-Centrum "Maastricht".

Beersdalweg 958. Stationsstraat 58.
tel 045 - 729098 tel. 043 - 252578
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Aegon neemt
groot belang
in Hongarije

BOEDAPEST - De verzekeraar
Aegon is dichtbij een overeen-
komst om een belang van 75 pro-
cent te nemen in de Hongaarse
levensverzekeraar Allami Bizto-
sito, zo heeft de Wall Street Jour-
nal (WSJ) gemeld. Het belang

zou Aegon rond de f 90 miljoen
kosten.
Een woordvoerder van Aegon
verklaart dat het concern belang-
stelling heeft om zaken te doen
in Hongarije, maar wil niet be-
vestigen dat besprekingen gaan-
de zyn.
Aegon wil de verzekering dat Al-
lami niet wordt opgezadeld methoge rekeningen voor het
schoonmaken van bedrijfsterrei-
nen. Dat üjkt het belangrijkste
punt dat een overeenkomst nog; in de weg staat.

Bondenvinden plannen ziekteverzuim onaanvaardbaar

Onderhandelingen
PTT-cao muurvast

Assenaar - De onder-afdelingen over een cao voore bijna 100.000 werknemers
*1 de PTT zijn gisteren na de
|*ste ronde in Wassenaar af-koken, nadat de PTT-lei-J^g voor de bonden onaan-

voorstellen op tafel
*ëde voor de bestrijding van

■*"■ ziekteverzuim. Dat hebbenJ6 gezamenlijke bonden CFO,lbvaKabo, CMHF en CRP la-*n weten.

/O-onderhandelaar* Lohman
fTeekt van 'vergaande negatieve
v'Jjkels, waarop de bonden verby's-ra hebben gerageerd.'

J^T Nederland BV stelde voor
die regelmatig ziek

Jn verlofdagen te laten inleveren
bij ziekte de uitkering slechts

r-i te vullen tot 80 procent van het.on. D e verbijstering by' debonden
"des te groter, nu is gebleken dat. ' in de lopende cao afgesproken
g^uimbeleid vruchten afwerpt,

Dik repte in
Jn nieuwjaarstoespraak nog en-?*9usiast over het teruggelopen ver-
>ti, van 7,7 tot 7,1 procent," aldus
j'-n.an. De bonden willen graag
<j°rgaan 0p deze weg. Negatieve?rikkels passen daar niet in. Nietüidelijk is wanneer het overleg,

?*t voor 'nader beraad' is opge-
wordt hervat.

Voorkomen
J^T w-l het huidige en succesvolle
o
er2uimbeleid, dat sterk is gericht
& het voorkomen van ziekte en

en begeleiding voor de
.J^te werknemer, voortzetten.
jp.aar mocht in de toekomst het
fUidige beleid niet voldoende toe-eikend ayn om een verdere verla-
jpg van het verzuimte bereiken,an zyn aanvullende maatregelen
'°d*g," aldus PTT. De grootste, erkgever van Nederland betreurt

vet dat zulke maatregelen voor de
*kbonden bij voorbaat onbe-
Pfeekbaar zyn.

e rest van de onderhandelingsa-
»enda is gisteren niet aan de ordej^weest.De bonden eisen een alge-mene loonronde van vyf procent,

winstdeling, verdergaande advn handhving van de vut.

beurs

Onderuit
JjISTERDAM - DSM was de ne-pieve smaakmaker op een overi-j^Hs windstille beursvloer. Andere

waren het snoep-
ftds Van Melle en de-bier-produ-

cten Heineken en Grolsch. Wei-
bedrijfsnieuws en het wachten& deresultaten van de Amerikaan-?* voorverkiezingen hielden de°ersbewegingen beperkt. Daar-

jj^e liet de beursvloer eenzelfde
zien als maandag.

j ĉh was een handelaar niet ergJ^ssimistisch oer de huidige gang*n zaken: „De ondertoon is goed
jj ar*t je ziet de koersen nauwelijks

«.irt b^ rusti 8e handel." De koers-j*j<**ex was onveranderd op 206 pun-
{*n* terwijl de EOE-index iets ach-
gfuit ging van 308,93 naar 308,83.we aandelenomzettenwaren net alsf'aandag met f456 miljoenbeschei-
*«. In obligaties werd slechts f 699

omgezet.

U«s» Limburgse chemieconcernfcM kreeg alsnog een afstraffing«n de beleggers. Maandag werden,e aandeelhouders in eerste instan-ïe „verblind" door het onverander-* dividend van f 8. Later kregen
>nter de zeer slechte winstcijfers
* overhand. Dinsdag werkte dejOZekerheid over de toekomst vanSM nog verder door. Vooral de

van de DSM-top om een'nstverwachting uit te spreken
i erd het concern zwaar aangere-
ed. In de ochtendhandel dinsdag
£kte DSM naar f 110,70 om tenslot-* de vloer te verlaten op f 109,70,
£n verlies van f 2,80. Akzo daaren-. Ben kon zich op deze slappeJ^arkt handhaven en verloor slechts

dubbeltje op f 150,20.

jj^ineken behaalde een jaarrecord.
?et een winst van f 1,70 trok het
j^sterdamse bierfonds naar eena°ogtepunt van f 179.

Hoofdfondsen vk. sk.
ABN Amro 47,60 47,60
ABNAmroA.mF. 80,30 8030
ABN AmroObl.Gr.f. 176,70 176,80
AEGON 127,30 127,40
Ahold 87,70 87,70
Akzo 150,30 150,20
Alrenta 193,80 193,80
Amev eert. 57,80 57,70
Bols eert. 47,50 47,80
BahrmTetc. 46,00 46,20 "CSM eert. 93,20 92,70
DAF 25,60 26,00
Dordtsche Petr. 132,90 132,30
DSM 112,50 109,70
Elseviercert 114,70 115,20
Fokkereert. 34,70 34,20
Gist-Broc.cert. 3430 34,90
Heineken 177,30 179,00
Hoogovens nre 55,70 54,70
Hunter Douglas 74,00 74,50
IntMüller 61,50 61,70
Int.Ned.Gr.c. 51,90 52,70
KLM 37,80 37,50
Kon.Ned.Papier 48,70 48,50
Kon. Olie 142,20 142,30
Nediloyd 64,00 6330Océ-v.d.Gr. 76,00 7630
Pakhoed eert. 49,00 48,50
Philips 36,80 37,00 e
Polygram 45,00 4430
Robeco 99,60 99,60
Rodamco 5230 52,50 >Rolinco 98.70 98,60
Rorento 7230 72,30
Stork VMF 47,50 4730Unilevereert 188,40 187,90
Ver.BezitVNU 82,90 83,00
VOC nre 44,10 44,10
Wessanen eert. 9030 89,40
Wolters-Kluwer 71,50 7130
Avondkoersen Amsterdam

Ak20150,30-150,50(150,20)
lnt.Ned.Gr. 52,60-52,70f(52,70)
KLM 37,70-37,80 (37,50)
Kon.Olie 142,20-142,80(142,30)
Philips 37,00-37,20f (37,00)
Unilever 187,30-187,90(187,90)

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 55,00 5530ABNAmroHld.prf. 6,11 6,09
ABNAmroHld.div. 45,80 45,80
ACF-Holding c. 33,80 35,00Aegon div.92
Ahrend Groep c. 130,50 131,00AsdOptionsTr. io,Boe 10JMAsd. Rubber 3,30 3,40AntVerff. 42000
Atag Hold. eert 118,50 11800Athlon Groep 47,50 47^0Athlon Groep nre 45,50 45,50
Aut.lnd.R'dam 90,00 9000
BAM Groep 89,50 8930Batenburg 123,50 123,50Beers 119,80 120,00 I

Begemann 108,00 108,50
Belindo 323,00 323,00
Berkels Patent 1,16 1,14e
Blydenst-Will. 3830 3830
BoerDe,Kon. 223,00 223,00
BoerDeWinkelb. 70,90 71,40
BorsumyWehry 65,30 64,80
Boskalis Westm. 24,00 24,30
Boskalis pref. 27,00 27,20
Braat Beheer 35,00 35,00
Breevast 10.20 10.10Delft Instnim. 27,10 27,50
Desseaux 42.00 4200
DorjvGroep 42,00 41*50
Draka Holding 24,20 25,00
Econosto 29,50 2980EMBA 214,00
Eriks Holding 79,90 81,00
Flexovitlnt. 57,50 57,50aFrans Maas eert. 81.40 81,00
Gamma Holding 104,30 104,00
Gamma pref. 5,65 5,65
Getronies 35,00 34,80
Geveke 40,00 40,00
Gevekediv'92 37,80 37,80
Giessen-deN. 110,00 106,00
Goudsmit 36,00 35,10
Grolsch 198,50 204,00
GTlHolding 223,50 223,50
Hagemeyer 149,00 148,50
idemdiv'9l 145.00 145,00
HALTrust B 13,90 13,90
HALTrust Unit 1330 14,00
HBG 216.50 216,00
HCS Technology I,oob I,oob
Heineken Hold. 161.70 163,00
Hoek'sMach. 236,50 238,00
Holl.SeaS. 0,48 047
Holl. Kloos 455,00 455,00
HoopEff.bank 7,60 7,60
Hunter D.pref. 2,70 2,70
IHCCaland 6030 *. 60J30Kas-Associatie 36,00 35,90
Kempen & Co 9,50 9,50
Kiene's Suikerw 1089,00
KondorWessels 33,00 32,80
KBB 76,00 76,00
KNP div. 46,50 46,50
Kon. Sphinx 53,00 53,70
Koppelpoort 388,00 388,00 a
Krasnapolsky 235,00 235,00
Landré &GI. 53,50 5230
Macintosh 41,20 40,80
MaxwellPetr. 116,80 116,80
Moeara Enim 1171,00 1164,00b
M.EnimOß<ert. 15000,00 15350,00
Moolen Holding 38,60 38,50
MulderBoskoop 54,00 5430
Multihouse 5,40 5,30
Mynbouwk.Werk. 360,50 36030
Naeff 525,00 f
NAGRON 5730 57,50
NIB 618,00 618,00
NBM-Amstelland 9.30 910
NEDAP 348,00 349,00
NKFHolding 200,50 201,50
Ned.Part.Mij 57,40 57,40
Ned.Spnngst. 7200,00 -.*,

Nutricia GB 167,00 167,00
Nutricia VB 173,50 173,00
Nutricia VB div92 168,00
Ngv.-TenCate 103,50 102,50
OcévdGr.div92 74,60 7430Omnium Europe 8,50 a
Orco Bank eert. 70,00 69,90
OTRA 339,00 337,00
Palthe 63,00 63,00
Philips div'92 36,40 36,80
Pirelli TVre 20,90 21,20
Polynorm 145,00 144,20
Porcel.Fles 146,00 146,00
Randstad 47,80 47,50
Ravast 26,80 26,90
Reesink 7430 74,50
Samas Groep 39,70 40,10
Sarakreek 14,80 14,60
Schuitema 1615,00 1615,00
Schuttersveld 49,00 48,50
Smit Intern. 4530 45,00
St.Bankiersc. 15,40 15,40
Stad Rotterdam c 42,90 42,60
TelegraafDe 86,00 86,50
TextielgrTwente 87,50 88,00e
Tulip Computers 24,10 2430Tw.Kabel Holding 128,00 12950
Übbink 73,80 73,50
Union 71,30 71,30
UnJDutch Group 3,50 3,40
Vereenigde Glas 532,00 535,00
Vertocert. 30,50 30,00
VolkerStevin 6230 60,00
Volmac 28,70 28,60
Vredestein 15,60 15,60
VRG-Groep 46,50 46,00
Wegener 63,80 , 6430
WestlnvestF. 17,50 1730a
West InvJ.wb 115,50 115,50
WoltersKluwer 279,50 279,50
Wyers 28,80 29,00

Beleggingsinstellingen
ABN AmroAandF. 81,50 81,50
ABN AmroAmer.F. 69,80 7030
ABN Amro Eur. F. 74,80 74,90
ABNAmroFar EF. 5230 5230
ABN AmroLiq.Gf. 162,40 162,40
ABNAmro NethF. 86,50 86,60
Aegon Aandelenf. 35,70 35,50
Aegon Spaarplus 5,35 5,35
ABNBelegfonds 63,50 63,50
Albefo 48,80 48,70
AldoilarßFs 2630 26,60
Alg-Fondsenbez. 235.00 235,00
AUianceFund 1030 10,30
Amba 11,80 11,80
AmroNorthAm.F. 69,40 69,40
Amvabel 84,10 8430
AsianTigersF. 65,50 65,10
Asian Select. F. 59,80 60,00
AustroHungF. 5,15 5,15
BemcoRentSel. 56,00 56,00
Bever Belegg. 3,10 3,10
CLN Obl. Div. F. 110,50 110,60
CLNObl.Waardef. 11430 114,40

I Delta Uoyd Inv. 31,40 30,50

DP America Gr.F. 3630 36,20
DpEnergy.Res. 3930
EGFlnvestm. 133,90 132,50
EMFRentefonds 68,70 6830
Eng Holl.Bel Tl 10,20 1030
Envir.GrowthF. 53,60 52,60
Esmeraldapart. 34,70 34,80
Eur.Ass. Trust 6,50 6,50
EMS GrowthFund 105,00 104,90
EMS IncomeFund 106,90 106,90
EMS Offsh. Fund 104.50 104.50
EOE Dutch SUF 326,00 328,00
EuroGrowthFund 50,00 49,90
Euro Spain Fund 7,70
Far East SeLF. 55,70 55,70
GunGlobal 53,70 53,50
Groeigarant 1,52 1,51
Holland Fund 72,50 73,00
HoU. Eur.Fund 48,70 4830
HoU.OblJonds 125,00 125,50
Holl. Pac. Fund 99,50 99,00
HoU. Sel.Fonds 8430 84,40
Innovest 65,00 66,00 b
Interbonds 510,00 508,00
lnterefrektsoo 3130 3130
Intereffekt wt 94.40 91,00
lnvesta part. 73,60 7330
IS Himal Fundi 9,80
Jade Fonds 154,70 152,20
JapanFund 17,70 17,60
Jap.lndAlphaF. 8100.00
Jap.Sect.Rat.Yen 6500,00
Korea Pac Tr.J 930
MalCapitalFt 7,10 7,10
MeesObl.Div.F. 11830 118,30
Mexico IncomeF. 22,00
MX IntVentures 10,40 10,40
Mondibel 76,90 7630
Nat.Res.Fund 1195,00 1190,00
NedufoA 116,00 108,00
Nedufoß 119,00 119,00
NMBDutch Fund 45,60 46,00
NMBGeldmarktF. 54,44 54,45
NMB Global Fund 46,10 46,10
NMBObUg.F. 36,50 36,60
NMBSpaard.F. 102,36 102,39
NMBRentegr.F. 11830 118,40
NMB Vast Goed F. 3730 37,80
New Asia Fund 6,50
NomuraWarT.F. 0,65a 0,61
Obam. Belegg. 257,60 256,70
OAMF Rentefonds 11,10 11,10
OrangeFund 2150 21,50
Pac.Dimensions 9430 93,50
Pac.Prop.SecJ. 31,50 3130
PiersonRente 113,60 113,60
Postbßelegg f. 57,60 57,60
Postb.Vermgr.f. 54,10 54,10
Prosp.lnt.HlPs 3,90
Rentafent Bel. 151,40 151,40
RentotaalNV 35,70 35,70
RG America F. 106,80 106,80
RGDivirentF. 49,30 4930
RG Europe F. 9930 99,80
RGFlorente 114.00 114,00
RG Pacific F. 9330 9330
RG SP Groen 54,50 54,60
RG SP Blauw 51,50 5130

RG SP Geel 4830 48,50
Rodin Prop.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 79,50
Schrod IntPr.F 29,40 29.40
Sci/TechJ 1435 1435
Suez Uq.Grf. 180,70 180,80
Technology Fund 1930 1930
Tokyo PacHold. 191,00 193,00
Trans Eur.Fund 84,00 83,70
TranspacF.Yen 295,00 295,00
Uni-Invest 16,00 1630
Unico Inv.Fund 78,10 78,10
UmfondsDM 3230 3230
Vaste Waard.Ned 65,00 65,00
Vast Ned 112,60 112,80
VIBNV 56,10 5530
VSB MixFund 53.40 53,40
VSBRente Fonds 109,80 109,80
WBO Intern. 68,60 6830
Wereldhave NV 114,50 11530
Yen Value Fund 81,00 81,00
ZOM Florida F.$ 38,00 3730

Parallelmarkt
Alanheri 29,80 29,80
ABF, 112,00
Berghuizer Papier 4430 44,70
Besouw Van eert. 5230 5230
Biogrond Belegg. 10,90 10,90
Comm.Obl.F.l 98,60 98,80
Comm.Obl.F.2 98,70 9830
Comm.Obl.F.3 98.80 9830
De Drie Electr. 1430 14,80
DeltaU.Dollarf. 65,60 65.90
Delta LloydECU 63,60 64,80
Delta Lloyd Mix 6130 61,90
Delta LloydRent 5930 5930
Delta UoydVast 57,00 57,00
Dico Intern. 91,60 91,60
DOCdata 5,60 «(,40
Dutch TakeOv.T. 46,00 45,80
Ehco-KLMKleding 4030 4030
E&LBelegg.l 70,60 70,60
EiLßelegg.2 74,90 74,90
E&LBelegg.3 ' 10630 106,20
EiLßelegg.4 77,70 77,70
E&L Kap.Rente F 105,50 105,60
FreeRecord Shop 3230 3230
GaiaHedgel 104,70
Geld. Papier c. 7130 70,80
German CityEst 39,50 38,80
GoudaVuurvast 77,10 77,50
Groenendijk 45,10 45,10
Grontmn 5630 5530HCA Holding 47,60 47,60
Heivoet Holding 3830 38,80
HesBeheer 45,50 46,00
Homburg eert I,ooe 1,05 alnter/ViewEur. 3,60 3,50
Kühne+Heitz 46,70 47,00
LClComputGr. 5J50 5,40
Melle.vannrc 43,50 4530
Nedcon Groep 50,50 5030
Nedschroef 8530 85,80
Neways Elec. 7,10 7,00
NewEur.HtlsDM 19,10 19,10
NewtronHold. 1,80 1,70

Pan Pac. Winkel 11,00 11,00
PieMedical 5,00 4,90
Simac Techniek 14,00 14,00
Sligro Beheer 5530 55,50
SuezGrFund 53,60 5330VHS Onr. Goed 130 1,40
Vilenzolnt. 39,00 39,10
Welna 260,00 264,50
Wereldhave 4,30 e
Weweler 4030 40,50
Wall Straat
a-liedsignal 48% 49%amer.brands 43 43%
amer.tel.tel 377/, 38^amoeo corp 44 44%
asarcoinc. 25% 26bethl. steel 14% 14%boeing co 44'/» 45%
can.pacific 17% 14%
chevron 62% 62%
chiquiu 33% 33%chrysler 16% 16V*i
citicorp 16% 16%
consedison 26 26%
digit.equipm. 59'/ii 59%
dupont nemours 43% 44
eastman kodak 43 42%
exxoncorp 55% 55%
ford motor 36% 36%gen. electric 77% 77%
gen. motors 37% 37%
goodyear 60*4 61%
hewlett-pack. 256 76%
int bus.mach. 87% 87%int tel.tel. 63% 63%
klmairlines 20% 20%
mcdonnell 66% 65%
merckco. 151% 152%
tnobiloil 59% 60%
penn central 23% 23%
Philips 19% 19%
pnmenca 40 40
royal dutch 75% 75%sears roebuck 45% 46%
sfe-south.pac. 11% 11%
texaco mc. 56% 56%
united techn. 50% 52
westinghouse 19% 19%
whitman corp 14% 14%
woolworth 28% 28%
Advieskoersen
amerikdollar 1,805 1,925
austr.dollar 1.35 1,47
belg.frank(lOO) 530 5,60
canad.dollar 1,505 1,625
deensekroon (100) 2730 30.00duitse mark(100) 109,80 113,80
engelse pond 3,09 334finse mark(100) 39,65 42,15
fransefrank (100) 31,45 3430
grieksedr.(lOO) 0,85 1,05
iersepond 2,85 3,10
itaUire(10.000) 13,90 15,60
jap.yen(10.000) 138,00 144,00
joeg.din.tm 100 -noorse kroon (100) 2730 29.70

oostschiU(lOO) 15,75 1635
portescudo(lOO) 1,20 138
spaanse pes.(100) 1,70 1,86
turkse pond (100) 0,0265 0,0385
zweedse kr (100) 29,50 32,00
zwits.fr. (100) 121,75 12635
Wisselmarkt
amerikdollar 1,86915-1,87165
antül.gulden 1,0300-1,0600
austr.dollar 1,4113-1,4213
belg.frank(loo) 5,4675-5,4725 'canad.dollar 1.56Ü75-1.56625
deensekroon (100) 28.980-29,030
duitsemark (100) 112,4800-112,5300
engelse pond 33285-33335
fransefrank (100) 33,09543.145
grieksedr.(lOO) 0,9250-1,0250
hongk dollar(100) 23,8750-24,1250
ierse pond 2,9990-3,0090
ital.lire(10.000) 14.985-15,035
jap.yen (10.000) 141,145-141,245
nwzeel.doUar(lOO) 1,0181-1.0281
noorsekroon (100) 28,675-28.725
oostenr.sch.(loo) 15,9840-15,9940
port. escudos (100) 1.2860-1,3260
spaanse pes.(100) 1,7800-1,7900
surin.gulden 1,0280-1.0680
zweedsekr. (100) 31,01041.060
zwits.frank(loo) 124,295-124345
e.e.u. 23990-2,3040

Index Amsterdam
CBS-koersindex(l9B3=loo)
algemeen 206,60 206,60
id excl.kon.olie 205,40 205,40
internationals 205,50 205,50
lokale ondernem. 209,80 209,80
idfinancieel 148,90 149,70
idniet-financ. 268,60 268,00
CBS-herbeleggingsindex (1983=100

algemeen 294.30 29430
idexcl.kon.olie 276,40 276,30
internationals 305,00 305,00
lokale ondernem. 281,70 281.70
idfinancieel 21930 220,60
id niet-financ. 34130 340,40
CBS-slemmingsindex (1990= 100)

algemeen 12730 127,80
intemation 142.40 141,90
lokaal 125,30 125,20
fininstell 131,00 131.40
met-financ 124,10 124.00
industrie 13330 133,10
transp/opsl 140.00 139,40

Goud en zilver
Amsterdam - Prijzen van 14.00uur: Goud
onbewerkt 20,720-21,320, vonge
20,740-21,340,bewerkt 22320 laten,vonge
22,940laten, zilver onbewerkt215-285, vo-
nge 210-280, bewerkt 330 laten, vorige 320
laten.

Dow Jones
Industrie 3.231,00

+ 15,88

OPTIEBEURS
sene omzet v.k. sk

abnamroc apr 4730 622 1,10 1.10
abn amro c apr 50,00 244 030 030
abnamro cjul 47,50 475 1.50 130
buhr cjul 50,00 155 0,80 030
d/fl c mrt 190.00 182 1,10 0,80
dsm capr 105,00 171 8.50 630
dsm c apr 110,00 266 4,40 2,70
dsm c apr 120,00 150 0,60 030
dsm cjul 110,00 208 4,70 3,10
dsm cjan 115,00 199 4.40 330
dsm cj94 95,00 339 20.00 18,00
dsm papr 100,00 256 030 0,60
dsm papr 105,00 219 1,40 2,10
dsm pj94 95,00 790 3.50 430
coc c mrt 310,00 239 2.80 a 2.50
coc c mrt 315,00 259 1,00 0,90
coc pmrt 295.00 250 030 030
coc pmrt 305,00 161 1,00 030
coc pmrt 310.00 190 2,80 a 230
coc papr 270,00 3200 030 a 0,10
coc papr 300,00 263 1.60 130
coc papr 305,00 196 2.70 230
coc pjul 290,00 255 2.50 2,60
gist c apr 35,00 175 1,00 130
hoog papr 50,00 173 0,60 0,90
ing c apr 50,00 362 2.50 330
ing cjul 50,00 232 3,10 3,50
ing cjul 55,00 681 030 1,00
mg c okt 55.00 236 1,40 1,40
mg cjan 6030 180 0,80 030mg cj94 4730 397 7,50 730
kim cjul 40,00 180 2.00 130
kim c 093 35,00 152 8.10 8.00
kim c095 20,00 189 1930 19,10
phil capr 35,00 203 2.40 2.60
phü c apr 3730 1227 0,80 030
phü cjul 3730 263 1,80 130
phil cjul 40.00 226 030 1,00
phü c okt 3730 254 2.70 230
phü c 093 30.00 749 930 10,10
phü c 096 35,00 369 9,40 9,60
olie capr 145,00 178 230 2.00 ■olie cokt 135,00 253 1130 1030
olie c 093 115.00 238 31,70 3130
olie papr 145,00 500 330 330
ohe pokt 145,00 150 8.70 a 830
tops c mrt 590,00 160 430 3.60 a
tops pmrt 580,00 161 2,00 130 a
unü papr 185,00 154 1,60 1.90 a
voc cokt 4730 154 130 130

I a-laten g bietten *ei 4i«
I b bieden h laten * ei-diiI c ei-claim k gedaan +n

tt ei-dividend I «tettuo+ie geitel - Daden »k slotkoers vorige dag
I gedaan " laten sk slotkoers gisteren

economie

Neways
verdubbelt

omzet
'"UENEN - De samenvoegingen
Verhuizing van de printplaatacti-
v-teiten heeft het Nuenense elek-
tronicabedrijf Neways een deelvan de omzet en winst gekost.
J^e nettowinst daalde in 1991 vanf 1 miljoen naar f 683.000. Ook
het bedrijfsresultaat stond onder
druk en noteerde over het afge-'open boekjaar f 2,6 miljoen te-genover f 3,3 miyoen in 1990. De
°mzet ging omhoog met vier
Procent tot f 64,9 miljoen.
Oe orderontvangst van de be-drijfsonderdelen ontwikkelt zich

m de eerste maanden van 195*1
„voorspoedig", zo vertelt de di-
rectie. Door de overneming van
de twee Philipsbedryven, PME
Leeuwarden en Philips Heerlen,
per 1 januari 1992 wordt de om-
zet van Neways in dat jaarbyna
verdubbeld ten opzichte van
1991.

De daling van het nettoresultaat
en bedrijfsresultaat in 1991 werd
in 'belangryke mate' veroorzaakt
door* de verhuizing van bedrijfs-
onderdeel Connection Technolo-
gy (fabricage van printplaten
voor elektronica) in Haarlem
naar een ander pand. Ook wer-
den de activiteiten van het in
september 1991 ' overgenomen
bedrijf CAD Nederland in dat
nieuwe pand gevestigd. Volgens
directeur G. Meulensteen heeft
de produktie door de verhuizing
enige tijd stilgelegen.

Benoeming
DSM-directeur

HEERLEN - Ir J. Dopper (44) uit
Meerssen wordt volgend jaar direc-
teur van de divisie DSM Resins in
Zwolle. Hij volgt dan ir S. Dinge-
mans op, die tegen die tyd met pen-
sioen gaat. Dopper is op het ogen-
blik directeur van DSM Speciale
Produkten.

" J. DOPPER

Evenals branchegenoten BASF en DSM

Ook Hoechst meldt
flinke winstdaling

FRANKFURT - Evenals
branchegenoten BASF en
DSM heeft de Duitse chemie-
gigant Hoechst zijn winst vo-
rig jaar fors omlaag zien gaan.
Het concern meldde gisteren
dat de winst voor belastingen
over 1991 met 20,3 procent is
gedaald tot 2,6 miljard mark.
In 1990 zakte de winst met
22,5 procent. Netto verminder-
de de winst van 1,7 miljard tot
1,4 miljard mark.
Ook Hoechst zal zyn aandeelhou-
ders teleurstellen. Net zoals bij
BASF is voorgesteld het dividend
te verlagen van dertien tot twaalf
mark. Hoechst heeft wel kans ge-
zien zyn omzet te vergroten met 5,2
procent tot 47,2 miy'ard mark. Wor-
den de invloeden van overnemin-

gen daarvan uitgesloten dan res-
teert een omzetgroei van byna twee
procent.
Hoechst gaat evenals andere che-
mieconcerns gebukt onder de mati-
ge ontwikkeling van de conjunc-
tuur, onder een styging van de
kosten en onder de zwakke econo-
mische gang van zaken op de ex-
portmarkten. Deze factoren waren
ook de oorzaak van de daling van
de nettowinst met veertig procent
van het Nederlandse chemiecon-

Cern DSM. Hoechst gaat op 24
maart nader in op deresultaten vanhet afgelopen jaar.

Voorstel kabinet:
belastingaftrek
rente leningen

afschaffen
DEN HAAG - Rente van leningen
voor zogenaamde consumptieve
uitgaven mogen niet langer worden
afgetrokken van de belastingen. Dit
is de strekking van een wetsvoor-
stel dat het kabinet ter advies aan
de Raad van State heeft voorgelegd.
Renteaftrek voor hypotheken blijft
wel bestaan.

In het wetsvoorstel gaat het om le-
ningen die worden aangegaan om
bijvoorbeeld een auto, een audio- of
video-installatie te kopen. Afschaf-
fing van deze aftrekpost levert de
schatkist 750 miljoen gulden extra
aan belastinginkomsten op. Boven-
dien komt er circa 150 miljoen gul-
den meer aan sociale premies bin-
nen.

Het plan is eerder aan de orde ge-
weest bij de Tussenbalans. Een
Kamermeerderheid bleek toen niets
voor afschaffing te voelen. De Ka-
mer was voorstander van een beper-
king van de renteaftrek, mede om
mensen met een smalle beurs te
ontzien. Alleen voor leningen tot
2500 gulden mocht derente nog van
de belastingen afgetrokken worden.
De besparingen zouden daarmee
neerkomen op ongeveer 650 mil-
joen gulden waarvan 550 miljoen
gulden aan extra belastinginkom-
sten.

Medio 1991 stelde de commissie-
Stevens in een advies aan het kabi-
net voor de rentaftrek voor con-
sumptieve leningen te schrappen.
De commissie kwam met dit voor-
stel binnen een totaalplan voor be-
lastingvereenvoudiging en -verla-
ging. De middelen moesten ge-
bruikt worden om de belastingver-
laging mede te bekostigen. Zo
konden ook negatieve effecten op
de bestedingen, en dus de econo-
mie, voorkomen worden.

munt uit
Banenverlies

Bij Blydenstein-Willink (fabri-
kant van raambekledingspro-
dukten) komen 20 a 25 banen
arbeidsplaatsen te vervallen.Het banenverlies hangt samen
met verhuizing van bedrijfsac-
tiviteiten binnen de divisie in-
dustrial products. Dat heeft
algemeen-directeur F. van Et-
tinger van Blydenstein dinsdag
bevestigd in een toelichting op
de resultaten over 1991.

ABN Amro
ABN Amro gaat haar activitei-
ten in de reisbemiddeling sta-
ken. De bank zal zich geleide-
liijk uit deze- markt terugtrek-
ken. De operatie moet in april
1993 zijn voltooid. Het besluit
vloeit voort uit een heroriënta-
tie van de bank op de particu-
liere markt. ABN Amro wil
zich daar sterker richten op een
verdere uitbreiding van de fi-
nanciële dienstverlening.

De Benedetti
De openbare aanklager in het
proces over de ondergang van
Banco Ambrosiano heeft tegen
de Italiaanse industrieel Carlo
De Benedetti zes jaar en twee
maanden cel geëist wegens zyn
betrokkenheid bij het bank-
schandaal. De Benedetti was
korte tijd topman van de bank,
voordat die in 1982 ineenstort-
te. De Benedetti is nu topman
van het Olivetti-concern.

Recessie
Duitsland kan in een recessie
terechtkomen door zijn grote
schulden. Er moet dan ook
drastisch worden bezuinigd.
Dit heeft de Duitse minister
van Economische Zaken, Jür-
gen Möllemann, gezegd voor
de Duitse tv. „We moeten con-
sequenties trekken uit het feit
dat we veel meer geld voor het
oosten van Duitsland en Oost-
Europa nodig hebben dan we
dachten", aldus de minister.

Hypotheken
Zwolsche Algemeene Hypothe-
ken, een groepsmaatschappij
van de verzekeraar Zwolsche
Algemeene, gaat in Nederland
hypotheken verkopen voor de
Westfalische Hypothekenbank
uit Duitsland. De rente op de
hypotheken van de Westfali-
sche ligt 0,1 tot 0,2 procent la-
ger dan de geldende hypo-
theekrente in Nederland. De
tarieven zyn gebaseerd op de
Duitse rente, die wat lager is
dan de Nederlandse.

BASF
Het Duitse chemieconcern BASF
heeft vorig jaar eveneens met een
winstdaling genoegen moeten ne-
men. De concernwinst voor belas-
tingen daalde met 23,2 procent tot
2,11 mitjard mark. In 1990 moest

BASF al een winstdaling van 37,5
procent slikken.
Netto resteert er over vorig jaar een
winst van 1,04 miljard mark, 6,1
procent minder dan in 1990, zo is
donderdag bekendgemaakt na af-
loop van de bijeenkomst van de
raad van commissarissen. Tydens
deze bijeenkomst is besloten de
aandeelhouders voor te stellen het
dividend te verlagen van dertien tot
twaalf mark per aaandeel.

De concernomzet was met 46,63
miljard mark vrijwel even groot als
in 1990. De moedermaatschappij
zag de omzet verminderen van 21,6
tot 20,4 miljard mark. Hier daalde
de winst voor belastingen met 29,2
procent tot 1,49 miljard mark. De
nettowinst daalde van 1,04 miljard
tot 884 miljoen mark. BASF geeft
op 19 maart een toelichting op de
jaarresultaten.

Limburgs dagblad j

(ADVERTENTIE)

LUNCH
Maandag, donderdag, vrijdag

LES9BBE

Drievogelstraat 137
6466 GK kerkrade-W.

Tel. 045-426261

# Evenals vliegtuigpiloten
die les krijgen in een simu-
lator, kunnen voortaan ook
de stuurlui van zeeschepen
trainen in een soort naboot-
ser. In Wageningen werd
gisteren de eerste manoeu-
vreer-simulator in gebruik
genomen. In een brughuis
van een schip bevinden zich
allerlei instrumenten, zoals
deze ook aan boord van een
echt schip voorkomen. Via
een cirkelvormig projectie-
scherm met een diameter
van 20 meter wordt de posi-
tie en eventueel de afmetin-
gen van het schip geprojec-
teerd en in een computer
gegenereerd. De simulator
is ontwikkeld door het Mari-
tiem Simulatie Centrum in
Wageningen. Foto: ANP

(ADVERTENTIE)~ -r> üHOTEL fif^ KASTEEL

B.
RESTAURANT JJfl^ ERENSTEIN

B^^ Na 14 jaarvan rijk* ervaring
*^ N. in Franse en Belgische Toprestaurants:

\_NÜ de nieuwe chef decuisine
i OP KASTEEL ERENSTEIN

f fos Bergman
I "Sa Cuisine au Champagne "
f Restaurant Kasteel Erenttein, Kerkrade. Tel: 045-461333.

Simulator voor stuurlui

Woensdag 11 maart 1992 ♦5
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Hoensbroek,
- vrijstaand landhuis
- gelegen aan de Slot Hillenradelaan- zeer geschikt voor wonen met

kantoor/praktijk- gedeeltelijk souterrain
- ruime woonkamer (ca. 74 m:)
- kantoorunit

■ 3 slaapvertrekken
- perceelsoppervlakte ca. 1100 m 2
- aanv. i.o. vraagprijs ’ 495.000,= k.k.

Hoensbroek,
- Carré boerderij
- gelegenaan de Overbroekerstraat
- ruime mogelijkheden voor

kantoor-Zpraktijkruimte
- woongedeelte met o.a. betegeld erf,

bakhuis, div. stallen en schuren
- aanv. i.o. vraagprijs ’ 295.000,= k.k.

Kerkrade,
industriepark Dentgenbach
- bedrijfscomplex
- gelegenaan de Tunnelweg
- 400 m 2kantoorruimte
- 705 m- produktiehal- 1595 m: maga/ijn
- multifunctioneel
- huurprijs/ 175.000,= per jaar

Nuth,
- bedrijfspand (nieuwbouw)

- gelegenaan de Industriestraat
- 200 m2kantoorruimte
- 650 m2bedrijfsruimte- vrije hoogte ca. 5,5 m
- huurprijs ’ 95.000,= per jaar

Sittard, Handelscentrum Bergerweg I
- bedrijfscomplex- gelegenaan de Industrieweg- 370 m2kantoorruimte- 1100 m 2bedrijfsruimte
- 1000m2onbebouwd
- aanv. i.o. vraagprijs ’ 825.000,= k.k.

Meijers Makelaars ’ 1 ?/"""
Zakelijk in onroerend goed W . j .
" Makelaardij

" Advisering rond onroerend goed

" Marktadviezen

" Taxaties
Wilhelminastraat 47 - 6131 KM Sittard - 046-515050

Belangrijk bericht voor

HOENSBROEK
en omstreken -^

geluksdag fkrfl

morgenvroeg ■ 5

m.^ | H 'M i L"J "J L^ rfl

Bedrag Terug te Mnd. bedrag Effectieve Mnd bedrag Effectieve
in handen betalen in volgens min jaarrente vig. wet max. jaarrente

5 000 48 mnd. 138,77 14,9 150,95 18,7
10000 60 mnd 229,79 14,3 249,77 17,5
15.000 60 mnd. 344,69 14,3*- 366,84 16,1
30.000 72 mnd 609,22 14,2 622,29 15,2

Krediet U betaalt Rente vig. min. tar. Theor. Rente volgens Theor.
limiet per maand per mnd eff. jaarrente looptijd max. tarief looptijd
11.000 220 1.145 14,6% 75 mnd 17,6 8518.000 360 1.145 14,6% 75 mnd. 17,3 8325 000 500 1.11 14,2% 74 mnd. 16,9 82
35000 700 1.09 13,9% 72 mnd 16,5 80
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Wie voor de showkomt, I
kan maar beter thuisblijven.

Wordt u ook zo moe van al die Autoshows? Meestal bestaat Hieronder ziet en leest u wat u onder andere kunt verwachten ■
het enige nieuws uit een kopje koffie of een glaasje prikwijn, dan wel in onze showroom. Bovendien staat er de nieuwe 440 1.6ien de I
zon "leuke attentie". bekende 440 v.a. ’ 28.950,-. En is er een speciaal audio-aanbod. Maar I

Vandaar dat we u hierbij niet voor een show, maar voor werke- eh, géén show. Dus noteert u even: geen _
T-^^-v -w 7-4-»* I

lijk nieuws uitnodigen! En wel van 12 t/m 21 maart aanstaande. show bij de Volvo-dealer van 12 t/m 21 maart. Geniet het vertrouwen. I

Speciale Freeway bekleding H
en hoofdsteunen achter Stuurbekrachtiging en elektrisch I

>^ ...r f //f -fc^W^^*!l£SSSs!Jjt^ -—

Volvo 440 GL Freeway: v.a. ’ 37.850,- I
(GL-uitvoering met Freeway extra's!) I

Stuurbekrachtiging Spirit striping I

Volvo 460 DL Spirit v.a. ’ 35.950,- I
(DL-uitvoering met Spirit extra's!) I

Two tone metallic: onder smoke silver; Verwarmbare voorstoelen I
boven smaragdgroen .^^^^^^^^^^„^^ _^-^~^ I

'S. /-^jiß 1^ Sportief interieur met o.m. I
~.., ... , . , s. / I Bt^< lederen stuurwiel IVijf-spaaks lichtmetalen velgen \ / ’ /l ■ I

en extra brede banden >. / I'^^^ "~ -'t** I
"~"-~-~^ — r̂?1«^l^L— ~**^*/JHM BBB^^j^lZT^^\ I

~~~~^^ i^MHfe^^^^^i Mistlampen I
0| ■Bl^^^^^ifi^^3 IP.~-gL utjijfc. en sP°Her voor I

Zwarte dorpelbeschermers ;sB--*a>cjl| — I
—_ I.iW£*s i ?s9y HK .jTJt^-'MI WWWWWWW'.^ZËMm mm! 36" ja«B«*~ m' l-, iHitr^ HU» '■''HÉ^^Ê |^^£* LjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjWSSjj^^^^^M^ ■

Volvo 480 S in two tone-uitvoering: v.a. ’ 52.650,- I

Sportieve zwarte trimming Zwarte roofrails I

Automatische niveauregeling M f L ... IH'^^ïP''*^. hoofdsteunen voor en achter

Volvo240 Polar v.a. ’ 46.750,-
-.... Elektrisch bedienbare ramen voorAirconditioning ,
"~~~~~^~--^_ J!SSSSSËÊËÊÈM ~ ' '"""'■■fc. Lederen bekleding en

’ UWS^^^^*^^ "^dj. verwarmbare+voorstoelen

—-* f f} *BBi^^ 2.0imotor met
C , f i,T)i"' irlrii. iim'iiiJm n-'m^^^^'^~-~-^^^^^^i^^r^Tr^-^^: Turbo Intercooler
ft-^^^^^ ;«,©» *"*>*Twintig-spaaks IL g__^l| _^^»a|-^jijß|aja^^^^^ig^M JJJ&. ' jtf^lJli^^B

* lichtmetalen velgen tjß iÈfi HSSI 7^SB*^SE^!a———____ Sr?iH 5iW"w(M i3r~' " i^w Centrale vergrendelingen
' BbO-SB Wt^ stuurbekrachtiging

Volvo 940 SE Sedan v.a. ’ «>6.550,-; Estate v.a. ’ 72.250,-
-(Zo compleet, dat we hier niet compleetkunnen zijn!)

Geen show van 12 t/m 21 maart
Prijzen mcl. 8.T.W., excl. kosten rijklaar maken v.a. f495,-. Wijzigingen voorbehouden. Volvo Nederland PersonenautoB. V, Postbus 16. 4153ZG Beesd, 03458- 8888. Voor informatie overVolvo Leasing kunt u terechtbij de Volvo-dealer, ofbel de Volvo Leaselijn 03458-8222.

ECHT, AUTOBEDRIJF VEDERS ECHT 8.V., VOLTAWEG 17 (IND.PARK "DE BERK"), TEL: 04754-87555 " GELEEN, AUTO KALLEN B.V, RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 046-742719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7*

HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGENWEG 123, TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555
SITTARD,AUTOBEDRIJF VEDERSB.V, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 046-510342 " VALKENBURG, BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574.



Goedkoper
Magere melk en melkprodukten
zijn goedkoper dan de volle soor-
ten. Mager vlees is in het alge-
meen wel duurder dan vet vlees,
maar er is minder van nodig om
dezelfde voedingswaarden bin-
nen te krijgen: mager vlees is
namelijk rijker aan ijzer en be-
langrijke vitamines. Bovendien
hoeft niet altijd te worden geko-
men voor de allerduurste soorten
vlees zoals biefstuk en rosbief;
hamlappen, magere runderlap-
Pen en kipfilet zijn ook gezond
en minder kostbaar.

Zwarte thee
Tot 1984 nipte het Nederlandse
volk elke ochtend by het ontbijt
en 's middags rond klokke drie
steevast van de traditionele
zwarte thee. DE beheerste mét
de overbekende Pickwick Engel-
se theemelange bijna 70 procent
van de markt. Ceylonthee, Chi-
nese thee en zelfs de aroma's si-

naasappel en citroen waren wel
verkrijgbaar, maar nog niet erg
populair.
In het middenvan de jaren tach-
tig raakte de markt verzadigd.
En, wat erger was voor DE, de
consument ging in verband met
de economische recessie op de
kleintjes letten en schakelde
over op de veel voordeliger eigen
merken van de supermarkten.
De relatief dure Pickwick bleef
links liggen. Het marktaandeel
van Pickwick-thee daalde scherp
tot onder de 60 procent.
DE lanceerde als tegenzet theeën
met een smaakje. Dat werd een
enorme oppepper voor de thee-
industrie. De consument bleek
zich nu wel te willen laven aan
kersenthee, aardbeienthee en
nog een handvol andere smaken.
Het aandeel van deze soorten is
in enkele jaren gestegen van 1
naar 15 procent van de totale
theemarkt.

Een tweede ontwikkeling kwam
er vlot achteraan. Inhakend op
de individualisering in de maat-
schappij begon de 'tea for one'
aan zijn opmars. Het aandeel 'tea
for one' is in enkele jaren geste-

gen van 2 naar 9 procent. De
thee-met-een-smaakje en thee-
voor-één hebben Douwe Egberts
geen windeieren gelegd. Het
marktaandeel van Pickwick
kreeg de stijgende lijn weer te
pakken. Het marktaandeel is nu
gestegen tot boven de 70 pro-
cent, hoger dan ooit.
De theefabriek in Joure maakt
nu veertig miljoen theezakjes
per week. Daarvan zijn ongeveer

vier miljoen zakjes vruchtent-
hee. De theefabriek produceert
nu nog 90 procent voor het bin-
nenland. Volgens bedrijfsleider
Rob Korevaar moet met name de
export de komende jaren wor-
den uitgebreid. Duitsland, Bel-
gië en Denemarken zullen de
belangrijkste markten worden.
Oost-Europa wordt niet vanuit
Joure voorzien. Daarvoor heeft
DE een fabriek in Hongarije

overgenomen.
Omdat stilstand nog altijd ach-
teruitgang betekent, heeft DE
inmiddels de opvolger van de
vruchtenthee op de markt ge-
bracht: 'Impressions'. Dat is een
zwarte thee, gecombineerd met
specerijen, kruiden en vruchte-
naroma's. „De smaak is moeilijk
concreet te maken, -'t Gaat om
een impressie. Vandaar ook de
naam," aldus Rijkenberg.

" Thee met een smaakje heeft de thee-industrie een enorme oppepper gegeven.
Foto: DRIES LINSSEN

Ondergrondse speurtocht naar zwarteparel

'Truffel moet je
royaal serveren'

DOOR HUUB KLOMPENHOUWER

Hij kost gemiddeld zon 150
tot 175 gulden per ons.
Stinkt een uur in de wind
(vinden de meesten, maar
de echte kenners adoreren
de geur) en oogt als een ver-
schrompelde zwarte aard-
appel. 'Culi's' en andere
fijnproevers beschouwen
hem als een van de ultieme
delicatessen. De truffel, de
duurste zwam ter wereld.

Praten over truffel is vooral pra-
ten over de zeldzaamheid, de
exorbitante prijs en de bijzonde-
re manier waarop deze zwam
opgespoord wordt. Met varkens,
of met afgerichte honden. Maar
Wat je vervolgens allemaal met
truffel kunt doen, en vooral op
Welke manier, dat blijft vaak
achterwege. Toegegeven, de
prijs van truffel-geeft alle aanlei-
ding om er een mythe van te
maken. Mythen dragen bij tot (g)
astronomische prijzen. Als we
daar even aan voorbij gaan, blijft
er een zwarte knol over, die in
Wezen een paddestoel is en die
onder de grond groeit. Wat doe je
daar dan mee?

Ven Internationale Versmarkt

organiseerde in het culinair info-
centrum in Diemen een bijeen-
komst voor de topkoks in het
vak. Een toelichting van de 'emi-
nence grise' van de culinaire
journalistiek, Wina Bom, en een
proeve van het omgaan met truf-
fel in de keuken, door John Hal-
vemaan.

„Als je truffel op de kaart zet, zul
je ook royaal truffel moeten ser-
veren," is de stelling van John
Halvemaan, die in Buitenveldert
zijn inmiddels alweer befaamde
restaurant Halvemaan heeft.
„Truffel is zon bijzonderezwam,
dat je een receptuur moet zoe-
ken waarin diezelfde truffel niet
ondersneeuwt. Het is absoluut
overbodig om truffel te combine-
ren met andere exclusieve ingre-
diënten. De verrassing is juist
des te groter, als je de truffel
combineert met wat neutralere
smaakdragers, zoals ei, aardap-
pel, rijst, of pasta. Ik heb zelf in
mijn vroegere enthousiasme nog
wel eens truffelijs gemaakt, maar
dat beschouw ik nu eerlijk ge-
zegd toch als een jeugdzonde."

OnVergelijkbaar
Wina Bom: „De smaak van truf-
fel is nergens mee te vergelijken.
Het is een bijzondere, aardse,
wat rinse smaak." Hoe de smaak
het best tot zijn recht komt, ver-

telt Halvemaan. „De witte truf-
fel, die sporadisch wordt aange-
boden, leent zich bij uitstek, dun
geschaafd, om rauw gegeten te
worden. Maar de zwarte truffel
krijgt zijn volle smaak pas echt
los als-ie gekookt wordt."
Voor Halvemaan betekent het
koken van truffel een avontuur
waarbij hij de truffel in een truf-
feljus en een jus de veau (een
sterk ingekookte vleesbouillon)
kookt. De truffel en de truffeljus
geven de jus de veau daarna zo-
veel smaak, dat die jus de veau
na afloop een truffeljus gewor-
den is. Die manier van koken
versterkt de smaak van de truf-
fel.

Ach en duur? De truffel heeft
dan misschien eerst al in een
doos met eieren gelegen om aan
die eieren (dwars door de schaal
heen) die typische truffelsmaak
mee te geven. Of de kok heeft ze
in een neutrale olie (Archaïde-
olie bijvoorbeeld) gelegd, om een
getruffeerde olie te maken.
Halvemaan: „Ik werk het liefst
met verse truffel. Zelfs als je die
met een blender maalt, blijven ze
eeri stevige textuur houden.
Koop je ze in blik, dan is er al
veel van verloren. Het beste al-
ternatief voor verse truffel is de
diepvriesvariant. Om de verse
truffel te bewaren leg ik ze zelf
ook in de diepvries."

Om de smaak van truffel te ac-
centueren maakt hij graag ge-
bruik van ingrediënten waar iets
van zoet in doorproeft. Zoals de
fijngesneden ui in een recept van
truffel met aardappel. Halve-
maan: „In veel groenten zit van
nature al suiker. Dat wordt er
voor een deel door het koken aan
onttrokken. Dan vind ik het he-
lemaal niet erg om zelf een snuf-
je suiker of een ander zoet ingre-
diënt toe te voegen om die

natuurlijke smaakbalans weer
terug te krijgen." Een andere
methode is het gebruik van zoete
wijnen, een port of een madeira,
bijvoorbeeld in een recept van
de risotto met truffel.
Over de gaartijd van truffel zegt
Halvemaan: „Koken is geen
exacte wetenschap. De kpoktijd
is sterk afhankelijk van de truf-
fel zelf. Ik prik erin, net als in
een aardappel, om te weten of-ie
gaar genoeg is."

Cuisinier John Halvemaan en culinair journalisteWina Bom inspecteren een bord met truffels. Foto: GPD

'Sealen' bespaart jaarlijks tachtig miljoen nietjes

Theezakjes mogen
in groencontainer

DOOR DOUWE WIJBRANDS

De zeer milieubewuste
theedrinkers kunnen opge-
lucht ademhalen. Binnen-
kort brengt Sara Lee/DE
thee op de markt waarvan
het gebruikte zakje in de
groene container mag. De
twee nietige nietjes, die
touwtje, zakje en labeltje nu
nog bij elkaar houden, ver-
dwijnen: 80 miljoen nietjes
per jaar. Dank zij vier nieu-
we theeverpakkingsmachi-
nes worden de theezakjes
'geseald'.

De investering is onderdeel van
een aanzienlijke versterking van
de theefabriek in het noorden.
Deze is door de concernleiding
gebombardeerd tot de centrale
produktievestiging, die heel
West-Europa van thee moet
voorzien.

De vier machines zullen het
grootste deel van het assorti-

ment vruchtentheeën verpak-
ken. Het zijn dan ook alleen deze
theesoorten waar de nietjes uit
zijn verwijderd. Behalve in de
nieuwe machines is er nog meer
geïnvesteerd. Er is een nieuwe
bedrijfshal van 900 vierkante
meter gebouwd, die de groei in
de 'normale' zwarte thee moet
opvangen.
Deze groei houdt verband met
het feit dat de theeproduktie van
zowel Kanis en Gunnink in
Kampen als van Van Nelle uit
Rotterdam naar Joure is overge-
bracht. In de nieuwe bedrijfshal
wordt de zwarte thee voortaan
gemaakt. De vrijkomende ruim-
te in de bestaande gebouwen
wordt ingericht voor de
vruchtenthee.

consument

Minder vet eten hoeft
niet duurder te zijn

DOOR INEKE VOLKERS

De Nederlander eet gemiddeld te veel en kiest boven-
dien niet altijd voor de meest gezonde maaltijd. Alge-
meen wordt aangenomen dat gezonde en vet-arme
Voeding duurder is dan gebruikelijke voeding. Maar
is dat ook zo?

Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding heeft een aantal
dagmenu's samengesteld volgens de 'Richtlijnen Goede Voeding.
De gemiddelde kosten hiervan zijn vergeleken met de kosten van
dagmenu's die volgens een onderzoek uit 1988 (Voedselconsumptie-
Peiling) meer gebruikelijk zijn. Onderstaande tabel geeft de belang-
rijkste elementen uit deze dagmenu's weer:

Produkt mannen vrouwen
(aantal g/ml) huidig liever huidig liever
«lelk/produkten 350 300 290 300
kaas 35 30 30 25
vlees/vis/kip/tahoe/tempeh 120 75 100 75
vleeswaar 35 30 20 20
margarine/boter/vetten/olie 50 55 35 40
brood 180 235 120 175
aardappelen/rijst/pasta/peulvruchten 210 265 155 175
groente 160 180 150 180
fruit 120 200 120 200

Het huidige dagmenu voor vrou-
wen kost gemiddeld 6,30 gulden,
voor mannen is dat 8,25 gulden.
Voor goed samengestelde dag-
menu's zouden vrouwen net zo
v eel geldkwijt zijn, mannen zou-
den zelfs ongeveer 0,75 gulden
goedkoper uit zijn als ze gezonde
■Maaltijden zouden eten. Gezon-
der eten betekent vooral: wat
lieer van het een en wat minder
van het ander. Een gezonde eter
Zal andere produkten en vaak
bindervette kiezen. Aanbevolen
*ordt om meer brood, groente
en fruit te eten. De kosten hier-
van zullen dus stijgen.
Aan de andere kant wordt er
binder geld uitgegeven aan
vlees, kaas, melk en melkpro-
dükten, snacks en alcoholhou-
dende dranken. Verantwoord
eten betekent immers een mati-
ger gebruik van kaas, vetrijke
snacks en alcohol. Een toename
van vetten/olie en margarine in
Vetarme menu's lijkt enigszins
vreemd. Echter doordat meer
brood gegeten wordt neemt ook
de hoeveelheid smeersel toe.
Smeer dus niet te dik en gebruik
halvarine in plaats van margari-
ne.

" Tartaar
is
vetarm
en niet
duur.

Biobox voor
keukenafval
Organisch afval uit de keuken en
de tuin (GFT) kan goed gecom-
posteerd worden. Groente en
fruit leveren een massale hoe-
veelheid grondstof op die als
puur organische, dus natuurzui-
vere meststof aangewend kan
worden.
Curver heeft voor dit circuit de
Biobox bedacht, een bakje met
een inhoud van 9 liter, voorzien
van een deksel dat als opvang-
bakje gebruikt kan worden. Je
kunt de Biobox los op de keu-
kentafel of het aanrecht gebrui-
ken, maar ook ophangen.
Om het systeem compleet te ma-
ken levert de fabrikant er ook
vochtbestendige, recycelbare pa-
pieren zakken bij die mèt de in-
houd gecomposteerd worden.
De box kost ongeveer 15 gulden
en de zakken f 3,50 per set van
vijf.

'Sticker tegen
direct mail
moet gratis'

Consumentenbond, Konsumen-
ten Kontakt en de Vereniging
Milieudefensie zijn verbolgen
over de kosten die het Direct
Mail Instituut Nederlar.d
(DMIN) in rekening brengt voor
zijn brievenbussticker tegen on-
gewenstreclamedrukwerk.

Volgens de drie organisaties
moeten niet de consumenten
maar de verspreiders van dit
drukwerk voor die kosten (2,40
gulden) opdraaien.

Het DMIN kondigde in grote ad-
vertenties in diverse dagbladen
aan dat de consument deze stic-
ker vanaf maart ook op het post-
kantoor kan verkrijgen. Daar-
voor kon deze alleen schriftelijk
bij het DMIN worden aange-
vraagd.

De drie organisaties zijn op zich
blij met de betere verkrijgbaar-
heid van de sticker maar vinden
dat deze gratis behoort te wor-
den verstrekt.

Bovendien vinden de organisa-
ties dat de consument de keuze
moet krijgen uit twee stickers,
een waarmee al het ongeadres-
seerde drukwerk kan worden
geweigerd en één waarmee al-
leen reclame-drukwerk kan wor-
den geweigerd, zodat huis-aan-
huis-bladen wel kunnen worden
bezorgd.

Ereplaats
„Truffel is een delicatesse, die je,
zodra je hem op de kaart hebt,
ook een ereplaats moet geven.

Een schilfertje truffel op het
bord is dan flauwekul. Je kunt
een forse prijs op de kaart zetten,
maar echt truffel proeven, nu ja,
dat valt wel mee. Als je truffel op
de kaart hebt moet die truffel

een hoofdrol krijgen."
Zijn credo wordt onderschreven
door Wina Bom, die het illu-
streert met de manier waarop in
Umbrië en Piemonte in Italië en
ook in de Perigord en de Vauclu-
se in Frankrijk omgesprongen
wordt met truffel. Wat dat be-
treft zijn in die landen overigens
ook de prijzen ernaar. Zo ex-
treem zijn we in Nederland dus
ook niet met de zwarte parel op
de kaart.
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m^<*@ T>^«rtilffilen verkopenwj tijdelijk. \\\ J Advies: neem wat extra, wart de voonaad is beperkt ■

"Asperges m „ A Champignonschijfjes iin fcekoekm" ,« Stenha3el ,J
"All White" 266 ml lil7 "TV i I' /l I» "Goedland" 314 ml ItJj 2 pakken a 400 rjiam. lil? 400 gram +80 gram extra. «Ii%HH

Hele gepelde tomaten rn JÜ(i7 J//> Appelcompöte y^fT^w Kindtr ca^rmrJ
in tomattnsap, 425 ml o"rv\vV(<CZ^ C^S> U4JP f, "Kings Crown" IIA /S|LUE ÏA CaSSeiie,KOraei|

V /fc^A /j^bE^v «^ jA^ i-ia i V /" « I«Vlf tL9W/}/fmt "General Technics". Met microfoon, vo*M
m v /«■ iMi\ W"B IA * >V 370 ml UU J^Ê^^'\\ «hte d'sc-jockey's. Met functies, «)»*■
lOmfllPnniirPP HM .^-^ M^lÉÉ5«$ I \ stop-eject, opname, snel vooruit- *■lUlliaiVlipUlVV r^j| \fl Wr 7>^ A „„JM «.«„ r\^m \i\ P^r terug spoelen, automatic stop, zing m«B

28/30% concentraat, 1Z jl fr^jjM I( T*Sss~m^^[ AppCIIIIOCS \IL Jf Incl. batterijen. Garantie: 6 maande*■
3x70 gr "i/J 7*^ H rl^i r^" tetrapak 4AA \ftËf:^\ U^^mmA^J I
Mik rr 1 * f^3F^j^E '081 * 720m1- M \ !ÏS 44Jtës»* I

nA flfl

' yü^^ 850ml "' Dameszomerjack MjM^ I
ÜOperwten 0C V prima i^!!^ W r IC Jüft^iA 7nmoriflrkl

♦ f »v- n ~ -.-.e , "Al \J--—-"""' LaDUClllierS 850 ml ■"/J Metbedrukte katoenen voering. |/«T 'il \ «UMIICÏICU/nB
extra fijn, "Kings Crown" 425 ml. »0J vajiuujuwa Wü ml " /*/ afstof van 100% po^-midl, ||| f\ voorionaêns ,„ ' isieS l

4 /%» Aft taslan, waanioor waterafstotend, ■ VOOr/OngenS en meiSjes m

Doperwten/wortelen ex.ra fu„,-Kings aow„ ",850 mi. IJS Witte bonen in tomatensaus 850 mi. LIJ" 2-w.*=?"' | /§4 "»*5!t«3SS|1 6 verschillende WL Modieuze modellen die he<■kleurencombinaties. $&kMBJmt vergelijk met menig duurder mer*■
X^MMB^^BBiM^Bß^HHMH^Mi^H.^^^MM^M^MHH^^M^^^^^M^^^n^^B^^^^H^^HMMi.^^Mß^^^^M.^/ Ma,en 36 Wm 46 A Jf^^S.^')o*^ aankunnen. Maten: 104 t/m 176 ■

*j^sl 28 CQ QC* J /-v Jk i^^ I
GARANTIE Fr/s en verzorgd *|k ii tjpj fIA I

a ij' r,^jrtl# nn'ic Mildeen douche en shampoo ineen . OA JJÊSmmm^. w W m UV.vum mMAiUl Sien priJS Aerobic, Polo of Tennis, 300 ml 1.89 f 0)\ Olï6BÏQOQdS^\ 4§ wwiwwi ||
nn kritische klanten I Geparfumeerde deodorant . lft ÉÈ A vanss%sup^ekamde & _ Ii/jy m*mm* "Nicole", Musk, Romantique of Oriental, 100 ml. ... M" MT '■' F^k -a-oen/45% glanzende >W~~~^^| SW^atShlll H WM

wist val dat u bii Aldi probleemloos kunt kopen, \ ctvlino«rhiiim m ' «viscose. Hemdje en slip ~.,-4,/f Jl wnvHwm" ■ WWISI U al, aai U uil fMuif/iv r SiyimgSCnUim - ,A % \> Mm in zwart of wit.lwmdje L Ji | A unnr innnone on mp/c/PC Jw Mwant zelfs als een artikel met bevalt kunt u dit „ «? normaa] of extra ste 250 mJ 2.69 | afgewerkt met kant. k^ kjvoor jongens en meis/es
teruaaeven en krijgt uuw geld terug. „ . Maten: 38 t/m 48. — «f*».»^ ypw \ -^—~- m
lem99even *""''* . n ,i»n 00l( Hairspray ... IA RI Met leuke motieven en in goede ■Miïwl-»** "Trendy", normaa! of extra ,ers,eviging, 30) ml 2.29 k'^W -JO OQ* ,«b'-ï Qft* SSfffST*^"" I

Een unieke gz"tïe...Tot uw dienst. ) Luxejoilelzee^ Jr^J 10.^0 "'^■■K9'90 mM**,"*rem,,to'^^^ I,
tMM:. j^r*^ Roestvrijstalen Roestvrijstalen Kinder I

Mildeen shampoo's\^\zijn vernieuwd koekepan JflK kookpan met deksel spijkerbroek I
Kuurshampoo V-ïï2—- Doorsnede 24 cm. Jf Kunststof handgrepen 100% katoen, j! I

Kuurshampoo met natuurlijke Kuurshampoo Kuurshampoo met antiaanbakiaag. P —a<^^ met viambescherming. blue denim. m p I
kruiden ziideoroteïne anti-roos hakam Kunststof handgreep. J é^rJT^ \"» Doorsnede 20 cm. Bandpl«joimodel, waarvan J §?|. IKruiuen Zljaeproieme anil roos Daisam —TT^oDe **5„»i« \-Ti^rfiL^ Inhoud 3,7 liter. sommige met M Wm f
N<** Me. een speciaal mPe tOOS «01^00%^ CtMO 'AlSS^ffJS^^^ O^AO* Aü AA* J
i^a"V walde f^"^ Beschermt het f^3!) Maakt het haar f^^T^ Met proteïne. \^^^-^ M WË? «4ifi«VU £I^o Jj p fe

talgafscheiding haar en verbetert soepel en il Geeft het haar ;mk WjÊÈ',ji* L reguleert. > Si de struktuur. elastisch en i— k glansen J2B OTI /*, iii ■■■."# .. i ■ kÜiu/1 Daardoor wordt Is speciaal kalmeert de veerkracht ,M -^* ODDeratOn ITiet OeKSe Mil tlflinCtlOnefe SChaSrI het haar minder geschikt hoofdhuid. *">* wrv,3lv v* v,v,wv' mwiiiiyiiwiiviiviv
É\| snel vet en krijgt om vaak het ««*» | ■ Praktisch in gtïbruik. Inhoud: 24 liter, ca. 46 cm. hoog Roestvrij met breukvrije greep. d^^k r^m"\*1 meer volume «fc ( haar te wassen. en ca. 34,5 cm. doorsnede. Reuze makkelijk voor het v i A Ook te g«ïbruiken als r<s\ *- J^S^^M^f^r^WI 300 ml. 300 ml. 300 ml. WM 300 ml. AAA "* oP^-^n van speelgoed, vuile was, WVi JAM «essenopener, \ | \j^^t"^^^h 7C*IAA SW IAA '-55' -1 AA -^ AA I MUK sokken en vele andere dingen. V|mW/ dekselopener, \% ■T"\j t^"^ 4./ JvJzj 1.99 LZJ 1.99 LüiJ 1.99 cfJ 1.99 vmo i^^ Nkjaß^ «*«*. \^>>^

r__^^

SlHfflftAA lAyiri"]AMAV naacfinillirtÏQC \ ffclwl witte kunststof overpot. VliMy^ voorjaar is plarlttijd. 9. 1 U 111 WV V / _TKv VVII U 1 l 11/ 11 V 1 Een gekleurd assortiment - \^^^rift palmachtigen, d'racena, yucca. aTdere'Jllen/knollen. [* "" jlfjmsM ". \\ /%& ' van diverse eitjes, Q QQ* Jp^^fvÓoriBB,S' \ltJPvJ4\ A Exportkwaliteit. In netje met s
?in 1 f "ni-mican» haasjes, v^eltjes etc. OiQ^ r^^^*\{te^^WK UW AAA* Hü duidelijke plantaanwijzing ■ff-*%iPil RHH<JP Aimisan w.ww rvoo'.^ g^^^<^^t^^\/j\ \ RQ en Produ,rtin,orma,,e' 1 /K^^'^SSpjßpl/lillf

■ AA VOedt en beschermt rddSKldnZQn . r ' M Ek- * Deze artikekn verkopen wij tijdelijk, mochten zij ondanks zo>-gviüdige pfcuuüng te snel mtverk^

1111 shampoo het haar. Van ca 25 en 30 cm< doo^nede, Jfir' -^K I^"^ ï^^I^^""^^^TlTT «^L- Maakt het Zacht eit Paasmandjes, kaarsen, btoemenringen, J *&£M W Moen ml I m i.M %.M iwnanwner l kandelaars. Tevens diverse decoratieve V|JU' %' " J^^T .- V a V B I^Vfl VZWrji flÉIW -J J gemakkelijk kambaar. eieren in verschillende aaa* Ij-f^ B^ v A W WvMWMwÊW»m\\ y^mmUwM
pastelkleuren. UÜX WÈ p^ V A IlWjI IPV^ViVTC^I

ALDI-Markten in uw buurt: Pey-Echt, Houtstraat 27. Roermond, Lindelaan 65. Valkenburg, Koningswinkelstraat 2. Maastricht, Volksplein 34b. Geleen, Annapad 2/ J.Kleynenlaan 38. Sittard, Bergstraat 14/ Leyenbroekerweg 1. Vaals, Wilhelminaplein 39. Heerlen,Willemstraat 109/ Corisbergweg 199 / Corneliusplein 1.Kerkrade, Niersprinkstraat4a / Carboonstraat. Hoensbroek, Kouvenderstraat 69. Schaesberg, Hoofdstraat 128. Stem, Raadhuisplein 36. Elsloo, Koolweg 61. Totaal meer dan250 ALDI-Markten in Nederland!^

ZONDAG 29 MAART 1992 ~é~- I
PARELLOOP Jk«

Brunssum IJBfeOrganisatie: AVON/BSF ■ B^B f^T
"De snelste 10 km van Nederland" met deelname van 0.m.: ' iM^^a/\^\
John Vermeule, Bert van Vlaanderen, Jean-Pierre Paumen en Joke Kleyweg e.v.a. /

Aanvang programma: 9.45 uur. Hoofdnummer 10 km: 12.00 uur
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Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

14.15 Matinee Klassiek. Tsjechische
muziek uit de 17e en 18e eeuw.

14.54 Classiclip. Klassieke muziek.
15.05 TROSTelearchief. 8-delige se-
rie programma's met beelden uit ou-
de Polygoon-journaals. Afl.6.

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 (2); Casper
and his friends, tekenfilmserie. Af1.16.

17.11 De tv-dokter. (herh.).
17.12 Santa Barbara. Amerikaanse

soapserie.
18.00 "" Journaal.
18.20 Popformule plus. Popmuziek

met Martijn Krabbé.
19.00 Candid camera. Programma

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

19.26 Dierenmanieren. Dierenmaga-
zine met Leonie Sazias en Martin
Gaus.

20.00 Aktua nieuws.
20.02 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Moord op de binnenplaats. Op
de binnenplaats van een café wordt
de prostituee Heidi Roll vermoord
aangetroffen. Derrick stelt eén onder-
zoek irr en komt erachter dat ene
Doris Mundt er meer van weet.

21.06 Sjans. 13-delige comedyserie.
Afl.s: Kamernummers. Willem en
Sjaak willen hun relatie met Pam en
Karin te bespoedigen, en besluiten
van een louche nachtportier een ho-
telkamer voor «3en uur te huren.

21.36 De tv-dokter. Medische tips
met Ferdinand Zwaan.

21.37 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

22.07 TROS Triviant. Spelprogram-
ma. Vandaag: Michiel Schapers en
Eline Coene tegen Graeme Rutjes en
Hélène Krielaart. Presentatie: Tineke
Verburg.

22.49 Special adventure. Sportmaga-
zine met aandacht voor de Camel
Trophy.

23.22-23.27 "" Journaal.

Duitsland 1
j9*oo Tagesschau.
"«.03 Dynasty. Amerikaanse soapse-

rie. Afl.: Eine alte Liebe."9*45 Sport treiben - fit bleiben. Chi-nese heilgymnastiek. Afl.7.
jO.Oo Tagesschau.
'0.03 Ich brenne - ich singe. Portretvan de rockdichter Bruce Cobkburn.

"Jit de serie Kontext. (herh.).j0.45 ZDF-info Arbeit und Beruf.'I*oo Tagesschau.
'""03 (TT) Die Pyramide des Son-
"engottes. Duits/Frans/ltaliaanse
avonturenfilm uit 1965.

]2.40 Urnschau.]2.55 Persoverzicht.J3.00 Tagesschau.
'3-05 ARD-Mittagsmagazin.
J3.45 Wirtschafts-Telegramm.
'4.00 Tagesschau.
'4.02 Sesamstrasse. Kinderprogram-
ma.

]4.30 Der Trotzkopf. Afl.B: Hochzeit.
|S.oo Tagesschau.
]s*o3 Ping Pong. Kinderclub.
'5.30 (TT) Traumberufe. Fotografe

Olschewski.
'6.00 Tagesschau.
6-03 Mutter & Sohn. Serie.'6*30 (TT) Vale Tudo -Urn jeden
Preis. 170-delige. Af1.61.J7.00 Punkt 5 - Landerreport.]'.15 Tagesschau.

];*25 WWF-Studio.
''.35 Das Nest. Serie. Afl.: An derAngel; Die Wanzen.'8*45 Praxis Bülowbogen. Serie.
Afl.; Ein Anruf aus Amerika.

«o*oo (TT) Tagesschau.
«°*ls ARD-Brennpunkt.
~°*s4 Tagesthemen-Telegramm.
*0*55 Ein Mensch ein Wort. SabineSinjen over de Bijbel.
21-00 (TT) Teufel im Paradies. Docu-
mentaire over de vernietiging van het
junglegebied Pantanal in Brazilië.*2.30 Tagesthemen.

«3*oo Nachschlag. Satire.*3*05 Frühlingserzahlung. (Conté de
Printemps). Franse speelfilm uit1989.

Tagesschau.
°0*55-01.00 Zuschauen - Entspan-

hen - Nachdenken. Lanzarote: Insel
des Ursprungs, die Gewalt des Was-sers.

Duitsland 2
09.00 Ochtendprogramma ARD/

ZDF. Zie Duitsland1.
13.45 Hier sind meine Wurzeln, hier
bin ich zuhaus. Portret van de jood-
se Gerti Meyer-Jorgensen.

14.45 Brief aus der provinz.
14.55 Der Prozess gegen die Neun

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

ge jeugdserie. Afl.: Die Seerauber
(1). Melker beantwoordt ijverig alle
vragen van Skrollan. Pelle wil netzon verjaardagscadeau als Malin:
een dag waarop hij alles kan doen
wat hij maar wil,

16.25 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Achterbahn. Serie.
17.00 Heute.
17.10 Sport heute.
17.15 "" Landerjournal. Regionaal

magazine.
17.45 Hotel Paradies. Serie. Afl.: Un-

fallzeugen. Schilderes Isolde is in de
wolken als Lionel Horck drie van haar
werken koopt. Op zoek naar Harald
Kuhn arriveert afperser Ewald Stronk
in het hotel. Maar op weg naar diens
schuilplaats krijgt Ewald een ongeluk.
(Om 18.05 Uitslag midweeklotto).

19.00 Heute.
19.20 Heinz Rühmann: Er kann's

nicht lassen. Duitse speelfilm uit
1962 van Axel von Ambesser.

20.55 Gesundheitsmagazin Praxis.
21.45 Heute-journal.
22.15 Zündstoff. Milieumagazine.

Vandaag een reportage over giftige
kleding als gevolg van een bepaalde
houdbaarheidsbehandeling.

23.00 Derrick. Misdaadserie. Afl.: Das
Bordfest. Waneer de personeelsle-
den van een textielfabriek een boot-
tochtje maken, verdwijnt de fabrieks-
eigenaar op mysterieuze wijze. De
politie vist de volgende dagzijn lijk uit
het water en Derrick staat voor de
bijna onmogelijke taak de moorde-
naar te vinden, (herh.).

00.00 Mem lieber John.Amerikaanse
comedyserie. Afl.: Die Frau seiner
Traume. WanneerRalph's vrouw Blo-
mika na lange tijd weer opduikt, denkt
Ralph dat zij is gekomen om de
scheiding te regelen.

00.25 Heute.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 1/2
11.03 Die Pyramide des Sonnen-
gottes (1965-D/l/F/YU). Verwikke-lingen rond een oude Azteken-
schat in deze film van Robert Siod-
ntak. Met als professor Lex Barker
en femme fatale Michèle Girardon.
RTL 4
12.40 Les Cracks (1968-F/l). Uit-
vinder heeft een revolutionaire fiets
gemaaktwaarop hij aan zijn achter-
volgers ontkomt én een race wint.
Met 0.a.: André Bouvril en Robert
Hirsch. Regie Alex Joffé.

Duitsland 2
19.20 Er kann's nicht lassen
(1962-D). Heinz Rühmann opnieuw
als 'Father Brown', de beroemde
priester-speurder uit G.K. Chester-
tons kostelijke detectiveverhalen.
Regisseur Axel von Ambesser
heeft er echter een slap aftreksel
van gemaakt.

Nederland 1
20.28 Revenge of the Pink Panther
(1978-USA). Saaiste uit de reeks
'Pink Panther' met Peter Sellars als
blunderende inspecteur Clouseau.

Alleen de ontknoping in Hong Kong
verloopt redelijk vlot. Regie: Blake
Edwards.
BBC 2
22.00 Malcolm (1985-AUS). Sym-
pathieke misdaadkomedie van
Nadia Tass. Licht geestelijk gehan-
dicapte jongeman ontpopt zich als
technisch genie en brengt een
gewwagde bankoverval tot een
goed einde. Met: Colin Friels en
John Hargreaves.

" Arme Teyssedre en Florence Darel in 'Conté de prin-
temps'. (Duitsland 1 - 23.05 uur).

Nederland 3
08.55-09.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30 De beer van Bern. Afl. s.
10.00-10.30 Criminaliteit. Afl. 1.
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.: Radica-

le veranderingen. Desmond's zoon
Michael is nu zakenpartner gewor-
den, maar de verhouding tussen hen
is niet zo best.

19.24 Van gewest tot gewest. Maga-
zine.

19.55 Uitzending van de politieke
partijen. Vandaag: Groen Links.

20.00 "" Journaal.
20.20 500 jaar na Columbus. Film

van de Novib/Gast aan tafel.
20.30 Studio sport Met o.a. Europa

Cup voetbal.
22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS l-aat. Achtergrondinforma-

tie uit binnen- en buitenland. Presen-
tatie: Charles Groenhuijsen (Met om
23.00 Den Haag Vandaag).

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Popformule Plus met
Martijn Krabbé. (Neder-
land 2 - 18.20 uur).

Duitsland 3 West
08.55 Tele-Gym. 09.10 Schooltelevi-
sie. 09.40 Cursus wiskunde. 10.10
Schooltelevisie. 11*40 Teletekst. 11.48
Programma-overzicht. 11.50 Das
Recht zu lieben, serie. 12.15 ALTER-
nativen - die dritte Lebenszeit. 13.00
Deutschlandbilder. 13.45 Economisch
magazine. 14.15 West 3 aktuell. 14.20
FensterPlatz. 15.25 Westpol. 15.55
Sport aktuell. 16.00 West 3 aktuell.
16.05 Jörg Preda berichtet, serie.
16.30 Schooltelevisie. 17.30 Cursus
Engels. 18.00 Aktuelle Minute. 18.01
Sesamstrasse. 18.30 Es war einmal...
der Mensch, serie. 18.57 Programma-
overzicht. 19.00Aktuelle Stunde. 20.00
Gesuchte - gefunden. Feestelijke
100ste uitzending van dit magazine
vanuit Euskirchen. 21.30 West 3 ak-
tuell. 21.45 WM - Wetenschappelijk
magazine. 22.30 Der «3ontergan-Pro-
zess, documentaire over het proces
tegen de fabrikant van het slaapmiddel
Contergan. 22.45 Bring me the head of
Alfredo Garcia, Amerikaans/Mexicaan-
se speelfilm uit 1974 van Sam Peckin-
pah. 00.32 Laatse nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.15 Tele-Gymnastik. 08.30 Cursus
Engels. 09.00 Von Rom zum Rhein.
09.30 Sprache und Literatur. 10.00
ökosystem Wattenmeer. 10.20 Infor-
mationstechnische Grundbildung.
10.50 Non-Stop-Femsehen. 16.00 Fa-
mily Album, USA. 16.30 Bona espero.
17.00 Cursus Engels. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Der kleine Vampir, se-
rie. 18.24 Kinder-Verkehrsspot. 18.26
Das Sandmannchen. 18.30 Südwest-
journal. 19.00 Sport-Oldies. 19.15 Lan-
der-Menschen-Abenteuer: de Donau-
delta in Roemenië. 20.00 Guten
Abend, praatshow. 21.00 Journaal.
21.15 Das Fenster der Rouet, tv-film
van JosephRusnak naar de roman van
Georges Simenon. 22.15 Abenteuer
Wissenschaft: documentaire over sex
bij dieren. 23.00 Leo und Charlotte, se-
rie. Met Katja Flint, Klaus J. Behrendt,
Karma Marmann en'T-tolf Becker. Afl. 1.
23.45 Panorama. 00.30 Laatste
nieuws. 00.35Non-Stop-Fernsehen.

RTL 4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Serie.
09.05 Nieuws.
09.10 Love boat. Serie.
10.00 Goede tijden, slechte tijden.
10.30 As the world turns. Serie.
11.15 De 64.000 gulden vraag.
12.05 Mag het iets meer zijn? Neder-

landse comedyserie, (herh.).
12.30 Clips.
12.40 Les cracks, Frans/Italiaanse

speelfilm uit 1968.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 De draagmoeder. Serie.
15.35 The bold & the beautiful.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show. Gevarieerd maga-

zine met aandacht voor de actualiteit,
interviews, artiesten, de showbizz en
een hoofdgast.

18.00 Zes uur nieuws.
18.20 Prijzenslag. Quiz.
18.50 Scrabble. Telefoonspelletje.

Presentatie: Manon Thomas.
19.00 Rad van fortuin. Presentatie:

Hans van der Togt.
19.30 Avondnieuws en weer.
20.00 Goede tijden slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Het leven gaat door. Thema-

programma. Het onderwerp van van-
daag is: Migraine. Presentatie: Jaap
van Meekren.

21.35 Das leise Gift. Duitse film van
Erwin Keusch. Het verhaal van Mar-
tin Vogel, die als bedrijfsfotograaf op
de persafdeling van een groot che-
mieconcern werkzaam is.

23.25 Twin Peaks. Serie.
00.15 Laatste nieuws.
00.30 Onopgeloste mysteries. Serie.
01.20 M.A.S.H. Serie.
01.45 The Oprah Winfrey show.
02.30 De draagmoeder. Serie.
02.55 Das leise Gift. Herhaling van

de film van 21.35.
04.35 Teletekst.

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Met om 6.30 Frühmagazin met Geld-
Markt en om 8.30 Treff am Alex

09.05 Vater Murphy. Afl.: Ein guter
Kerl steekt in jedem. (herh.).

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

10.20 Dr. mcd. Marcus Welby. Afl.:
Spate Aussöhnung.

11.10 Lieber Onkel Bill. Afl.: Holiday
in Spain. (herh.).

11.35 Tic Tac Toe. Spelprogramma.
12.00 Familienduell. Spelprogramma.
12.30 Der Hammer. Afl.: Countdown
für Hammer. (herh.).

12.55 RTL aktuell.
13.00 Married... with children. Afl.:

Millionare bevorzugt.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield Story. (The

guiding tight), Amerikaanse serie.
15.05 Dallas. Afl.: Nervenprobe.
15.55 Chips. Afl.: Vom Teufel gejagt.
16.45 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma met Harry Wijnvoord.
17.45 Durchgedreht. Video-show.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Elf 99. Live-magazine.
18.45 RTL aktuell.
19.20 Zurück in die Vergangenheit.

(Quantum leap). Afl.: Masken.
20.15 Die Heimatmelodie. Volksmu-

ziek.
21.15 Gottschalk. Personality-show.
22.20 Stern tv. Tv-magazine.
23.00 Der flotte Dreier. Erika Berger.
23.30 Benny Hill. Comedy-show.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Dienst in Vietnam Serie. Afl.:

Andersons neue Erkenntnis.
00.50 Kampf gegen die Maf ia Afl.:

Der Sturz. (herh.).
01.40 Twilight zone. Afl.: Botschaft

aus einer fremden Welt. (herh.).
02.05 Kommando Unternehmen

Teufelsinsel. (Pakleni Otok). Joego-
slavische oorlogsfilm uit 1979 van
Vladimir Tadej.

03.30 Die Abenteuerin. (The flame
of New Orleans), Amerikaanse wes-
tern-komedie uit 1941 van René
Clair. Met: Mariene Dietrich, Bruce
Cabot, Roland Young.

04.45 Atter hours. Magazine, uit
Amerika.

05.15 Elf 99. Live-magazine, (herh.).

Duitsland 3 West
22.45Bring me the head of Alfredo
Garcia (1974-USA). Redelijk harde
film van Sam Peckinpah, gesi-
tueerd in Mexico. Kris Kristofferson
raakt als pianist betrokken bij een
handvol psychopaten.

Super Channel
23.00 The Coming (1980-USA).
Onwaarschijnlijke film van Bert I.
Gordon over man die reis in de tijd

maakt om zijn kind te wreken die in
1692 onschuldig als heks op de
brandstapel omkwam. Met: Susan
Swift en Tisha Sterling.

Duitsland 1
23.05 Conté de Printemps
(1990-F). Wispelturige en onbe-
trouwbare karakters in deze psy-
chologische film van Eric Rohmer.
Met 0.a.: Arme Teyssèdre, Hugues
Quester en Florence Darel.

BBC 1
23.35 Roe versus Wade
(1989-USA). Emmy Award winnen-
de film van Gregory Hoblit geba-
seerd op een waar gebeurd verhaal
over de strijd om abortus te legali-
seren in de Amerikaanse staat
Texas.

RTL Plus
02.05 Pakleni Otok (1979-YU). Vla-
dimir Tadej vaart puur op routine in
deze film over de dappere partiza-
nen. Najaar 1943, de vrijheidsstrij-
ders lokken de Wehrmacht in een
dodelijke hinderlaag. Met 0.a.: Pa-
vle Vujsic en Klaus Löwitsch.

RTL Plus
03.30 The Flame of New Orleans
(1941-USA). Mariene Dietrich duikt
op in New Orleans, waar ze elke
man kan krijgen. Ze kan echter niet
kiezen tussen de rijke Roland
Young en de hard werkende Cabot.
Regie: René Clair.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
13*00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.
6.00 "" Journaal.

J*-*O5 Torn en Jerry. Tekenfilmserie.
|6*lo Hallo Bert. Natuurfilmserie.
'""20 (TT) Servicesalon. Gevarieerd
middagprogramma. Presentatie o.a.Mieke Lamers.

''"30 Factor tw«?e. (The gemini fac-
tor). 6-delige Engelse jeugdserie.
Afl.4: De ring. Lee ziet de ring dieLeahs vriendin van haar gestolen
neeft en achtervolgt het meisje.

'"-"00 Kruis + munt. Spelprogramma
{"9-v. het 125-jarig bestaan van het
"ode Kruis. Presentatie: Henk Mou-
We.lB*3o De Ver van mijn bed-strijd.
Programma waarin jonge Nederlan-
ders strijden om een reportagereis
"aar Latijns-Amerika te kunnen ma-
ken. Presentatie: Han van der Meer.

'■-"OS Woensdagavond met Van Wil-
denburg. Praatprogramma gepre-
senteerd door Hans van Willigen-
burg.

20.00 (""+TT) Journaal.2°*2BThe revenge of the Pink Pant-er. Amerikaanse speelfilm uit 1978
van Blake Edwards. Met: Peter Sel-'ers, Herbert Lom, Dyan Cannon e.a.
"-"e doodgewaande Clouseau maakt
drugsbaron Douvrier het leven be-
hoorlijk zuur. Samen met zijn ex-
Vriendin achtervolgt hij hem tot inHong Kong.

22*10 Brandpunt politiek café. Ac-
tualiteitenprogramma.

Nieuwsnet 12. Nieuwe serieover de machtsstrijd achter de scher-
"ïen van en Amerikaans televisiesta-
tion. Afl.: WNDY. De directeuren vanhet kabelstation WNDY zijn uiterst
Ontevreden over de lage kijkcijfersvan hun zender. Een van hen, Hankjfaret, wil zijn ex-vriendin Kelby Ro-
binson op de plaats van 'het gezicht'
van het station: nieuwsman Curtis
zetten.

23*25 Vastenoverweging. Met beel-
den van het schilderij Winterland-
schap met kerk, van Caspar David
Friedrich.23.35-23.40 "" Journaal.

België/TV 1
16.00 Schoolslag. Spelprogramma
vanuit het Cultureel Centrum 't Poort-
huis in Peer waarin leerlingen uit het
zesde jaarvan het basisonderwijs het
tegen elkaar opnemen in denk- en
doespelletjes. Presentatie: Michel
Follet.

16.30 Samson. Samson en Gert bele-
ven dolle avonturen met tekenfilms:
Torn & Jerry, Vrouwtje Theelepel,
Paulus de Boskabouter en Dommel.

17.30 Postbus X. Felix de superkat.
17.55 Tik Tak. Animatieserie.
18.00 Journaal.
18.10 Mooi en meedogenloos. Serie.
18.35 Top score, spelprogramma.
19.03 Neighbours. Afl. 802 Katie

helpt Beverly om haar zelfvertrouwen
terug te winnen. Tante Edie vindt dat
haar nichtjes wat morele steun best
kunnen gebruiken.

19.25 Programma-overzicht.
19.30 Journaal.
20.00 Tatort. Misdaadserie. Afl.: Fina-

le op Rotenbaum. Vlak na de vrijla-
ting van een brutale bankrover wordt
een tennisster ontvoerd. Recher-
cheurs Paul Stoever en Peter Brock-
meller leiden het onderzoek terwijl
een crisisteam zich vast op alles
voorbereidt.

21.30 Married with children. Serie.
22.00 Alle 5. De verwondering van

Kris Smet, Nathalie Demedts, Ste-
phan Mores, Luk de Koninck en Jo
de Poorter.

22.30 Vandaag en Sport.
22.55 Incredibile. Show met Felice.
23.25-23.30 Coda. Luuk Gruwez leest

voor uit eigen werk.

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

ma rond arbeid.
19.30 Capitol Serie.
19.53 Benny Hill. Komische sketches.
20.00 Sportavond.
21.30 Journaal en Sport.
22.00-22.50 Michel Seuphor 90. Do-

cumentaire over deze schrijver.

SAT1
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.
10.55 Die goldene Hitparade der volks-
musik. 11.55 Glücksrad. Herh. 12.40
Tip des Tages. 12.45 Tele-Börse.
(13.00 Sat 1 Bliek). 13.35 Unter der
Sonne Kaliforniëns. Amerikaanse fami-
lieserie. 14.30 Bezaubernde Jeannie.
Amerikaanse serie. Herh. 14.55 Sat 1
Bliek. 15.05 Falcon Crest. Amerikaan-
se familieserie. 16.00 Booker. Ameri-
kaanse misdaadserie. Herh. 16.55 Sat
1 Bliek. 17.05 Geh aufs Ganze. Prij-
zenspelprogramma. 17.45 Regionalre-
port.lB.ls Bingo. 18.45 Guten Abend,
Deutschland. 19.20 Glücksrad. 20.05
WetterNews. 20.15 An der Donau,
wenn der Wem blüht, filmkomedie.
21.50 AKUT. Politiek magazine. 22.25
Schreinemakers live. 23.25 Sat 1 Bliek.
23.35 Das düstere Haus, Engelse grie-
zelfilm uit 1964. 1.15 Golf. Hoogtepun-
ten PGA-Tour. 1.45 Programma-over-
zicht/Teletekst.

" Max H. Rehbein in 'Teu-
fel im Paradies. (Duitsland
1 - 21.00 uur).

Radio 1 radioElk heel uur nws 7.07 VARA Ra-
dio I woensdageditie (7.30 en
12.30 Nws.) 12.55 Mededelingen

t.b.v. land- en tuinbouw. 13.10
TROS Aktua. 13.32 Journalistentc-
rum. 14.05 TROS Klantenservice.
16.05 Tijdsein (17.30 Nws). 18.57
EO-Metterdaad hulpverlening.
19.04 Hans Brinken 20.04 Langs
de lijn, sport en muziek. 23.06 Met
het oog op morgen. 0.02 Volgspot.
1.02 Nocturne. 2.02 Clair-Obscur
4.02 Nachtexpress. 6.02-7.00 De
ochtendshow.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 12.04 Will wil wel. 14.04Te-
rug 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 Coun-
try style. 21.04 Late date.
22.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 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
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 De
moordlijst. 14.04 Nozems-a-gogo.
17.04Koning Zzakk in Muzykland.
18.04 De avondspits. 19.04 Kra-

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

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.55
Hel levende woord. 8.00 Nws. 8.04

Platennieuws door Frank Schoon-
hoven. 9.00 Musica Sacra. 10.00
Het concert. 11.25 In de schaduw
van de meesters: Celloconc. 12.00
Barokmuziek. 12.30 Stemmen.
13.00 Nws. 13.04 4-Luik. 14.00 De
oratoria van G.F. Handel. 14.30
Jazzspectrum. 15.30 Moet je ho-
ren. 16.00 Jacco's keus. 17.00
Forum. 19.00 Kleine zaal: Muz.
voor pianotrio. 20.00 Nws. 20.02
Forum. 20.15 AVRO-Concert-
avond: Radio Symf. Ork. met sol.
22.00 Opera magazine.
23.00-24.00 Voor het stil wordt en
wat later.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 IKON vroeg. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9.30 De schatkamer.
10.00 Oud plaatwerk. 11.00 De du-
vel is oud. 12.00 Nws. 12.05Bon-
nefooi. 12.30 De spiegel. 13.00
Nws. 13.10Actuele Zaken, met om
14.00 Het minderheden-nieuws-
overzicht. 15.00 De sterren. 15.30
Stoppen met roken. 16.00 Schla-
gerfestival. 17.00 Dierenmanieren.
17.40 Kamerbreed extra. 17.55
Mededelingen en schippersberich-
ten. 18.00 Nws. 18.10 Basicode 3 -
magazine. 18.20 Uitzending van
CD. 18.30 TROS Perspectief.
19.00 Nieuws en actualiteitenru-
briek in hetTurks. 19.30 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Marok-
kaans en het Berbers. 20.15
Nieuws en actualiteitenrubriek in
het Chinees. 20.30 Kerkdienst in
het kader van de Biddag voor ge-
was en arbeid. 21.15 Grieks voor

beginners. 21 45 Pronto 22.15 ca
va? 22.45-23.15 De sterren.

België/RTBF 1
12.10 Vacaturebank. 12.30 Full house.
13.00 Nieuws. 13.35 Kid Galahad,
Amerikaanse komedie uit 1961. 15.10
Amateurfilms. 16.10 Autant savoir.
16.30Clips a la une. 16.45 Nouba nou-
ba. 17.40 Beverly Hills 90210, serie.
18.30 Full house. 19.00 Ce soir. 19.30
Journaal. 20.05 Juridisch magazine.
23.00 Filmrubriek. 23.20 Laatste
nieuws. 23.40 Beursberichten.
23.45-23.55 Katholiek magazine.

België/Télé 21
15.20 Vidéothèque: medium televisie.
16.50 Nigel Kennedy, klassieke mu-
ziek. 17.40 Nouba nouba. 18.30 Le
coeur et l'esprit. 19.00Radio 21. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.00 Sport.
22.00 Laatste nieuws. 22.30 Proces du
jeune chien, muzikaal spektakel.
23.40-00.05 Ce soir.

TV 5
07.00-11.55 Ochtendprogramma.
16.05 Nieuws. 16.15 Les orphelins du
Katanga. 17.15 Culinair magazine.
17.40 Cursus Frans. 18.00 Questions
pour vn champion. 18.30 Nieuws.
19.00 Bergsportmagazine. 19.30 Zwit-
sers nieuws. 20.00 La complainte du
Moscovite. 21.00 Nieuws. 21.30 Oui
patron, toneelstuk. 23.20 Nieuws.
23.50 Literair magazine. 00.50-01.05
1,2,3 Théatre.

RAI UNO
06.55 Unomattina. 14.30 L'albero az-
zurro. 15.00 DSE. Ragazze e ragazze.
15.30 Lavoro news. 16.00 Big!. 16.55
Trnava (cecoslovacchia) calcio. 18.50
Ora di punta. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Sogni mo-
struosamente proibiti. 22.15 Elezioni
1992. 23.10 TGI linea notte. 23.25 Tgs
mercoledi sport. 00.15 TGI notte - che
tempo fa. 00.45 Oggi al parlamento.
00.55 Tgs mercoledi sport. 01.50
Nachtprogramma.

BBC 1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news. 10.05 Kilroy, discussie. 10.50
Culinaire tips. 11.00 Nieuws. 11.05
Playdays, kinderserie. 11.25 Podding-
ton peas, serie. 11.35 No kidding with
Mike Smith. 12.00 Nieuws. 12.05 Va-
kantie-magazine. 12.30 People today
(om 13.00 nieuws). 13.20 Pebble Mill,
talkshow. 14.00 Nieuws. 14.30 Neigh-
bours. 14.50 Cheltenham Festival
1992, verslag van de tweede dag.
16.50 Natuurprogramma: National
Park, de Norfolk Broads. 17.05 Fiddley
foodle bird, tekenfilm. 17.15 Against
the storm, 5-delig verhaal. 17.30 The
New Yogi Bear show. 17.35 Bucky
O'Hare, tekenfilmserie. 18.00 Jeugd-
journaal. 18.10 A likely lad, jeugdserie.
18.35 Neighbours. 19.00 Nieuws.
20.00 Wogan, talkshow. 20.30 Tomor-
row's world, wetenschappelijk magazi-
ne. 21.00 Only fools and horses,
comedyserie. 21.50 Kijkersreacties.
22.00 Nieuws. 22.30 Toespraak scha-
duwminister van financiën. 22.40 QED,
populair-wetenschappelijke documen-
taires. 23.35 Roe vs Wade. Emmy
Award winnende film uit 1989 van Gre-
gory Hoblit. Waar gebeurdverhaal over
de strijd om de abortus te legaliseren in
de Amerikaanse, staat Texas. 01.10
Second chance. 01.25 Cheltenham
Festival 1992. 01.45-01.50 Weerbe-
richt. 03.00-3.15 The way ahead: nieu-
we toelagen voor gehandicapten.

BBC 2
07.45-8.10 Open universiteit. 09.00
Breakfast news. 09.15 Pa: lementair
nieuws. 10.00 Schooltelevisie. 11.40
Around Scotland. 12.00 Schooltelevi-
sie. 13.55 Mexico vivo, cursus 14.20
Pigeon street. 14.35 King Rollo. 14.40
Schooltelevisie. 15.00 Nieuws. 15.15
Poppenspeler John Wright. 5.35
Agrarisch magazine. 16.00 Nieuws.
16.55 Cheltenham festival 1992. 17 30
Catchword , woordspel. 18.00Toeristi-
sche tips. 18.10 Horizon, wetenschap.
19.00 Star trek, sf-serie. 19.50 Def lt:
milieuproblemen. 20.40 Rapido, alter
natief muziekmagazine. 21.10 Time-
watch: de invasie van de Falklands.
22.00 Malcolm, Australische speelfilm
uit 1986 van Nadia Tass. De komst van
twee criminele huurders brengt een
drastische verandering in het leven van
Malcolm. 23.25 Shadow chancellor.
23.35 Newsnight. 00.20 Kunst- en me-
diamagazine. 01.00 Weerbericht.
01.05-02.00 Open universiteit.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Watersport.
09.00 Spaans voetbal. 09.30 Latijns-
Amerikaans dansen. 10.30 Eurobics.
11.00 Auto- en motorsport. 12.00
Snooker league 1992. 14.00 IJshoc-
key. 15.00 Eurobics. 15.30 IJsracen
1992. 16.30 Boksen. 18.00 American
Football. 19.30 Paardesport. 20.30
AMA Pro bikes. 21.30 Ski special.
22.00 Golf: Europese en Amerikaanse
PGA tour. 23.15 Great American Mo-
ments. 23.30 IJshockey. Vancouver -
Hartford. 01.30-02.00 Skiën vanuit
Squaw Valley.

Eurosport
09.00 Skiën. 11.00 WK Schaatsen.
12.00 Eurofun. 12.30 Boksen. 14.00
Eurogoals. 15.00 Golf. 17.00 Tennis.
18.00 Worstelen. 19.00 Atletiek: in-
doorgala. 20.00 Passion. 20.30 Biljar-
ten: Masters vanuit München. 21.30
Eurosportnieuws. 22.00 Tennis vanuit
Indian Wells. 00.00 . Passion.
00.30-01.00 Eurosportnieuws.

Super Channel
06.30 Financieel magazine. 07.00 Bu-
siness view. 07.30 Supersports news.
07.35 Europe report. 08.00 ITN
Nieuws. 08.30 Hello Austria HelloVien-
na. 09.00 Channel E. 09.30 Super
shop. 10.00 Videoclips. 11.50 Music
news. 12.00 Super shop. 12.30 Toeris-
tisch magazine. 13.00 Japan business
today. 13.30 Wetenschapelijk magazi-
ne. 14.00 All mixed up. 14.50 Music
news. 15.00 Wanted: videoclips. 16.00
On the air. 17.50 Music news. 18.00
Wyatt Earp, westernserie. 18.30 I spy,
serie. 19.30 Inside edition. 20.00 Prime
sport. 21.00 Toeristisch magazine.
21.30 Business weekly. 22.00 Nieuws.
22.30 Supersports news. 22.35 Europe
report. 22.45 Financieel nieuws. 23.00
The coming, Amerikaanse film uit
1980. 00.55 Music news. 01.05 Blue
night. 01.35 Super shop. 02.05 The
mix all night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News 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. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

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

Omroep Limburg
7.00 Limburg Aktueel. Nieuws, in-
formatie en achtergronden. 8.00
Overname Radio 1, landelijke ak-
tualiteiten. 6.30 Limburg op woens-
dag met agenda. 9.00 Licht Lim-
burgs. 10.00 De Groene Golf.
12.00 Limburg Aktueel. 13.00
Overname Radio 1, nieuws- en ac-
tualiteitenzender. 17 00 Limburg
Aktueel. 18.00-18.30 Het Podium.
Programma over kunst.

België/Radio 2
6.00 Nieuws. 6.05 Het goeie been
(6.30, 7.00 en 7.30 nieuws). 8.00
Nieuws. 8.10 Koffers en Co. 10.00
Nieuws. 10.03 Het schurend schar-
niertje. 10.08 Zijn er nog vragen?
1150 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
is voor een spelletje en een cur-
siefje. 17.00 Radio 2 regionaal.
18.00 Nieuws. 18.10Rijswijckfoon,
verzoekplaten. 20.00 Levensstijl
22.00 Nieuws. 22.05 Jazzkaffee.
23.30-06.00 Nachtradio.

Belgiö/BRF
6.35 RadiofrühstUck (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. 18.10BRF 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. 1800 Neues aus Kmo, Vi-
deo, Musik. 21.00Je t'aime Maga-
zin mit sanfter Musik zum ku-
scheln, schmusen und tr&umen
24 00-4.00 Radio Nacht.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie (Elk half uur weerbericht:
elk uur nieuws). 8.55 Overpeinzing
9.05 Der Musikpaviljon. 12.00
Nieuws. 12.05 Zur Sache. 12.07
Gut Aufgelegt (13.00 Mitmen-
schen). 14.00 Nieuws en Stichwort
Wirtschaft. 14.07 Auf der Promena-
de. 15.00 Café Konzert 1600
Nieuws. 16.05 Heimatmelodie.
17.00 Nieuws: Der Tag urn fünf.
17.07 Musik-Express (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 Nacht-
express.
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Overzicht van belangrijke adressen Ivoor de lezers van het Limburgs Dagblad .":";-. """^ "".'.'' I

—* Hollanders-Nieuwsma verhuur Bosman Sittard. 046-515852 stationsstraat 294 Nuth Akoutherm Systeembouw Ionze trots uw ruplez.er Nijverheidsstraat 20 Hoensbroek. Handelsstraat 32, Handelscentrum Ber- uw inteneurwerken ult een hand -~b .v. Math. LinSSen. Tel. 045-241587.
NiC. Dassen aanhangwagens , n

045-218888. Verhuur van materialen en gerweg. Leveringen van zand, grind, k t wjnk ~ , f won, ,M
Verk verh repar soecSouw On- Autosport BrOUnS machines voor het maken van een oprit tee aarde, cement, betontegels, sierte- Tornzon Keukens - Sanitair Systeemplafonds en-wanden, interieur- " "d g ser bo r gas-wtelver*., vern , repar., speciaaiDouwun r .. .on en het bouwen van een huis. gels, maaskeien, klinkers, bielzen enz. ■"""«"■ rourbho «jamum ,/hn„.,, aimnctioi/ uoriirhtinn hinnPn ♦ rï T \ ' Iderd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10 Schelsberg 175, Heerlen. " , d' Ook uw adres voor Svedex kasten. afbouw, akoustiek, verlichting, binnen- instali. Erk. schoorsteenveger. ■
Kerkrade. Tel. 045-455088/452501. Tel. 045-725507. uok op zaïeroag geopeno.

Holdwarsweg 69 Geleen. 046-742516. en buitenzonwering. Voor inf. Indugrie- ■........ T ou i.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjffTTTiTTnTVTrrTt.jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjH i-'r-
leuwsr. roe. rein'De Horsel'. Fax 243983. Showroom ——■■ ' I IMIIIII VWÊÊKIU^Ê

Aanhangwagens Jo Knops to«Éi|lTon J|k open ma./yrij. 13.00-17.00 uur. ■
.„„.,. A T Rotscherweg 60 Landgraaf. 045-313588 II Jl ■tttUUiiUllllJi ■Zi?e„TS,e^ï9 7„ponlaiMre «sSjZSZEM _„„_ GVL Res,aura,ie' 045-22M0° IZuid 195 Sittard. Tel. 046-512718. ■ijmiu-jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjji

leecoilldiners mMAémtmmé^Mm,^^^m Stralen van meubels, autoplaatwerk, veH
BiUuSflUiËUÜfl te koop/te huur 3-6-12 mtr. vanaf depot gen, chassis, etc Spec. gevelreiniging-H

Bom. Piet Schouten 01720-34031. Na jj^mmm^ renov., kelderafdichting, voegw., vocht'B■ 18.00 uur 045-324091. v^::.:.::;.'l:;:;^.!.:.:.::!?tv VOSSen Keukens . /l, wering. 10 ir. schrift, garantie. ■'-AJM jl^MJ:*Mipi^p|fp!«W Vernieuwen van defecte werkbladen, Ef%^wV^Éf%f\ I
1. . 1 "f" gT " nPÜk spoelumts. alle inbouwapparatuur als ■ tri I llO^J _,^*i— I

"ll^^ "*^ 7 TV A ¥TTVf I-TTVJ'^L 9ar GlasPale' s< Kerkplein en Eikender-
C-^7 ZG " Uw specialist voor autoleasing ■rl .tMiMM:HiIJMM»MJJH UAÜ*lUl!*nl C 5 weg 77 Heerlen. 045-717555. Het adres voor wand-en plafondsyste-
MM|i^ Vraag vrijblijvend offerte. *L^ lIIITI nilill HOUT WAREN FAB R I EK men. Hoofdstraat 66 Hoensbroek. Büde Taxi. Tel. 04405-1603.

W BINGERSBORGERWEG 7 Tel. 045-214507. Klimmen.
|TH {■ il ~.,,»,.,,,,,,! Rolstoel/kleinbus vervoer.

Techn. buro Jos Smeets b.v. I^SXmmé^mJ 0387 ju übachsbek a^^^vnriTmnTß^^^HKampstr. 4 Geleen. 046-743865. MLé^L ~ .. . 045-751253 BiVllilllil'lniM
Frigo-metal b.v. 043-216616 ■(■^■■S-B^^^ul Kwallteitdak. Tel. 424050 r£\ ; "^iiiiiiiiiiiiiiiiiiïFort Willemweg 53-59 Maastricht. Kalß ■»■!■«> I.»*iSyW Voor al uw pannendaken, platte- en Het zagen van emballage en pallethout. R& M Hnpriprc-^npltrancnnrl tiwM iiYAühYMYMMim W\Vw ÉÊmSSmmSmEmmU&Élil leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en Fabricage van gereedschapstelen en ° ö IV' ,",*"!'?" 7*5 f 'W/

dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopgave. houtdraaiwerk. Rooien van bomen. Nu gebeld word direct besteld. Laag in _ZJ-
mm^mÊÊmi^ma^m Goedk Pokhout. Te koop gevraagd Pr|ls door 9eheel Eur°Pa
b^^^^^biUi^^^^^b populieren. Fax 045-753754. Tei. + faxnr. 045-464021. Daemen Kunststoffen

s „Marjoleins" natuurcentrum Verandadakplaten, plexiglas of Lexan-"fan\. G. HeutmekerS b.V. De speciaalzaak bij uitstek in vitamines, thermoclear. Hofdwarsweg 7 Geleed
W ChriS AdamS Groothandel in dakbedekkingsmaterialen mj *

~ "li homeopatische geneesmiddelen en na- Tel. 046-753865.
Oüel BerOStevn aPKL ANWB erkende auto- en motorrijschool. lood en zink. Sluisweg 4 Bom. W[W f i^^^Miiaiiaii^^a^l Jb^ tuurvoeding Geleenstraat 59 Heerlen.aSJuSoh. Rijkst ei T'^^^71 1»4'6367 cw voerendaa)- TeL 04498"53100- si/ fii Mmmmm "-""-
Berg en Terblijt. Tel. 04406-41700. U4D"':)l/10' ~mémJ

■gHrnm|nM^ Moberts Verhuizingen b.v.
Autorijschool Sjef Dörenberg Zuiddak b.v. Landgraaf M- namakers. Tel. 04406-12352 internationaal verhuis- en transport

Garage SebregtS en CO. Bovag erk. motor-en autorijschool. Bit en kunststof dakwerk shingles en Sanitair, cv., gas, water, ontkalken van H. HoeppermanS CV. drijf, kantoor- en projektverhuizing
Off. APK-keuringsstation len 2, Tevens voor uw automaat-en vrachtw. dakterrassen. Verk dakroilen isolen leidingen en geisers Sanitair, cv., dakwerk, gas, water, Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-722828.
dealer Iveco bedrijfsauto's. Li ndelaufer- opl. Al meer dan 25 jr. uw vertrouwd daktegels. Indus.terr. Strijthagen. Koningswinkelstraat 13 Valkenburg. wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 N.K. VerweijSt 045-213760
gewande 8, Voerendaal. 045-752888. adres. Sparstr. 7 Heerlen. 213735. Ampèrestraat 5. Tel. 045-314218. Heerlen. Tel. 045-713265. Hoofdstr.* 382/384 Hoensbroek. Wij tjJL v^———^^onst. uw riool en afvoer met de mo- WIW mk

m M dernste app. Tev. dakgootbekl. met on--.-* '^ /Sjaak Huisman 045-423728 *fliT >-M«HHaS9 jwl ~ 7 derhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, ~~~ZJ ÉÜ I M U22SS2M , /CX .Heerlen. Kaderschool, rijksgediplomeerd ■imii:«:«i«iaM 11/'/ (r~ (urn uGeevers carrossenedelen voor auto en motor. ; ■ v^^' >

Originele onderdelen alle Europ. auto's, o^o^^ R6Dar3ti6 VdFI

KeSaTrSi 05-24Sh2Verkeersschool Leo Cremers Drukkerij Greven B.V. *^^ H^r^^l Ra .oi„hr .r, u . zitmeubelen!
F.A.M.-erk. motor, auto, vrachtauto Voor al uw handels-, reklame-en fam. iP^^^rK C^C\\(c\ f§YP© " lycie-ienier HeigerS J^r
bus, aanhangw. opl. Alle chauff dipl' drukw. Drukk. Greven b.v. 045-327158. \ M/*^\ _feo JvE^U Uv^UV^LI Ö) Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. (\ \ f/>

■BBBRirffl-TTffinMIIII^H Reeweg 139 Landgr. 319474-312558 Vogelzankweg 244 Landgraaf. K^^lll^-^l9 nnrr^rc^nH nr^H 252709. Raleigh Mountainbikes 625,-. VV M:llJUiW^^^--***" IV^II^I y onroerena goea Sport- en stadsfietsen + reparaties. L- ■■ Jl -4 |«-«.«««„« ,„,»,«,„ Zonder aanbetaling mogelijk. I _ _ ||
l^ W m ] AutO/mOtOrrijSChOOl SturmanS ~.».., „ LW. Lenders Makelaar o.g Bedrijfsma- [_ ___J
\^S66«\ W É2&&I DHr U.»n' ~101 C ,n, rr DrUkkCN! Lanteßm kelaardlj, taX. AdreS: O.L. VrOUWepl. 25 Reparatie m hewolle," van zUnwubeWn is «,n vakXHMiTyWEf/ Rdr. Hoenstraat 181, 6433 EE uiurrciij „Lamccin KplllfpnQtllriin Aluiin u Rallinm Vnprpnria3l Tpl 04',-75nfi1? !ppar'^«»*«—^*«»»«ËË^fa&g Hoensbroek. Tel. 045-220166. Uw adres voor alle fam.-, handels-en *eUKensIUQIO AlWin V. balKOm voerendaal. lel. U4b/bübl^. ■HHMmnmmm^^Hj^H c"m

verenigingsdrukwerk. Hei-Grindelweg 43 Holzstraat 36, 6461 HP Kerkrade. «liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^BlUSUUak^^^^M ARNJOI Dl I^^FNOrtCMWEOI AutOriiSChOOl Ger Scheven 6414 BCTlleMen'."Te|e'o4s-213105. inter.eurs - objecten . meubilmr
nUIUI IJOLiIIUUI UCI OL/lICyCII *" "" JnJ| jjj^^^^^^^^^_^___^_^^^ ■ m

_
\_______m_m. m t. Rcmigiusslraal 22 -6369 EM Simpelveld Tel 045-442537 I

BOVAG-erkend. Tel. 045-415601. f\ \ I M BBHSQS LfIIJMFNAutomaterialen, APK-keuringen, accu's, Al 29 jaar een begrip. Keukenfabriek BrOUnS-Heynen
uitlaten. Kampstraat 59, Landgraaf. J. v. Maertantstr. 21, 6416 TV Heerlen. Wij maken en ontwerpen uw keuken, W SIMPELVELD ■4»l.:iVJ*<;tii,[tl.<JM I
Tel. 045-311784.'s Zaterdags gesloten. Drukkerij SchreUTS badkamer geheel naar uw wensen en rolluiken zowweri^g

w
_ Handels-, tam, en textieldrukwerk, tQto- Z^Z.ÏZTZZ^oïL. Veldman naai- en breimachines fi# *N

AutnhanriPn van <snn copie, stickers en kant.boekh. Graverstr. 045-455633 of 750283 u' r " m'kLiL ! aï" nn Beitel 110a, 6422 PB'Heerlen, postbus U . -VHUlOOanoen Van Öon É**yiÉ^" 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100. 21099 6369 7H Simnelveld \ HA.TAAccu's, banden, schokdempers, .. .. ... **, . „ Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, fi &"; 2?»iftSi9q n/l"IU J
autowasserette, balanceren uitlijnen. AutOSCh.herStelbedrijf Jü Koenen 045-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14, TeL 045-423848/442129. ROLLU |KEN
Haefland 16 Brunssum. 045-253741 Verlengde Klinkertstraat 22, Hoensbroek. Rncph IfPiilronctnHin A c„„on 046-746480, Anker, Bernina, Husqvar-

Tel. 045-215450. Focwa-lid. *m I 111 HII I I 1111 11 I 111 IHI ? Rcuitrjilbiuuiü H. eggen na Lewenstein. Rep. alle merken, geen CnntnnoHivnnnIHUllUiLuiUiaifiUlUOMS^ Akerstraat Noord 160, 6431 HR voorrijkosten. Roermond, Neerstraat 62, dpoigoeüKOOp
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JëRLEN - De Heerlense
krijgt dit jaar geen ex-

j Verhoging van de onroe-■'.d. goed-belasting. De waar-, s*ijging van de huizen, die
bij een recente hertaxa-■ wordt gecompenseerd

°r een verlaging van hetSb-tarief.
rtoe heeft de gemeenteraad gis-

nd besloten. Alleen de CDA-ct*e stemdetegen deze oplossing,
j. christen-democraten steunden
(.collegevoorstel om de tarieven
,<jewijzigd te laten. Door de geste-

Waarde van de Heerlense pan-
Zouden de meeste burgers een

Jj^ tientjes per jaar meer moeten
?ten aan og-belasting. Dat lever-
s]voor de gemeente drie miljoen'
Jfden extra op. Dat geld moest'Sens het CDA gebruikt worden
2>r allerlei projecten. Over de pre-Se bestemming zou in juni een
'Uit moeten worden genomen.

Rechtbank demonstreert zuinigheid in strafzaak
Voerendaalse Tamil na
vonnis op vrije voeten

roepen moesten worden, werd
tot 'snel recht' besloten.

JJ^AASTRICHT - Uit zuinig-
heeft de Maas-

jjichtserechtbank onder voorzit-
van mevrouw mrHazen

Sisteren al enkele uren na de be-
«■d'-andeling van een strafzaak te-
Jten de uit Sri Lanka afkomstige

ETarnii t.T.(32) uit Voerendaal
mis gewezen. T. werd veroor-
'ld tot een straf vrijwel gelyk

j zijn voorarrest van bijna ze-
i maanden en mocht dus di*

t naar 'huis. Voor de straf-
k gisteren moest de recht-
te omdat Tamil-tolken erg
i gezaaid zijn, gebruik maken

'Heerlen moet te grote concentratie tegen gaan'

Akerstraat-Noord wil
rem op koffieshops

HOENSBROEK - De gemeente
Heerlen moet paal en perk stellen
aan de opmars van koffieshops en
shoarmazaken aan de Akerstraat-
Noord in Hoensbroek.

achte poging tot doodslag. Na
een ruzie over onderhuur stak T.
op 10 september een 36-jarige
landgenoot met een mes met een
lemmet van twintig eentimer in
de buik. De verwondingen vie-
len achteraf overigens erg mee
en het slachtoffer loopt al weer
fit rond. Officier van justitieeiste
tegen T. die na een verblijf van
zeven jaar nog geen woord Ne-
derlands spreekt en daarom ook
als erg eenzaam te boek staat,
achttien maanden gevangenis-
straf waarvan drie maanden
voorwaardelijk. Een straf waar-
tegen raadsman mr Marehal ern-
stig bezwaar maakte.

„Daarbij zorgen ook het al tijden
leegstaande pand Canisius en veel
sjofele pensions vol randfiguren
voor veel overlast en een slecht ima-
go van de Akerstraat-Noord," vin-
den de ondernemers.

shoarmazaken komt bijna geen
mens, die kunnen niet bestaan van
shoarma alleen."Om direct invrijheidstelling mo-

gelijk te maken legde de recht-
bank T. exact 360 dagen celstraf,
waarvan 170 voorwaardelijk met
aftrek op wegens de bewezen ge-

van tw«?e tolken te weten een
tolk Nederlands-Duits en een uit
Duitsland gehaalde tolk die de
Duitse tekst omzette in Tamil-
taal. Om te voorkomen dat de
twee dames alleen voor een uit-
spraak van enkele seconden over
veertien dagen opnieuw opge-

Meerderheid gemeenteraadfluit college terug

Heerlen verhoogt
og-belasting niet

Dat zou volgens de Ondernemers-
vereniging Akerstraat-Noord kun-
nen door het 'opstellen van een
zogenaamde leefmilieuverordening.
Daarin geeft de gemeente precies
aan hoeveel slagerijen, koffieshops,
restaurants etcetera er binnen een
bepaald gebied maximaal gevestigd
mogen worden.

De politie, die spreektvan vijfa zes
koffieshops waar gedeald wordt,
grijpt naar de meningvan de onder-
nemers goed in als klachten van
overlast binnenkomen. Maar de ge-
meente zou te weinig doen.

Huurplicht voor
woonwagens
VALKENBURG - Bewoners van
woonwagens zijn net als andere bur-
gers verplicht om de verschuldigde
huur te betalen voor hun standplaats
op een van de woonwagencentra in
Valkenburg. Burgemeester Constant
Nuytens heeft dat heel uitdrukkelijk
beaamd naar aanleiding van opmer-
kingen door verschillende raadsle-
den. „U kunt ervan overtuigd zijn dat
B en W niets zullen nalaten om de
gelden in het vervolg te innen," laat
hij vastberaden weten. In het afgelo-
pen jaar hebben de woonwagenbe-
woners geweigerd de verschuldigde
standplaatsgelden te betalen. Zelfs
de gerechtsdeurwaarder slaagde er
niet in het geld te innen. De gemeen-
te liep 37.354 gulden aan inkomsten
mis. De raadsleden vinden dat dit
geen pas geeft. „Er moeten maatre-
gelen genomen worden. Als andere
burgers hun huur niet betalen worden
ze uit hun huis gezet," zo maakt Peter
Werres een vergelijking.

De ondernemers zijn niet blij met
de inmiddels al zeven koffieshops
en vier shoarmazaken aan en vlak-
bij de j\kerstraat-Noord.

De ondernemersvereniging zegt ze-
ker niet tegen cafés, koffieshops en
eetgelegenheden te zijn. „En het is
misschien zelfs goed voor de maat-
schappij dat er zaken zijn waar een
joint gerookt kan worden, maar niet
zoveel bij elkaar. En in sommige

Wethouder Savelsbergh wil de ge-
meenteraad binnenkort in een be-
sloten vergadering informeren over
zijn ervaringen in Venlo, waar hij
zich op de hoogte stelde van een
nieuwe aanpak tegen koffieshops.
Daar tracht men de overlast te ver-
minderen door het stellen van
strengere eisen aan koffieshops, ge-
combineerd met een leefmilieuver-
ordening.

„Een gemeente moet beleid opstel-
len, dat uitvoeren en ingrijpen waar
dat nodig is. Dat gebeurt te weinig.
De controle op koffieshops, open-
bare gelegenheden toch, ontbreekt
veelal. En dat het leegstaande pand
Canisius daar maar gewoon kan
blijven staan, is ronduit belache-
lijk."

JABEEK- Een naar schatting 30-ja-
rige man heeft gistermorgen rond
kwart voor tien getracht het bijkantoor
van de Rabobank aan de Dorpstraat
in Jabeek te overvallen. Door met een
vuurwapen te zwaaien probeerde hij
geld te krijgen maar toen dat mislukte
nam hij de benen. De overvaller
droeg een opvallend lange lichtbruine
jas en een platte pet. Getuigen wor-
den verzrxht de rijkspolitie in Schin-
nen te bellen.

Rabobank
overvallen

De Akerstraat-Noord heeft zijn
hoop ook gevestigd op een recent
bouwkundig plan, waar de gemeen-
te nu nog geld voor zoekt. Tussen
de Hommerterweg en Kastanjelaan
moet een nieuwe woonbuurt ver-
schijnen.

„Dat zou tenminste een signaal zijn.
Nu zie je je als serieuze ondernemer
omringd door de toenemende ver-
loedering. Dat motiveert ook niet."

Overvaller
na vakantie

aangehouden

GELEEN - De provincie draagt ook
dit jaarvoor 1 ton bij aan de organisa-
tiekosten van het Limburgs Straat-
theaterfestival.
De tiende editievan dit cultureel eve-
nement wordt van 21 tot en met 30
augustus gehouden. In veertig ge-
meenten in Nederlands- en Belgisch
Limburg, evenals in Aken, zullen ze-
ker zestien internationale groepen in
totaal 160 voorstellingen geven. Het
festival trok vorig jaar 165 duizend
bezoekers, bijna veertien keer meer
dan in het startjaar 1983 toen in acht
gemeenten straattheater te genieten
viel. De provincie subsidieert het eve-
nenement voor de zevende maal.

Subsidie voor
straattheater

Van onze verslaggeverH moeten niet nu Sinterklaasijj'en en dat straks dubbel en dik
ijshalen. Dat begrijpt de burger
J<" zei CDAer Hans Goijen: „Er
't u Srote gaten in de begroting,

die drie miljoen goed
j. J*üiken. Anders komen we in de
t blemen met de ambtenarenaf-r**king en de aanpak van centrum

AMSTENRADE - De rijkspolitie
van Schinnen heeft afgelopen
weekeinde een 15-jarige inwoner
van die plaats aangehouden die in-
middels heeft bekend een (misluk-
te) overval te hebben gepleegd op
een juwelierszaak in Amstenrade.

Geloofwaardig
J\-*tiegenoot PvdA, inclusief dekjte wethouders, zag dat geheel
j êrs. „De coalitie heeft afgespro-
«/" de woonlasten zo minimaal
Lelijk te laten stijgen. Ook Go-
j/1 heeft eerder gezegd dat de'
IjJ*s bereikt was. Daar kun je nu
kjl van afstappen, wat is anders de
k|°°fwaardigheid van de poli-

Teikyo wil leraren
als oproepkracht

Duizend gulden boete bij schending zwijgplicht

lichterlaaie en was de hakkenbar
niet meer te redden. De brand
ging gepaard met enorme rook-
ontwikkeling.

Hakkenbar
gaat in

vlammen op

" Over de oorzaak van de brand in de hakkenbar aan de
Saroleastraat in Heerlen tast de politie nog volledig in het
duister. Foto: FRANS RADE

De politie tast nogvolledig in het
duister over de oorzaak van de
brand. De technische recherche
stelt een onderzoek in.

ROERMOND - De officier van justi-
tie in Roermond mevrouw mr Van
Asperen de Boer heeft een jaar ge-
vangenisstraf geëist tegen de 30-jari-
ge Sjaak de G. uit Weert wegens het
dealen van verdovende middelen. De
G. die na acht jaar ter beschikking-
stelling aan de drugs was geraakt,
begon in 1990 met dealen om in zijn
eigen behoefte (3000 gulden per
maand) te voorzien. Overigens liet De
G. weten dat hij na drie maanden
voorarrest inmiddels 'clean' is. De
rechtbank doet over veertien dagen
uitspraak.

Eis van jaar
tegen dealer

Vandaar dat hij op 28 februari naar
de juwelieraan de Hoofdstraat toog
en de man een alarmpistool in de zij
drukte. Deze wist de jonge overval-
ler echter de zaak uit te krijgen.

Het motief van de jongen was geld-
nood. Hij zou met zijn ouders op
wintersport gaan maar beschikte
naar eigen inzicht over te weinig
zakgeld om er een degelijke vakan-
tie van te maken.

Van onze verslaggeefster Van onze verslaggever tract, duizend gulden schadever-goeding moeten betalen.

Van onze verslaggever

tu*e laatste redenering vond weer-
bij D66, SP, Groen Links enbjö. Wel wilde Groen Links de ge-L et*te een deelvan de drie miljoen

I,* 1* besteden voor nu al aan te ge-«3doelen. Het college ging daarnter niet in mee.

HEERLEN - De hakkenbar aan
de Saroleastraat in Heerlen is
gistermiddag omstreeks kwart
voor vijfvolledig in de as gelegd.
De schade bedraagt volgens de
Heelense brandweer zeker 40.000
gulden. Schoenmaker Jan-Wil-
lem Bertrand kon dekiosk tijdig
verlaten.

De kiosk was al enige tijd de in-
zet van een conflict. Het ge-
bouwtje zou in de toekomst
moeten wykenvoor de centrum-
plannen van de gemeente Heer-
len, terwijl schoenmaker Jan-
Willem Bertrand een huurover-
eenkomst heeft met eigenaar
Paul Geurten voor de duur van
tien jaar. De gemeente en Geur-
ten moesten volgens een juridi-
sche akte proberen om voor de
verplaatsbare kiosk een andere
lokatie te vinden. Als deze daar-
in niet zouden slagen, zou het
huurcontract vervallen.

financieel verantwoordelijke
Jos Zuidgeest

(v^st de argumentatie van zijn. -f A-collega's verwoorden. „Na de
ij braken in het coalitieprogramma

financiële situatie veranderd.
h

l v̂endien eist de raad dat het col-
[j*6 geld vindt voor bijvoorbeeld
°ensbroek," zei hy.

MAASTRICHT - Leraren die aan-
gesteld willen worden bij het Tei-
kyo Junior College te Maastricht,
hebben een contract als oproep-
kracht aangeboden gekregen, wat
hen op geen enkele manier werk
garandeert. De arbeidsduur is ge-
steld op minimaal nul uur per
maand. In het voorgestelde con-
tract, waarover deze week wordt
onderhandeld, wordt daarnaast ge-
heimhouding opgelegd als het gaat
om 'bijzonderheden' over Teikyo.
Bjj overtreding van de geheimhou-
ding zou de leraar volgens het con-

Het Teikyo Junior College, waar Ja-
panse meisjes eenjaar scholingkrij-
gen, nam voor het afgelopen eerste
cursusjaar alleen Nederlandse lera-
ren aan met een/ijdelijk contract.
Teikyo maakte de afgelopen weken
een selectie van leraren dievoor een
nieuw dienstverband in aanmer-
king kwamen en stuurde ze een
concept-contract, nog zonder geld-
bedragen en maximaal te werken
uren.

'Werkgeefster roept steeds zo tijdig
mogelijk werknemer op voor de
door hem te verrichten onderwijs-
werkzaamheden', staat er in artikel
3. Hetkan een leerkracht echter ook
gebeuren dat hij of zij helemaal niet
opgeroepen wordt. Het contract
meldt dat 'de arbeidsduurminimaal
0 lesuren per maand zal bedragen.

Even na half vijf kwam de
brandmelding bij de brandweer
in Heerlen binnen. Toen de man-
schappen bij de Saroleastraat
arriveerden stond de kiosk al in

Van de officier van justitiekreeg de
rijkspolitie geen toestemming om
in het kader van een dienstreis de
jongeman in het buitenland op te
pikken, zodat Hermandad moest
wachten tot hij was teruggekeerd in
Amstenrade.

Aan de hand van diverse getuigen-
verklaringen was het voor de politie
een fluitje van een cent om de jon-
gen aan te houden maar toen zij
hiertoe wilde overgaan bleek de
overvaller al vertrokken richting
wintersport.

ROERMOND - Ook al omdat de fei-
ten al bijna vier jaaroud zijn, heeft de
rechtbank in Roermond aanzienlijk la-
gere straffen opgelegd aan de spe-
lers van het spel 'balletje-balletje' dan
officier van justitie mr Laumen had
gevraagd. Voorwaardelijke gevange-
nisstraffen van drie weken en boetes
van 200 gulden kregen de Amster-
damse Joegoslaven, die in 1988 in
Venlo regelmatig op straat voorbij-
gangers aanzetten tot het spelenvan
het verboden spel. Mr Laumen had
duizend gulden per overtreding waar-
van de helft voorwaardelijk gevraagd
alsmede vier weken cel voorwaarde-
lijk. De eisen en straffen in hoger be-
roep waren beduidend minder dan de
sancties die in 1989 de kantonrechter
tijdens het hoogtepunt van de 'rage'
oplegde.

Clementie voor
'balletje-balletje'

Gisteren is de 15-jarige voorgeleid
aan de officier van justitie in Maas-
tricht en vervolgens op vrije voeten
gesteld. De politie heeft inmiddels
ook proces-verbaal opgemaakt te-
gen een 18-jarige Amstenradenaar
die de overvaller het pistool lever-
de.

» Groepering Heerlen-Noord be-
"k ot zich echter, na een schorsing

11 te sluiten bij de tegenstanders

si***rdwerkende burgers worden
lvl de oren geslagen door allerlei
jvj-ïeentelyke heffingen. De woon-
K^n z^jn al sterk gestegen," vondne- Vrolings.

Turkse moskee in
wijk Malpertuis

Opera Zuid moet accommodatie verlaten tief onderkomen thans steeds ur-
genter. De gemeente Maastricht
heeft zich destijds als taak gesteld
voor passende huisvesting voor
Opera Zuid te zorgen. Van gemeen-
tewege zal er naar een andere ge-
schikte lokatie worden gezocht,
zodra er meer duidelijkheid is over
de nieuwe subsidie-regeling van
kunstinstituten door de Rijksover-
heid, zo zegt een woordvoerder.J? Verzoekvan wethouder Hub Sa-

"sbergh volgde een hoofdelijke
"C'ïirning. Daarbij werd een amen*
K^ent van de WD met 22 tegen
»s stemmen aangenomen. Dit
tj dsbesluit houdt in dat de ogb-
f7*even met 69 cent (gebruikers)
v sPectievehjk 86 cent (eigenaren)
r-aagd worden.

(ADVERTENTIE)
r- swissimgg

Ve*antwoord slaapcomfort
Heerlen, Bongerd 29, 045-71 7324

I V Geleen, Raodhuisstr 8, 046-743030

GELEEN - Bij de Gezondheids-
dienst Westelijke Mijnstreek in Ge-
leen is opnieuw een melding van
meningitis sepsis, ook wel nek-
kramp genoemd, binnengekomen.
Dit keer betreft het een 21-jarige
man uit Beek. Hij ligt in het Sittard-
se Maaslandziekenhuis. Naar om-
standigheden maakt hij het goed.
Eerder deze week moest al een zes-
jarig meisje uit Susteren in het Sit-
tardse ziekenhuis worden opgeno-
men.

Tiende slachtoffer
van meningitis

Opera Zuid is momenteel in drie
verschillende lokaties in Maastricht
gehuisvest, maar wil uiteindelijk
één geïntegreerde vestiging. Maar
dan zou Opera Zuid de beschikking
moeten blijven houden over het to-
tale subsidiebedrag. Voor het geval
het mes gaat in het aantal produc-
ties, zal er volgens de gemeente een
andere situatie ontstaan, waarbij
bekeken zal worden in hoeverre de
gemeente Opera Zuid in de huisves-
ting tegemoet kan komen. Het aantal gevallen van nekkramp

in de Westelijke Mijnstreek in de
eerste drie maanden van dit jaar is
nu gestegen tot tien, waarvan twee
met dodelijke afloop. In,de tweede
helft van december vorig jaardeden
zich ook al twee gevallen voor.

Raadsman mr Knoops uit Den Boscrfi
had veertien dagen geleden niet al-
leen de inzet van Duitse undercover
agent maar ook de verdenking van S.
gelaakt.

ROERMOND - In de Venlose vals
geldzaak is een verdachte, de 40-jari-
ge autohandelaarBep S. uit Arnhem
door de rechtbank in Roermond vrij-
gesproken. S. werd samen met Jaap
van D. uit Nijmegen verleden jaarau-
gustus op aanwijzing van een Duits
rechercheteam in Venlo aangehou-
den op een moment dat er meer dan
een miljoen aan vals geld werd over-
geladen in een auto. S. beweerde
steeds dat hij bij toeval aanwezig was
omdat hij nog een auto wilde afreke-
nen met een een van «?en van de be-
trokkenen. De rechtbank in Roer-
mond vond niet bewezen dat S. enige
betrokkenheid had met de affaire.

Vrijspraak in
vals-geldzaak

Voor de Stichting Opera Zuid
wordt het vinden van een alterna-

mijn vervalt op 1 juli 1997. De raad
wordt tevens gevraagd akkoord te

De gemeenteraad moet dinsdag een
beslissing nemen over de aankoop
van de sportzaal door de Turkse ge-
meenschap voor de prijs van
fl 250.000.Dit bedrag mag in termij-
nen worden betaald. De laatste ter-

MAASTRICHT - In de Maastricht-
se woonwijk Malpertuis wordt een
Turkse moskee gevestigd. De Turk-
se gemeenschap krijgt per 1 januari
1993 de beschikking over de sport-
hal aan de Weustenraadstraat 24,
die momenteel door de Stichting
Opera Zuid van de gemeente ge-
huurd wordt voor het houden van
repetities.

gaan met het rente-nadeel van
fl 8.500.
De Stichting Turks-IslamitischKul-
tureel Centrum (TEVHID')wiI in
het gebouw een moskee en een ont-
moetingsruimte vestigen. Een van
de drie voormalige schoolgebou-
wen, grenzend aan het terrein van
de sportzaal, werd al eerder inge-
richt als Marokkaanse moskee.
De gemeente wil de Turkse ge-
meenschap nog verder tegemoet
komen door haar ook de huidige
huur van het schoolgebouw in Mal-
berg over dit jaarkwijt te schelden.
Daar is nog eens een bedrag mee
gemoeid van fl 5.160. ' «

Naast het onderkomen voor de re-
petities in de sportzaal van Malper-
tuis, huurt de operastichting admi-
nistratieve ruimte in de 'Hof van
Tilly' aan de Grote Gracht en het
middelstevan de drie schoolgebou-
wen achter de sportzaal in Malper-
tuis gelegen, als studio voor het
vervaardigen van decors.

Praten met iemand anders over je
werk is volgens het nieuwe contract
verboden. Artikel 13: 'Werknemer
erkent dat hem door werkgeefster
geheimhouding is opgelegd van alle
bijzondereden werkgeefsters onder-
wijsinstellingen betreffende of
daarmee verband houdende. Waar-
na ten overvloede nog eens wordt
vermeld dat het gaat om bijzonder-
heden 'in de ruimste zin des
woords'. Overtreders worden ge-
straft met een schadevergoeding
van duizend gulden, afgezien van
de volledige vergoeding van de
schade die door de overtreding ge-
leden zou worden door Teikyo.
'Overtreding zal voor werkgeefster
een dringende reden vormen tot
ontslag op staande voet als bedoeld
in artikel 1639 P van het Burgerlijk
Wetboek', luidt de laatste zin van
het contract.

De 'normale arbeidstijd' waarin dat
kan gebeuren is volgens artikel 5
zeven dagen per week, van 9.00 uur
tot 22.00 uur, maar (artikel 7:) 'in-
dien werkgeefster opdraagt werk-
zaamheden te verrichten buiten de
normale arbeidstijd (...) is werkne-
mer daartoe in redelijkheid gehou-
den.

De Gezondheidsdienst geeft toe dat
het aantal gevallen iets hoger ligt
dan normaal voor deze tijd van het
jaar, maar weigert te spreken van
een epidemie.
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f
Met droefheid geven wij kennis, dat na een
werkzaam en liefdevol leven voor het gezin, dat
allesvoor hem betekende, toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Jo Teunissen
echtgenoot van

Trauwtje Coenen
Hrj overleed in de leeftijd van 78 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Lauradorp: G. Teunissen-Coenen
Nieuwenhagen.' Maria Niels-Teunissen

John Niels
Nieuwstadt: Ger Teunissen

Gertie Teunissen-Mulders
Kerkrade: Hub Teunissen

Lucie Teunissen-Kirchberg
Rimburg: Harrie Teunissen

Hillie Teunissen-Leeuwen
Kerkrade: JoTeunissen

Evelien Suilen
en zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Teunissen
Familie Coenen

6374 TH Landgraaf, 10 maart 1992
Rector Fischerstraat 13
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 13 maart a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Theresia en Don Bosco
te Waubach-Lauradorp, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
aan de Vogelzankweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentievan onze dierbare overle-
dene donderdag 12 maart a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

f
Met ons samen.
Daar wij samen 9 maanden vochten
voor zijn leven,
maar zijn gouden hart te zwak was
om nog verder te leven,
heeft hij het leven opgegeven.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele
mooie dingenwaarvan hij in dit leven heeft mo-
gen genieten, heeft van ons afscheid moeten
nemen, mijn lieve man, vader, schoonvader, on-
ze opa, broer, zwager, oom en neef

Jo Handels
echtgenoot van

Tiny Cornips
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken.

Schaesberg: M.H.Handels-Cornips
Abdissenbosch: JoséMeijer-Handels

Rens Meijer
Raijmond en Anja
Richard
Nathalie
Familie Handels
Familie Cornips

6372 ED Landgraaf, 9 maart 1992
Hoofdstraat 475
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 13 maart as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Michael te Schaesberg-
Eikske, waarna aansluitend de crematie zal
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene, donderdag 12 maart om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00
uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven déze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze droefheid, geheel on-
verwacht, in de leeftijd van 73 jaar

Lambert Hendrik Jan
Duykers

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
Uit aller naam:
de familie

Eygelshoven, 9 maart 1992, Kerkberg 5
Corr.adres: 6151 DL Munstergeleen
Smedenstraat 3
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
de begrafenis, zal plaatsvinden op donderdag 12
maart as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
Johannes de Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Tijdens de avondmis van heden, woensdag, om
19.00 uur zal de overledene bijzonder worden
herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmor-
tuarium, gelegen op het terrein van de Lücker-
heidekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Chevre-
mont-Kerkrade.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blyken van mede-
leven diewij mochten ontvangen bij de begrafe-
nis van onze vader en opa

Gerhard Kooken
«
danken wij u bij deze van harte.

Kinderen en kleinkinderen
Kerkrade, maart 1992
De plechtige zeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 14 maart (op het prentje stond
abusievelijk 24 maart vermeld) om 18.00 uur in
de parochiekerk De Blijde Boodschap te Kerk-
rade-Rolduckerveld.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd maar met grote dankbaarheid voor al-
les wat zij voor ons is geweest, berichten wij dat
heden nog vrij plotseling van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, omie
en tante, in de leeftijd van 82 jaar

Maria Catharina
van de Wall *

weduwe van

Johann Schonewille
In dankbare herinnering:

Heerlen: A. Schonewille
W.S. Schonewille-Houben

Heerlen: M. Heutz-Schonewille
J. Heutz

Htïerlen: N. Schonewille
J. Schonewille-Buurman

Heerlen: M. Schonewille
F. Schuurman

Heerlen: J. Houben
Klein- en "achterkleinkinderen
Familie Schonewille

10 maart 1992
Rozestraat 24
Corr.adres: Parkweg 53, 6414 HL Heerlen
De begrafenismis zal plaatsvinden op zaterdag
14 maart a.s. om 11.00 uur in de Christus Koning
Kerk te Nieuw-Einde. Aansluitend vindt de be-
grafenis plaats op de algemene begraafplaats
aan deKampstraat.
Daar wij overtuigd zijnvan uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om. 19.00 uur avondwake ter in-

.tentie van de overledene.
Omie is opgebaard in derouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoekuur dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.

t I
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor
het vele dat hij voor ons betekend heeft, delen
wjj u mede, dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten der zieken, op
de leeftijd van 87 jaar, onze vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Willem Joseph Meijers
weduwnaar van

Maria Cornelia Bougie
In dankbare herinnering:

Vlodrop: L. Meijers-Peters
Kerkrade: L. Schoutens-Meijers

J. Schoutens
Heiligerlee: W. Meijers

L. Mei jers-Donners
zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Meijers
Familie Bougie

Kerkrade, 10 maart 1992
Corr.adres: Daslook 42, 6467 JC Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 13 maart a.s. om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L- Vrouw Onbevlekt Ontvangen
te Terwinselen-Kerkrade, gevolgd door de be-
grafenis op de centrale begraafplaats aan de
Randweg te Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder herdacht
worden tijdens de avondwake van donderdag
12 maart a.s. om 18.00 uur in Bejaardencentrum
Firenschat te Kerkrade.
U kunt afscheidnemen in het mortuarium van
het ziekenhuis te Heerlen dagelijksvan 16.00 tot
17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een intens en welbesteed leven van liefde,
goedheid en zorgzaamheid, is heden, op 86-jari-
ge leeftijd, van ons heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten der zieken, onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma, grootoma, zuster, schoon-
zuster en tante

Anna Maria
de Bie-Kaelen

weduwevan

Bernardus Hendrik de Bic
In dankbare herinnering:
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

9 maart 1992
j-Vlb. Schweitzerstraat 34, Brunssum
Corr.adres: Alb. Schweitzerstraat 62
6441 HG Brunssum
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uür in het mortuarium van
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum.
In de parochiekerk van de H. Geest aan de Flo-
rence Nightingalestraat te Brunssum-Noord, zal
de plechtige uitvaartdienst worden gehouden
op vrijdag 13 maart om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend
plaats in het crematorium te Heerlen aan de
Imstenraderweg.

Dankbetuiging
Na het plotseling overlijden van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Rosa Bakker-Stem
mochten wjj vele blijken van deelneming ont-
vangen.
Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aai) alle betrokkenen onze hartelijke
dank.
Graag een speciaal woord van dank gericht aan
broederAndré, broeder Johan en zuster Lot van
het Groene Kruis afd. Heerlen voor de persoon-
lijke aandacht en verzorging geschonken aan
onze moeder.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, maart 1992
Zondag 15 maart om 10.00 uur zal een gezongen
zeswekendienst worden gehouden in de paro-
chiekerk St.-Antoniüs van Padua te Heerlen-
Vrank.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het vele dat zij voor
ons heeft betekend, delen wij u mede dat op zaterdag 7 maart 1992,
toch nog onverwacht, van ons is heengegaan, in de leeftijd van 77
jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Agnes van Dijk
weduwevan

Piet van Schendel
In dankbare herinnering:

Hoensbroek: kinderen en
kleinkinderen

7 maart 1992
Corr.adres: Marconistraat 45, 6431 CA Hoensbroek
Op wens van moeder heeft de uitvaart, op dinsdag 10 maart 1992, in
besloten familiekring plaatsgevonden.

+ Gert Peters, 58" jaar, echtgenoot
van Thea Janssen,
Heijackerstraat 12b,
5954 AG Beesel. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
12 maart 1992 om
10.30 uur in de kerk
van de H. Gertrudis te
Beesel.

t Christina Theunis-
sen, 70 jaar,Fakkel-

weg 20, 6077 GD St-
Odiliënberg. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
12 maart 1992 om
11.00 uur in de basi-
liek van de H.H. Wiro,
Plechelmus en Otge-
rus te St.-Ódiliënberg.

t
Tot ons groot verdriet is plotseling overleden,
na voorzien te zijn van het h. oliesel, mijn lieve
en zorgzame man, broer, schoonbroer, oom en
neef

Willem
Gouder de Beauregard

* Kerkrade, 22 mei 1926
t Kerkrade, 9 maart 1992

echtgenoot van
Margaretha Maria Hermans

Wij zullen hem heel erg missen.
In gedachten zal hij altijd bij ons blijven.

Margaretha
Gouder de Beauregard-Hermans
Familie Gouder deBeauregard
Familie Hermans

v. Beethovenstraat 30, 6461 AG Kerkrade
Wil is overgebracht naar het streekmortuarium,
gelegen op het terrein van de Lückerheidekli-
niek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont. U kunt daar afscheid van hem nemen
dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Er wordt voor Wil gebeden in de eucharistievie-
ring op vrijdag 13 maart om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van St. Lambertus teKerkrade-Cen-
trum.
Zaterdag 14 maart om 10.00 uur wprdt de plech-
tige uitvaartdienst gehouden in de bovenge-
noemde parochiekerk, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus naar het crematorium en
terug is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk vanaf 9.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kennisge-
ving te zenden, deze annonce als zodanig be-
schouwen.

~~
t

Geheel onverwacht is heden, stil en bescheiden,
zoals hij was, van ons heengegaan, onze lieve
vader en opa

Gradus Knorren
weduwnaarvan

' Cunie Corton
op de leeftijd van 72 jaar.

In dankbare herinnering:
Nieuwenhagen: Koos en Anneke

Ermelo: Carla en Gert-Jan
Rozenburg: Evert enElly

Kevin, Michelle
Nijkerk: Wendeline en Ary

Maryke, Liesbeth, Susanne
Schinveld: Mary enPiet

Ron, Martijn
Schinveld: Sylvia

Brunssum, 9 maart 1992
Corr.adres: 40-45-laan 19, 6373 VR Landgraaf
De crematieplechtigheid zal worden gehouden
op vrijdag 13 maart as. om 10.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10, al-
waar bijeenkomst.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condo-
leren.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100, Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te beschou-
wen.

t
Wij namen afscheid van mijn man, onze vader,
schoonvader en opa

Gerrit van Hameren
*25 juli 1925 tlO maart 1992

echtgenootvan

Tiny Kortis
Nuth: H.H. van Hameren-Kortis

Sittard: KittyenPaul
Hoensbroek: Paul en Henriette

Gerben
6361 AD Nuth, 10 maart 1992
Hellebroek 76
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wor-
den op vrijdag 13 maart a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Bavo te Nuth, waarna de
crematie op wens van deoverledene in stilte zal
plaatsvinden.
Byeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare over-
ledene op donderdag 12 maart a.s. óm 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

t Ellen Smit, 44 jaar, echtgenote van Hans van
Wingerden, Aldenhoven 56, 6093 HC Heythuy-

sen. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 13 maart 1992 om 10.30 uur in de H.
Nicolaaskerk te Heythuysen.

t Maria Geraas, 78 jaar, Karel V-straat 44, 6104
BR Koningsbosch. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden op vrijdag 13 maart 1992 om
11.00uur in de parochiekerk van O.L.V. Onbevlekt

Ontvangen te Koningsbosch.

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer hem als lieve man,
goede en zorgzame vader, schoonvader en opa
te hebben gehad, geven wy kennis dat heden,
op 79-jarige leeftijd, van ons is. heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten,

Giel Adams
echtgenoot van

Maria Mermens
In dankbareherinnering:

Amstenrade: Maria Adams-Mennens
Kerkrade: Mienie en John

Eymael-Adams
Eijsden: Annie en Jules Straet-Adams

Brunssum: Jan Adams
en zijn kleinkinderen

9 maart 1992
Parallelstraat 35, 6436 BN Amstenrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 13 maart om 14.30 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te
Amstenrade, gevolgd door de crematie te Heer-
len-Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw me-
deleven, is er geen condoleren.
Donderdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van de Universele, Hoofdstraat 100 te Hoens-
broek; bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.

F ~
Bedroefd om zijn heengaan, doch dankbaar
voor alles wat hij voor ons deed en betekend
heeft, geven wij u kennis dat, geheel onver-
wacht, van ons is heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
schoonbroer, oom en neef

Ed Salomon
echtgenoot van

Gerrie Salomon-Stevens
Hij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien
van het h. oliesel.

Schaesberg: G. Salomon-Stevens
Mia en Bert Huyten-Salomon
Pascal, Angelique,Patrick
t Jacques Salomon
José Salomon
Ricky
Leon en Yvonne Salomon Bril
Sharon
JacquelineSalomon en Daniël
Familie Stevens

6372 GE Landgraaf, 10 maart 1992
Haesenstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den op vrijdag 13 maart as. om 11.00 uur in de
dekenale kerk van de H.H. Petrus en Paulus te
Schaesberg-Hoofdstraat, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k. kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, op donderdag 12 maart as. om 18.40
uur in voornoemde dekenale kerk; aansluitend
avondmis.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwka-
pel van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32
te Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45
uur.
Zy die geen kennisgeving mochten ontvangen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het overlijden op 9 maart jongstleden van
ons erelid

Lammert
van der Meulen

Hij zal in onze herinnering blijven als mede-
oprichter van ons koor en een zeer gewaardeerd
lid, die veel voor onze vereniging heeft bete-
kend.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.

Beschermheer, dirigent, damescomité
bestuuren leden van het mannenkoor
Die Gebrooker Sanghers

Dankbetuiging
In plaats vah kaarten

De overvolle kerk, de vele troostrijke brieven,
condoleances en bloemen die wij mochten ont-
vangen by de uitvaart en de begrafenis van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Frans Maassen
waren voor ons een grote steun en troost.
Wij danken u allen hartelijk hiervoor.

Mevrouw H.B. Maassen-Huynen
kinderen en kleinkinderen

Voerendaal, maart 1992
De plechtigezeswekendienst zal worden gehou-
den op zaterdag 14 maart as. om 18.30 uur in de
parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand te Kunrade.

In werelden, waar de zielegro^t
Van uw wezen verwijlt,
Zend ik U liefde H
Om te verkoelen uw warmte, I
Om te verwarmen uw koude, I
En vindt Gij mij al voelend H
Dan zal ik U steeds nabij zijnU

Met droefheid geven wij kennis van het heH
gaan van onze dochter, zus, schoonzus en taiH

Trees Claassen I
*15 april 1952 t 9 maart 1992 iflJ

's-Hertogenbosch: pa en ma
Wierden: Elly en Hans

Anouk, Ramses, Menno H
's-Hertogenbosch: Emmy

Schimmert: Nora H
's-Hertogenbosch: Wim en Wilna

Julia, David
Amsterdam: George H

's-Hertogenbosch: John en Monique
Schimmert: bewoners en begeleiding!

De Steeg ■
Corr.adres: Doornburgstede 2
6235 HT 's-Hertogenbosch ■
De crematie zal plaatsvinden donderdag flmaart as. om 14.30 uur in het crematorium■Heerlen, Imstenraderweg 10. .HJ

Hierbij onze diepe dank aan het verplegend pfl
soneel van het tehuis Op de Biesch, afd. *■Steeg, voor de jarenlange liefdevolleverzorgiiflß
van onze dochter

Trees I
Familie L.D. Claasseifl

Op 9 maart is mama, schoonmama en oma pl°fl
seling overleden. HJWij zullen haar missen.

Dora van Engeland
geboren te Boxtel op 25-05-1923 H

Het was mama's wens om haar lichaam ter bfl
schikking van de wetenschap te stellen. HJ
Na de afscheidsviering is er in het Golden T-Jlip-hotel, Wilhelminaplein 16-18 in Heerlen, gfl
legenheid tot persoonlijk condoleren. HJ
Wij nodigen u uit om de afscheidsviering bijV
wonen, welke gehouden zal worden op vrijdajHj
13 maart om 12.00 uur in de dekenale kerk 4
Pancratius in Heerlen-centrum.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid 'fl
tot schriftelijk condoleren. HJ
Oud Beijerland: Marja en Koos Weber HJKoos HJBarbra en Hans HJHapert: Hetty en JackDaamen HJSander H

Eveline HJSchinnen: Jacquelineen Frans PolmaJ- H
Saskia fl
Kari H
Ine H

Son en Breugel: Jack en Mar ij Willems H
Ankie H

Heerlen, Op de Nobel 32 H
Corr.adres: v.d. Veldepad 9 fl
3262 NC Oud Beijerland ■
Wilt u, indien wij vergeten zyn u een kennisg-fljving te zenden, deze aankondiging als zodantfH
beschouwen. H

-**flH
Dankbetuiging I

Daar het ons onmogelijk is een ieder te bedafi'H
ken voor de vele blijken van medeleven die
mochten ontvangen bij het overlijden en deb^H
grafenis van mijn moeder en oma I

Maria Catharina I
Schloen I

betuigen wy u hiermede onze oprechte dank. I
Een speciaal woord van dank aan het verpl^
gend personeel van afd. De Berk van verpleeg'
huis Schuttershof te Brunssum.

J.F. Geraets
en Daniëlle "De zeswekendienst zal worden gehouden op

zondag 15 maart 1992 om 10.00 uur in de El>'
giuskerk te Schinveld. J

Voor de vele blijken van deelneming ondervofl'
den by het overlijden en de crematie van mijll
onvergetelijke echtgenote, onze lieve moedef'
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmo^"
der

Leni
Breukers-Schiffers

betuigen wij u hiermede onze hartelijke dank-
Uit aller naam:
Peter Breukers

De zeswekendienst zal worden gehouden op za-
terdag 14 maart 1992 om 19.00 uur inde Vincen-
tius a Paulokerk te Rumpen-Brunssum1 J

Dankbetuiging
t

Voor de vele blijken van medeleven, ons betoond
bij het overlijden en de begrafenis van mijn liev«
echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

Henk Thielens
zeggen wij u hartelijk dank.

W. Thielens-Nijland
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, maart 1992
De zeswekendienst zal gehouden worden in de pa-
rochiekerk van de H. Joseph te Stadbroek-Sittard
op zaterdag 14 maart om 19.00 uur.I J

/# ALARM /a^

ALSELKESECOWETELT



ke Industriële Hogeschool uit het
Belgische Diepenbeek.
Met de subsidie zal het Centrum
voor Advisering Bedrijfsbeheer in
Heerlen verder worden uitge-
bouwd, zodat hoger beroepsonder-
wijs op het gebied van milieu en
energie verder kan worden uitge-
bouwd. In het kader van dit project
streven de beide Hogescholen er-
naar nieuwe energiebesparende
technologieën toepasbaar te maken
in het bedrijfsleven.

GS willen de subsidie van ruim drie
ton onder meer omdat in het pro-
vinciaal beleidsplan 1992-1995
wordt gestreefd naar een betere in-
frastructuur op het gebied van on-
derwijs en kennis in Oostelijk Zuid-
Limburg. Bovendien neemt binnen
dit plan de energie- en milieupro-
blematiek een belangrijke plaats in.
Het Limburgs provinciebestuur wil
voor de Euregio een nauwere sa-
menwerking wat betreft de toepas-
sing van milieu- en energietechno-
logie in het onderwijs.

'Negatieve effecten wellicht in grensstreek gecompenseerd'

Kabinet weigert 'kwartje
Kok' terug te draaien

B en W hebben beloofd dat de sporthal in Caberg uiterlijk tot 15
december van dit jaar zal dienen als opvangcentrum. Belofte
maakt schuld. De omwonenden zullen de gemeente ongetwijfeld
tijdig aan die afspraak herinneren. Ondertussen kunnen andere
wijken in Maastricht zich vast ernstig zorgen gaan maken over
leegstaande gebouwen in hun midden.

Opvanghuis
Was het wijsheid van de ge-
meente Maastricht om op
24 februari met een soort
van overvaltechniek te be-
sluiten een opvanghuis voor
daklozen te vestigen in een
leegstaande sporthal in de
dichtbevolkte wijk Caberg,
een typische volksbuurt?
Achteraf kun je gemakkelijk
zeggen dat het heel onver-

standig is geweest om een omstreden project van dit kaliber in een
dergelijke, enigszins excentrisch gelegen volkswijk te huisvesten.
Want meteen na het bekend worden van het besluit van B en W
brak in Caberg de hel los. Dat iets dergelijks zou gebeuren had
ieder weldenkend mens de gemeentevantevoren kunnen vertellen.
Maastricht zag zich begin februari 'voor een groot probleem ge-
plaatst. Op 5 februari werd bekend dat de gemeente op zoek was
naar een alternatief voor het omstreden opvangcentrum in de
Boschstraat. Dat moest in maart worden gesloten omdat de Inter-
nationale School voor de Journalistiek er zou worden gevestigd.
Geschikte plekken voor dergelijke opvangcentra zijn slechts met
grote moeite te vinden. Overal waar omwonenden lucht krijgen
van plannen om een tehuis voor daklozen te vestigen kan de ge-
meente bovendien rekenen op moeilijkheden. Voor veel mensen is
de term daklozen immers een synoniem voor zwervers, alcoholis-
ten, criminelen en druggebruikers. Vandaar dat wethouder Ray-
mond Leenders de keuze van de plaats een politieke verantwoor-
delijkheid noemde, waar de burgers niet te veel bij betrokken
dienden te worden. Wanneer dat wel zou gebeuren zou dat in zijn
visie leiden tot protesten, aangezien vrijwel geen mens een op-
vangcentrum in zijn buurt wil hebben. Wel beloofde de wethouder
dat er informatie vooraf zou worden gegeven. Er moest daarente-
gen niet uitgebreid met omwonenden worden gediscussieerd, zo
luidde de opvatting van de gemeente. Met die gedachte ging
Maastricht echter flink de mist in. Men had buiten de wat primitie-
ve, maar daarom niet minder duidelijke actiebereidheid van de
inwoners van Caberg gerekend. Zij namen het niet dat Maastricht
zonder hen te informeren of deugdelijk voor te lichten een opvang-
centrum voor daklozen in hun midden inrichtte. Dat gebrek aan
goede voorlichting is natuurlijk onvergeeflijk, maar wel
begrijpelijk, omdat de gemeente niet verwachtte dat die voorlich-
ting ook maar enigszins zou helpen het opvangcentrum wel te
accepteren. Niet voor niets had wethouders Leenders op 24 fe-
bruari al verklaard niet te zullen zwichten voor druk uit de woon-
wijk.
De gemoederen in Caberg zijn inmiddels hoog opgelopen. De in-
woners voelen zich letterlijk gediscrimineerd door de gemeente.
„Omdat ze op het gemeentehuis denken dat er allemaal van die
a-socialen wonen op Caberg, stoppen ze het gespuis maar bij het
gespuis", zo drukte een inwonervan de wijk het uit. Er wordt ge-
dreigd met brandstichting. Dergelijke dreigementen gaan natuurlijk
veel te ver. Die zijn net zo crimineel als sommige thuislozen in de
ogen van de buurtbewoners zijn. Een goede, tijdige maar vooral
eerlijke voorlichting had wellicht de gemoederen enigszins tot be-
daren kunnen brengen. Daar lijkt het nu te laat voor.

Officier zet
inbreker

aan het werk

nog een paar maanden in de cel
in de wetenschap dat hij na vrij-
lating weer heel snel terug zal
zijn. De samenlevingkan weinig
verliezen bij, dat geefik toe, deze
uitzonderlijke situatie", aldus de
officier gisteren.

GS wil drie ton voor
'Energie en Milieu'
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meer N«ïderlanders gaan na-kijk tanken in België, waar de
I veel goedkoper is gewor-
I '"" Bovendien doen de Nederlan-
ds daar ook meer 'gewone' inko-
i J1* wat de Nederlandse detailhan-
' «il 150 miljoen gulden aan omzetu hebben gekost.

Ingecalculeerd
het kabinet waren deze ne-

eve effecten echter ingecalcu-
j*rd bij de verhoging van de ben-

Deze negatieve effec-
£ Worden bovendien in de grens-
J^k met Duitsland gecompen-
rd, zo verwacht Kok.

Van onze verslaggever

** kabinet wacht dan ook rustig
resultaten van het veldonder-

Ir^ af alvorens (eventueel) ook
r^r iets te doen. Die resultaten
,°rden in juni van dit jaar ver-
ent.

" De twee militaire vaandeldragers wisten na de ceremonie even niet waar ze naar toe
moesten. En dus bleven ze staan. Foto: KLAUS tummers

Samenwerking RL
en TU EindhovenSubsidie voor

culturele
activiteiten

? genoemde negatieve gevolgen
bovendien niet uitsluitendJ: resultaat zijn van het 'kwartje

51 Kok. De negatieve grenseffec-
l" 1 van eerdere maatregelen zou-n zijn meegeteld, schrijft Kok
L?de namens minister Koos An-■ Pssen van Economische zaken.

Awacs-militairen
onderscheiden voor
rol in Golf-oorlog

De vier commandanten van de
vooruitgeschoven bases in Tur-
kije, Griekenland, Italië en Noor-
wegen, respectievelijk Degleri,
Barlagis, Tarantino en Stokke,
kregen ruim een jaar na het ein-
de van de oorlog alsnog hun 'lin-
tje. Tevens waren er onderschei-
dingen voor twee korpsen: de
NAVO Airborne Early Waming
Force en de E-3A Component.
Deze lintjes werden aan devaan-
dels van de korpsen bevestigd.

HEERLEN - Het college van Gede-
puteerde Staten van Limburg heeft
onlangs enkele tienduizenden gul-
dens beschikbaar gesteld voor de
organisatie van drie culturele activi-
teiten.

GEILENKIRCHEN - Met trom-
petgeschal en tromgeroffel on-
derscheidde Admiraal Boorda,
chef-commandant van de geal-

lieerde strijdkrachten in Zuid-
Europa, gisteren vier NAVO-
militairenvoor hun rol in de ope-
ratie 'Anchor Guard' tijdens de
golfoorlog. Dit gebeurde op de
NAVO-luchtmachtbasis Geilen-
kirchen.

Het betreft hier de Dans Compagnie
Limburg, de Dirigentencursus 1992
van het Wereld Muziek Concours
(WMC) en Pinkpop Binnen 1992, die
respectievelijk 25.000, 20.000 en
10.000 gulden ontvangen van het
college van GS.

Operatie Anchor Guard vond
zijn beslag tussen 8 augustus
1990 en 16 maart 1991, als bijdra-
gevan de NAVO aan de Golfoor-
log. Operationeel gebied was
Turkije en de Middellandse zee.

Center Parcs
naar Dahlem

HEERLEN - In de gemeente Dah
lem in de Noord-Eifel komt een
nieuw complex van Center Parcs.
Naast het welbekende tropisch
zwembad bouwt Center Parcs 750
vakantiebungalows, waarin zon
4500 gasten kunnen worden onder-
gebracht. Het vakantieparadfjs
neemt 130 hectare in beslag. In
Dahlem is men vooral blij met de
versterking van de toeristische in-
frastructuur, 500 nieuwe arbeids-
plaatsen en een stijging van de toe-
ristenbelasting.

Belgische politie zoekt nog
twee verdachten ontvoering

MAASTRICHT - De Rijksuniversi-
teit Limburg en de Technische Uni-
versiteit Eindhoven gisteren in
Maastricht een tiental gezamenlijke
onderzoeksprojecten op het gebied
van medische techniek gepresen-
teerd. Het was de eerste 'weten-
schappelijke dag' van het al langer
bestaande samenwerkingsverband
tussen de twee instellingen.
De samenwerking is volgens de bei-
de universiteiten iets bijzonders
omdat het niet van bovenaf is opge-
legd, maar ontstaan is uit contacten
tussen individuele wetenschappers.
Sinds enkele jaren doet men ge-
meenschappelijk onderzoek naar
materialen die gebruikt kunnen
worden voor de fabricage van zowel
in- en uitwendige protheses.
Vorig jaar oktober werd het een en
ander vastgelegd in een bestuurlij-
ke overeenkomst, waarbij de beide
instellingen 300.000 gulden ter be-
schikking stelden. De provincie
Limburg steunt de bij die gelegen-
heid opgerichte stichting met 2,5
miljoen gulden uit de PNL-gelden.

In de overeenkomst is de mogelijk-
heid opgenomen dat studenten cur-
sussen kunnen volgen bij de 'ande-
re' universiteit. Daarnaast delen de
RL en de TUE de kosten voor de
aanstelling van verschillende jonge
onderzoekers.

Vervolg van pagina 1
j^-ÊRLEN - DSM wil de nieuwe
j?° voor ten hoogste 1 jaar afslui-
j*1*Wat Rongen betreft is de toe-tst te onzeker om de collectieve.°eidsvoorwaarden voor een lan-
fe periode vast te leggen.

DSM wil cao
Voor een jaar

Van onze correspondenten

" Anthony de Clerck

dy G. (45) en Jozef P. (44), en de
Spaanse Belg Isidro S.C. (32) uit
Luik. De vier erkende beroepscri-
minelen hebben nog niet bekend.
Zij worden vrijdag voorgeleid voor
de Dendermondse raadkamer.

HASSELT - De Belgische politie
maakt nog jacht op twee zware cri-
minelen uit Belgisch-Limburg, die
verdacht worden van medeplichtig-
heid aan de ontvoering van Antho-
ny de Clerck, de kleinzoon van een
steenrijke Vlaamse textielmagnaat.
De 11-jarige jongen werd afgelopen
vrijdagavond na 32 dagen vrijgela-
ten. Dit weekeinde zijn al vier ver-
dachten opgepakt.

er telkens zonder zware straffen
vanaf. Hij wordt gezien als een van
de kopstukken van de zogenaamde
'Securitas-bende'.
De bende heeft zich bij de ontvoe-
ring van Anthony laten inspireren
door de ontvoering van oud-pre-
mier Vanden Boeynants, drie jaar
geleden. Daniël V. hadwillen aanto-
nen in het vak groter en meer erva-
ren te zijn dan de ontvoerder van
Vanden Boeynants, zijn vriend Pa-
trick Haemers.
Ook de vrouw van Haemers is in
verband met de ontvoering van
Anthony De Klerck door de politie
verhoord. Zij is inmiddels weer op
vrije voeten gesteld.

De politie heeft gisteren de namen
en foto's van hen verspreid. Het
gaat om de uit Belgisch-Limburg
afkomstige Daniël van H. (37), Fred-

De Belgische justitiezegt een reeks
van 'verpletterende' bewijzen te
hebben gevonden tegen de vier
gangsters. De auto van de leidervan
de bende zou bij de overdracht van
een grote som losgeld in de buurt
van Eindhoven zijn herkend, terwijl
bij huiszoekingen een stukje papier
met het handschrift van de elfjarige
Anthony is aangetroffen. Het los-
geld is nog niet teruggevonden.
Op een derde verdachte zijn sporen
aangetroffen van de chemische pro-
dukten waarmee het losgeld was
gemerkt. Ook hun stemmen zijn
herkend.

(ADVERTENTIE)
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Akties alléénvandaag, woensdag 11 maart 1992
INALLE WINKELSVAN

fan linders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Luik
Het duidelijkste bewijsmateriaal
heeft de politie gevonden bij huis-
zoekingen in Luik. Daar werd in de
woning van verdachte Isidro S. een
stukje papier aangetroffen dat uit
een stripalbum was gescheurd. Ant-
hony had er het privé-telefoonnum-
mer van zijn ouders opgeschreven.
De jongen heeft het stukje papier
inmiddels herkend.

AKEN - In Aken worden al plan-
nen beraamd om de binnenstad de
hele week autovrij te maken. Sinds
oktober experimenteert de stad met
een autovrije binnenstad op zater-
dagen. Dat bevalt blijkbaar zo goed,
dat nu is voorgesteld de binnenstad
de hele week vriendelijker voor
voetgangers te maken. Voorzitter dr
Heinz Malangré van de Akense ka-
mer van koophandel noemde dat
gisteren 'onverantwoordelijk. Vol-
gens hem mijdt nu al een flink aan-
tal bezoekers de Akense binnenstad
op zaterdagen. De middenstand
heeft heel wat omzet moeten inleve-
ren.

Plan: centrum
Aken hele

week autovrij

De ontvoering is jarenlang voorbe-
reid, en had de kroon op de crimi-
nele carrière moeten worden van de
opgepakte bendeleider Daniël V.
(37) uit Lummen. Die belandde eer-
der in de gevangenis wegens over-
vallen op geldwagens, maar kwam

HEERLEN - De
D66-fractie in de ge-
meenteraad van
Maastricht en in Pro-
vinciale Staten van
Limburg pleit voor
behoud van het LSO
en Opera-Zuid. Het
LSO is van belang
voor de culturele in-
frastructuur en voor
het cultuuraanbod in
Limburg. Cultuur is
een belangrijke ves-
tigingsfactor voor
bedrijven en instel-
lingen.

De verdeling van de
middelen voor kunstis voor de buitenpro-
vincies zeer ongun-

D66 ook
tegen

opheffing
van LSO

stig. In vergelijking
met Noord- en Zuid-
Holland en Utrecht
stelt de Rijksover-
heid voor de overige
9 provincies slechts
10 procent per hoofd
van de bevolking be-
schikbaar, aldus
D66. Door het Kun-
stenplan en het ad-
vies van de Raad

voor deKunst dreigt
de verdeling nog on-
gunstiger te worden.

Volgens D66 leidt
het verdwijnen van
het LSO tot een ver-
schraling van het
professionele mu-
ziekaanbod. Maar
ook het hoogwaardi-
ge amateuristische
muziekaanbod zal er
onder te leiden heb-
ben. Bovendien zou
het nieuwe muziek-
theater aan het Vrijt-
hof wel eens zeer
snelzijn oorspronke-
lijke functie kunnen
verliezen als de plan-
nen worden doorge-
zet.

VEEREN - José Happart heeft nog
yaar eens gedreigd zich met de
a °erense burgemeesters-sjerp te

als de Raad van StateJjet snel een uitspraak doet over de*e*"king van het College van Gou-
J^ï-eurs. Dat college is, na de aan-
»*Uing van een Vlaamse schepen in
.°eren, in het leven geroepen als

voor de Franstaligen.

Jï^ar volgens Happart wordt het
jOllege buitenspel gezet door de
J-Hburgse gouverneur en door de
.'aamse ministervan binnenlandsej^ken. De Limburgse gouverneur
J êft de voogdij over Voeren. Voor
Cn aantal dossiers moet hij advies
finnen van voornoemd college.
i°or dossiers met een taalaspect
Q°eft dat niet.

Dreigement
van Happart

T^arnaast streeftDSM ernaar de lo-Letl in de nieuwe cao gematigd te
j.°uden. Een loonsverhoging zoals
J- bonden die eisen, acht hij onver-zwoord gezien de slechte finan-
j.| *e resultaten en het dure sociaal
g*n by de reorganisatie die nu bij

SM in volle gang is.

k? Industriebond FNV heeft bij
SM een loonsverhoging van 4,5

focent geëist, de Unie BLHP enjBW willen 5 procent. Alle bonden
J^ven naar een vut-regeling voor

vanaf 60 jaar en voor
toneel dat 40 jaar in dienst is.

Van onze Haagse redacteur
HjtVAG - Het kabinet* niet van* plan nu al deerhoging van de benzine-!Ccijns van vorig jaar (het

partje van Kok') terug te
r-*aien. Voordat daar spra-e van zou kunnen zijn,
noet eerst hetresultaat van

veldonderzoek naar de
gevolgen van de-

* maatregel in de grens-
op tafel liggen.

J?1 schryft minister Wim Kok vant^anciën in antwoord op schrifte-
j.e vragen van de WD-Kamerle-
I"" Jos van Rey, Broos van Erp en
is\te Veldhuis.Deze willen dat het
t**net de accijnsverhoging nu alJ'-gdraait. Zy wijzen daarby op de

genten dat bij de Limburgse,
Ia °antse en Zeeuwse pomphou-.rs in de grensstreek al zon vier-
.J*derd ontslagen zijn gevallen als

°lg van de duurdere benzine.

aan het werk is, slechts een voor-
waardelijk straf voor een een
nieuwe serie ten laste gelegdein-
braken zal vragen.

Uiteraard stemde raadsman mr
Schmitz in met het voorstel. D.
door het dolle heen, beloofde de
rechtbank alvast gouden bergen.
Overigens zal het Openbaar Mi-
nisterie, zo liet mr Eijck weten,
D. onmiddellijk weer naar zijn
cel terugbrengen als hij op enige
wijze 'in de fout gaat.

„Ik waag de gok graag. Liever
deze man nu aan het werk dan

ROERMOND - De 28-jarige
Harrie D. uitWeert, al vele malen
veroordeeld voor inbraken en
diefstallen, mag donderdagmor-gen na drie maanden zyn cel in
"et huis van bewaring in Roer-
bond verlaten om als stratenma-
ker aan de slag te gaan.De recht-
bank in Roermond stemde gis-
termorgen in met de 'eis' van
officier van justitie mr A. Eijck
om de strafzaak tegen D. aan tehouden tot 8 september en de
voorlopige hechtenis van D. te
schorsen. Mr Eijck kondigde aan
dat hij, indien D. na een halfjaar
'"og steeds keurig bij zijn baas

MAASTRICHT - Het college van
Gedeputeerde Staten van Limburg
gaat zijn invloed aanwenden om
een EG-subsidie van 310.000 gulden
te verwerven voor het Euregio-pro-
ject 'Energie en milieu. Dit is een
samenwerkingsproject tussen de
HogeschoolHeerlen en deKatholie-



Puth-Schinnen, die op het $
in Brunssum bij gebrek aan*
doende animo verstek moest

Van onze parlementaire redactie

Loonstijging tot
nu toe 3,6 proeen

DEN HAAG - De in tot nu toe afgesloten ca»
vastgelegde loonstijging voor dit jaar beloopt i
middeld 3,6 procent. Onderzoek van de Loonteö
nische Dienst, onderdeel van het ministerie **Sociale Zaken, heeft dit uitgewezen.

kingen over het han-
delsoverleg in het kader
van de GATT (Algeme-
ne Overeenkomst inza-
ke Tarieven en Handel).
Dat overleg zit al gerui-
me tijd vast op de te-
genstelling tussen de
EG en de VS over de
landbouwsubsidies.
Delors wilde geen de-
tails geven over de in-
houd van de nieuwe
voorstellen. Hij zei
slechts dat het Ameri-
kaanse aanbod 'interes-
sant' is, maar voegde
eraan toe dat de twee
partijen niet op dezelf-
de lijn zitten.

De onderhandelingen
over liberalisering van
de wereldhandel in de
zogenoemde Uruguay-
ronde begonnen in
1986. GATT-directeur
Arthur Dunkel wil half
april tot een afsluiting
komen.

De resultaten zijn bekendgemaakt naar aanleid*"
van de uitspraak van minister De Vries (Soci**
Zaken) dat «ie loonstijging in cao's niet meer da"
procent mocht zijn. Volgens een zegsman van i
minister heeft De Vries met zijn uitspraak ged**
op cao's die nog voor dit jaar afgesloten moe*'
worden. Omgerekend over het hele jaar zou ■

loonstijging in de cao's daarmee feitelijk op 3 f
3,3 procent uitkomen.

Beweging in
GATT-overleg

EG en VS
BRUSSEL - Hoogge-
plaatste functionarissen
van de Europese Ge-
meenschap en de Ver-
enigde Staten gaan
vandaag in Brussel pro-
beren de impasse in het
wereldhandelsoverleg
te doorbreken op basis
van de nieuwe voorstel-
len van beide partijen.
Dit heeft de voorzitter
van de Europese Com-
missie, Jacques Delors,
gisteren verklaard na
afloop van overleg van
de Amerikaanse minis-
ter van Buitenlandse
Zaken, James Baker,
met diens EG-collega's.

Delors en Baker hiel-
den eerder op de dag
afzonderlijke bespre-

De Vries heeft met zijn uitspraak over 4 proces
maandagavond gedaan in het Groningse Mid<--1
stum, alleen willen spreken over de loonstijging]
bedrijven. De bewindsman houdt onverkort v*|
aan een loonstijging van maximaal 3 procent v^ambtenaren en trendvolgers.

Van onze parlementaire redarte

Reactie
Met zijn opstelling keert De Vries zich tegen FN'
voorman Stekelenburg. Die liet in een reactie <■
de uitlatingen van De Vries weten dat ambtenai^
en trendvolgers er nu kennelijk een procent ?
konden knijgen. Die rekensom wil De Vries t&
meemaken, ook al omdat dit het kabinet hond-*
den miljoen guldens extra zou kosten. Dat geld'
er niet.

In de Miljoenennota ging het kabinet uit van -^loonstijging van gemiddeld 3 procent in bedrijve'
Via een pakket belastingmaatregelen moest da'
nog 0,75 procent bijkomen. Ambtenaren, trendv<>.
gers en uitkeringsgerechtigden werden ook op **3-procentslijn gezet.

De identiteit van het derde slachtoffer heeft de po-
litie nog niet kunnen vaststellen. Men sluit niet uit
dat het om een man gaat die illegaal in Nederland
verbleef.

Politie ontdekt moord-
lokatie Brielse zaak

OOSTVOORNE - De politie heeft de lokatie ont-
dekt waar de drie mannen zijn vermoord die vrij-
dag langs de Brielse Gatdam bij het Zuidhollandse
dorpje Oostvoorne werden aangetroffen. Ook is nu
zeker dat de mannen zijn vermoord. Het drietal
werd gedood in een Turks restaurant in het cen-
trum van Rotterdam.
Hoe de politie de lokatie op het spoor kwam,
maandagnacht, wil een woordvoerder niet zeggen.
Op basis van de sporen in het restaurant conclu-
deert de politie dat het drietal is doodgeschoten. In
de omgeving van het restaurant, dat volgens De
Rooij 'recentelijk werd gesloten', houdt de politie
momenteel een buurtonderzoek.
In verband met de ontdekkingen van het afgelo-
pen etmaal zal het onderzoek vanaf nu worden
verricht vanuit Rotterdam. Tot nu toe was dat de
gemeente Westvoorne. Duizenden extra

banen nodig in
gehandicaptenzorgMaij verwijst

klagende
ondernemers
naar de PTT

DEN HAAG - Om geestelijk gehandicapten go*
op te kunnen vangenzijn er rond de eeuwwissel*1"
bijna4200 extra plaatsen nodig in instellingenvo*"
deze mensen. Dit bij ongewijzigd beleid en *--°gaande van de nu voorhanden zijnde prognoS*
over de groei van de bevolking.

Het College van ziekenhuisvoorzieningen heeft "
in een advies aan staatssecretaris Simons (Volkstf
zondheid) laten weten. De bewindsman wil b**
nenkort een standpunt over het advies innem^
De instellingen voor geestelijk gehandicapten «^ken nu al met wachtlijsten.
In een bericht aan deKamer wijst Simons erop *^Jhet aantal plaatsen voor geestelijk gehandicapt^
in instellingen tussen 1987 en 1995 al met 3^,
wordt uitgebreid. Daarnaast is er jaarlijks 30 tiP
joen gulden uitgetrokken voor dagverblijven <*gezinsvervangendetehuizen voor deze groep.

Simons laat weten binnenkort aan de provincies *j
vragen voorstellen te doen over de besteding v»Jde 30 miljoen gulden in 1993. Desondanks zal fl)?i
de realiseren van de voorzieningen geruime tij*
heengaan. Hij wil dan ook geen verwachting^
wekken ten aanzien van de wachtlijsten.

DEN HAAG - Lim-
burgse ondernemers
die klaagden over de
onbereikhaarheid van
de Duitse inlichtingen-
dienst, kunnen (gratis)
terecht bij de Neder-
landse PTT. Bovendien
is minister Hanja Maij-
Weggen van Verkeer en
Waterstaat bereid mee
te werken aan de tot-
standkoming van een
EG-richtlijn, die als eis
stelt dat gebruikers in
de ene lidstaat van de
EG de telefooninlich-
tingendienst van een
'andere lidstaat moeten
kunnen bellen. De Eu-
ropese Commissie heeft
al een ontwerp-voorstel
voor die richtlijn ont-
worpen.

Dat schrijft Maij-Weg-
gen in antwoord op
schriftelijke vragen van
de CDA-Kamerleden
Maria van der Hoeven

De bewindsman noemt de wachtlijsten overige*1!
geen goed instrument om voorzieningen mee *plannen. Het is geen betrouwbare indicator vo&
de te verwachten vraag naar zorg en dus kan "groei in het gebruik van bestaande instellingen"*ook niet mee vastgesteld worden.

en Heimer Koetje. Zy
hadden hun vragen ge-
steld naar j.anleiding
van klachten van de
Kamer van Koophandel
in Maastricht over de
Duitse Telefonaus-
kunft.
Deze is sinds 1 oktober
1991 niet meer bereik-
baar vanuit Nederland.
Maij noemt dit met de
vragenstellers onge-
wenst in het kader van
de Europese eenwor-
ding. Deze situatie zou
zo snel mogelijk moe-
ten worden veranderd.
De minister wijst echter
vooral op de gratis in-
formatie die PTT Tele-
com verstrekt over bui-
tenlandse nummers
(06-0418). Weliswaar
was ook dit nummer totvoor kort vanuit Zuid-
Nederland slecht be-
reikbaar, maar de PTT
zou daarin sterke verbe-
teringen hebben aange-
bracht
Zij gaat er daarmee
vanuit dat de klachten
van de Limburgse on-
dernemers verholpen
zijn. Verder verwijst ze
naar de EG-richtlijn in
wording, waaraan zrj
wil meewerken.
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Belangrijk bericht voor

HOENSBROEK
en omstreken -^

morgenvroeg ■ S 3
*■■ HkJl4 ■

ZEG ER EENS WATVAN 1
Alcohol en verkeer datkun jenietmaken.
Datvindtbijna iedereen.Tochzijn er nog van
diemensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
Enwie durft er iets van te zeggen?
Niemand tocJi... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maardoordat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500mensen
doodgereden. "

Daar moet wat aan veranderen
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want
ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

«fV I WMI/// Verkeer Nederland

VERZEKERINGEN
Éa mtfmmifInWri mtiükt\ ft ii A-A-jfHteA»

|
LLTB-VERZEKERINGEN :
VFBTum i\A/n pkj aangelegenheden zoals ziektekosten,
RFTPniIVVRAAO aansprakelijkheid, studiekosten of
DCiKUUWBMK pensioen kunt u persoonlijk en strikt
Al bijna 100 jaarzijn de LLTB-Boeren- vertrouwelijk praten met een
Bonden vertrouwde en betrouwbare verzekeringsmedewerker die weet hoe
adviseurs voor alle mogelijke uw risico's het meest efficiënt afgedekt
verzekeringen en risico-afdekkingen, kunnen worden.
De jarenlange hechte contacten met Door de hechte samenwerking met
de agrarische sector hebben hun Interpolis, een van 's lands grootste
stempel gedrukt op de bedrijfscultuur verzekeringsmaatschappijen, en een
van de LLTB-Verzekeringen. Deze no- ver doorgevoerde automatisering is de
nonsense aanpak van onze mede- LLTB-Boerenßond nu in staat ude
werkers vertaalt zich het best in de meest courante polissen (auto,
lijfspreuk "Beter verzekerd door aansprakelijkheid en woonhuis/inboe-
iemand van bij ons". Want bij maar del) in één pakket aan te bieden. De
liefst 40 vestigingen in heel Limburg voordelen zijn legio : een kompletere
kunt u aankloppen of binnenlopen dekking én een lagere premie! Voor
voor deskundig advies over alle meer informatie kunt u terecht bij de
verzekeringen. Over privacy-gevoelige LLTB-Boerenßond in uw omgeving.

Boerenßond
BETER VERZEKERD DOOR lEMAND VAN BIJ ONS

| 11e OUDE STIJL [

ZATERDAG 21 MAART 20.30 UUR
CASINO BRUNSSUM

Ciüirto Brunisum: Treebeekpletn 133,td«(o<>n 045-211537 - Toegongiprijs ’ 20,-, donote«xï ’ 10,-
-.OUDE STUI' JAZZCLUB ZUID-LIMBURG

Fiat Leeuw Bier T I
Schobben l)olkê'1*u'lg V*

Brunssum CasinoBrunssum

Bij inlevering van onderstaande bon én op vertoon van
de Vriendenpas aan de kassa geniet u ’ 5,- korting
per persoon op de toegangsprijs van de JAZZ-NIGHT.

VRIENDENKORTING
Naam:
Vriendenpasnummer:
Aantal personen: (max. 2)

Vrienden van hefck
Wilt u lid worden van de vereniging .Vrienden van het Limburgs Dagblad"? Neem
dan contact op met onze Service-afdeling: tel 045-739881 (tijdens kantooruren).
Voor lezers van het Limburgs Dagblad is dit lidmaatschap geheel gratis.

T*j L imburgs Dagblad

j)piccolo's
045-719966

1

I D

Voor de beste bedrijfswagens ]
hoeft u echt niet in de RAI te staan. I
V

RENAULT
geeft je -—-—^T-;*-!:: ;:;;...:... * ~ ..
LEVEN KLEUR jm N

ijjjH kj -JB i

VWe een overzicht wilde hebben van was, moest zich vroeger altijd naar Naast een leuke attentie voor elke
wat er zoal aan bedrijfswagens te krijgen Amsterdam begeven. Om daar urenlang bezoeker, kunt u tijdens deze 'Mini-RAI' D, i te dringen en te wachten om maar een ook nog eens profiteren van extra

_J ■ ' ~T . 1 glimpje op te vangen. gunstige leasetarieven. g
1 Mini^R^JU—=— 1 Die tijd is echter voorbij. Want de Als u het beste van de Bedrijfs-

ec /tccrhoiiwburg in_H?Ctl®üï 1 Zuid-Limburgse Ftenault-dealers gaan wagen-RAI wilt zien zonder in de rij te »

/^—■ I e beste bedrijfswagens exposeren. staan, kunt uoploen 11 maart a.s. dus
T*»»^y*^\ ÜC_^y!=!L ~~ I Wie naar de lange lijst van komen naar de Stadsschouwburg in .
\ RenauH^oCSiCli 1 internationaleprijzen en bekroningen Heerlen. En de entree is ook nog gratis.

Ilrnmen U 2r338-^P I kikt'zal hetnet verbazen dat dat Openingstijden:
y®D!is- ~~~' I allemaalRenaultszijn. Denk alleen alaan dinsdag 10 maart van 10.00-21.00 uur;

10 en tl Iïj3jLL^-^ J deRenault Express en Trafic. woensdag 11 maart van 10.00-17.00 uur.

RENAULT AUTO AUTOBEDRIJF
DEJONGHE BEXB.V. KERRES B.V.

MAASTRICHT VALKENBURG SITTARD KERKRADE HEERLEN

Mestreechs Rizzjemint
'bij gebrek aan leden'

niet naar het OLS
ten gaan, is weer van de partijVan onze verslaggever situatie beraden, aldus

woordvoerder van deze bd
gisteravond tijdens de loti
voor de optocht op het OLS
Kelpen-Oler.

De zusterverenigingen van St.-
Petrus uit Kelpen-Oler openen
de stoet van de deelnemende
schutterijen. Voorop St.-Severi-
nus uit Grathem, gevolgd door
St.-Nicolaas uit Heythuysen en
St.-Jan uit Baexem. De rij wordt
gesloten door St.-Lambertus uit
Molenbeersel.

KELPEN-OLER - 'Bij gebrek
aan leden' moet het Mestreechs
Rizzjemint op het Oud-Limburgs
Schuttersfeest, op zondag 5 juli
in Kelpen-Oler, verstek laten
gaan. Het schijnt niet goed te
gaan met de schutterij uit Maas-
tricht die in 1990 met veel bra-
vour op het OLS in Schaesberg
debuteerde. Vrijdagavond zal
het bestuur van de Schutters-
bond St.-Gerardus zich over de

Volgens de voorzitter van schut
terij St.-Petrus, Chris Corsten
'ligt de organisatie op schema.

In totaal schreven 157 schut
rijen in. Opmerkelijk is de te»1
keer van schutterij St.-Aldeg<
dis uit Buggenum, die eind 1'
na 29 jaar, is heropgericht. 0
schutterij St.-Sebastianus |



Foto links

" De godsdienstleraar, het lid van het schoolbestuur, de
biologiedocent en de rector trekken allemaal een lijn. Ka-
tholicisme blijft verweven in het onderwijs, ook zonder de
supervisie van monseigneur Gijsen. Foto's FRANS RADE

'Katholiek? Nooit
iets van gemerkt'

minaer aan en eigenlijk weet ik
niet wat ik mis. Soms praten ze
wel eens over Gijsen en wat die
allemaal wil. Maar echt druk ma-
ken we ons er niet over. Om nu
te zeggen dat ik alle gebruiken
binnen het katholieke geloof ken
'én weet waar ze vandaan komen,
nee. Alleen maar vaag. Vasten is

bijvoorbeeld bedoeld om weer
rein te worden. Ik vind ook dat
we veel van andere godsdiensten
krijgen, boedisme, hindoeisme
enzovoort. Ach, het is allemaal
wel interessant, maar vaak gaat
dit het ene oor in en het andere
weer uit," vertelt een 17-jarige
scholier.

„We merken niet zoveel van het
katholicisme in het onderwijs.
Eigenlijk alleen tijdens de gods-
dienstlessen. Ik hoop dat deze
afgeschaft worden, nu we niet
meer 'katholiek' zijn. Die waren
zo vreselijk saai, dat we vorig
jaar de leraar zelfs weggepest
hebben met ons gekwek. Het is
een echte 'keet-les' en ik zou het
niet missen als hij niet meer ge-
geven werd," aldus een 16-jarige
leerling van de scholengemeen-
schap St. Jan. Een ander vindt
dat hij er toch wel wat van leert
en doet ook mee aan de georga-
niseerde vastenaktie. „Onder het
mom van een goed doelkan ik in
die vrije uren toch doen wat ik
leuk vind, stelt de jongen die een
optreden zal verzorgen lakoniek.
„Mijn ouders doen er ook steeds

leerlingen de essentie van hetkatholicisme in het
Limburgse onderwijs te beschrijven.

De school
Heerlen/roermond -„Het is toch te gek dat goed
opgeleide mensen anno 1992 niet zelfkunnen bepalen hoe
zij als geëmancipeerde bestuurderen vorm geven aan hetkatholiek onderwijs op hun scholen". Voorzitter J. van 'tHooft van het Middelbaar Onderwijs Limburg (MOL),
"Ucht zijn hart. De wijze waarop bisschop Gijsen de 15
scholen die bij zijn organisatie zijn aangesloten de maat
leemt, staat hem tegen.

HOENSBROEK - De scholengemeenschap St. Jan
in Hoensbroek is een van de vijftien middelbare
scholen die de banden met het bisdom heeft
verbroken. In 1956 was het een van de eerste scholen
die verzelfstandigd werden in het Middelbaar
Onderwijs Limburg (MOL) en onderhet predicaat
'katholiek' onderwijs gaf. Binnen het MOL is er hevig
gediscussieerd over het strengereglement dat de
bisschop heeft opgesteld en uiteindelijk heeft men
gekozen om zich ervan te distantiëren.
Ook binnen de scholengemeenschap St. Jan, die op
een lange traditie in het katholieke onderwijs kan
bogen, zijn er verschillende standpunten waar te
nemen. Daar werken zowel Gijsen-aanhangers als
protestantse leraren. Het Limburgs Dagblad peilde
de stemming en probeert vanuit de optiek van de
rector, het schoolbestuur, het lerarencorps en de

1 januari 1993 de tijd hun statu
ten aan Gijsen voor te leggen.

De gevolgenvoor de scholen zijn
beperkt. Ruzie met een reactio-
naire bisschop is een ding, stag-
natie van de geldstroom iets
volstrekt anders. En op dat vlak
valt niets te vrezen. De vrijheid
van onderwijs waarborgt finan-
ciering van scholen als die ten-
minste voldoen aan de wettelijke
eisenvan deugdelijkheiden.

Eind vorige week liet een vicaris
van bisschop dr J. Gijsen door
Middel van een brief aan het
MOL-bestuur weten, dat de vijf-
tien middelbare scholen die in
de vereniging MOL zijn opgeno-men, het predicaat 'katholiek'
'■iet meer mogen voeren. Deze
scholen hebben geweigerd in
hun statuten het reglement van
de bisschop voor het katholieke
onderwijs (ARKOR) over te ne-
then. Hoewel het bisdom zegt dit
|e betreuren, wenst het toch dat["et reglement onverkort vankracht blijft.

""Patriarchaal, bevoogdend en
Jtiet van deze tijd", moppert van

* Hooft. En dat is precies de re-den waarom de MOL-scholen
besloten hun eigen, weg te gaan.

Hoe op deze scholen straks Pa-
sen en Kerstmis wordt gevierd,
maken de besturen en de leer-
krachten zelf wel uit. „De stijve
liturgische taal, die Gijsen graag
hoort, is uit een voorbije tijd en
wordt niet meer begrepen", weet
Van 't Hooft. „De levensbe-
schouwelijke grondslag vraagt
om nieuwe vormen. En of ik ka-
tholiek ben, maak ik tegenwoor-
dig zelf wel uit".

*-*e bestuurders en beheerdersvan de 15 middelbare scholen -"toet meer dan 10.000 leerlingenen 1200 leraren, veruit het groot-
ste bestuur voor avo- en vwo-
Scholen in de provincie - wensen
*>ch niet te schikken naar de be-houdzucht van de Roermondse
bisschop.

Foto boven

" 'Wij zouden de godsdienstlessen niet missen' zegt een
aantal leerlingen van de scholengemeenschap St. Jan lako-
niek.

TEKSTEN:

ANGELI
POULSSEN

"Wy vinden vooral de bepaling
dat de afgezant van de bisschop
}*■ het schoolbestuur vetorecht
krijgt, onverteerbaar," aldus G.
Janssen, directeur van het be-
stuur van het MOL. „Verder vin-
den we dat de bisschop niet het
recht mag hebben leraren te ont-
slaan en is de bepaling dat zowel
bestuur als ook leraren katholiek
boeten zijn volgens de richtlij-
den van Gijsen, uit de tijd. Als je
vooral streeft naar behoud van
onderwijs, is het gezien de maat-
Schappelijke ontwikkelingen
onvermijdelijk dat de speciale
scholen samengaan. Dan moetje
lr* je statuten daar ook ruimte
Voor creëren," aldus Janssen.
Set MOL heeft daarom in haar
lieuwe statuten bepaald wel on-derwijs te geven op katholieke
grondslag, maar de vereniging
?al waar zij dit nodig vindt ook
"Uerconfessionele scholen of
Samenwerkingsscholen stichten
°f in stand houden. Janssen:
""Enerzijds is het wel logisch dathijsen de katholieke identiteit
J^il bewaken en wij ontzeggen

dat recht ook helemaal niet,
de manier waarop hij dat

[Ju probeert, past totaal niet in
"et tijdsbeeld. Mocht hij zijn re-
glement nog willen bijstellen,

zijn wij wel bereid weer omde tafel gaan zitten."

„Het onderwijs zal na het wegne-
men van het predicaat 'katholiek'
werkelijk niet verschillen. Het zal
verweven blijven in de hele sfeer
op deze scholengemeenschap. En
dan hoefje dat niet eens via uiter-
lijke dingen als een kerkelijke mis
op school of een kruisje boven de*
deur te laten zien." Dit zegt E.
Dewit -van der Stegen, lid van

het schoolbestuur van St. Jan. „Je
merkt het aan de manier waarop
de mensen met elkaar omgaan.
En daarom vind ik het jammer
dat het tot zon confrontatie met
de bisschop moest komen."
„Mij zijn nog nooit serieuzeklach-
ten van ouders of docenten ter ore
gekomen over de manier waarop
het katholieke onderwijs gegeven

„Ik vind het niet myn taak om de
verloren schapen terug te bren-
gen naar het oorspronkelijke ka-
tholieke geloof. Ik geef uitleg
daarover en dan kunnen we mis-
schien met zn allen de godsdienst
veranderen, aangepast aan de
wensen van de tijd. Maar dat
moet langzaam gebeuren en in de
vorm van een maatschappelijke
discussie. Niet op de manier zoals
Gijsen dat doet. Dat lijkenwel Je-
hova-technieken. Hij dwingt
scholen op een onverzoenlijke
manier zijn visie te volgen.

'Een échte bisschop
moet de mensen
juist samenbrengen'

de godsdienstleraar

'Gijsen gebruikt
Jehova-techniek'

„Ik denk dat iedere zichzelf res-
pecterende school het reglement
van Gijsen zal afwijzen." Dit zegt
H. Schröder, rector van de Scho-
lengemeenschap St. Jan.

„De intolerantie die Gijsen laat
blijken ten opzichte van katholie-
ke stromingen die voor een vrije-
re interpretatie van de leer zijn,
druist tegen bepaalde basiswaar-
den van het katholieke geloof in.
Een godsdienstdocent die in een
speciaal doorGijsen goedgekeurd
instituut is opgeleid, kan naar
mijn mening in deze tijd zijn vak
niet op een goede manier geven.
Hij staat namelijk niet open voor
ontwikkelingen in de maatschap-
pij die ook door Gods hand zijn
bewerkstelligd," vindt Bert Roex,
godsdienstdocent van St. Jan.

„Wij nemen op St. Jan bijvoor-
beeld ook protestanten of homo-
fielen aan als docent. Als ze zich
maar kunnen vinden in de katho-
lieke uitgangspunten die we hier
hanteren. Dat betekent voorna-
melijk dat jejemedemens respec-

meer als de inspiratiebron waar je
het onderwijs en de onderlinge
relaties binnen de scholenge-
meenschap op baseert. Het do-
centenkorps is een afspiegeling
van de maatschappij. Dan kun je
niet meer eisen dat je personeel
Roomskatholiek is met een smet-
teloze levenswandel.

„Wij zijn al ruim 45 jaareen katho
lieke school. In dietijd is de maat
schappij veranderd. De uiterlijke
vormen en riten van het katholi-
cisme worden steeds minder be-
langrijk, het gaat erom wat de
mensen er zelf van vinden. Vroe
ger werd het geloof uitgedragen,
nu wordt het als een optie aange-
boden. Ik zie het katholicisme

„Wij proberen onze leerlingen
juist solidariteit bij te brengen. Zo
zijn we nu bezig met een vaste-
naktie. Leerlingen zamelen sa-
men geld in voor een plantage in
Brazilië. Zo leren ze tegelijkertijd
wat de betekenis van het vasten is
en hoe de levensvisie van bijvoor-
beeld Zuid-Amerikaanse india-
nen in elkaar steekt. Daaruit blijkt
zowel respect voor de oude katho-
lieke basiswaarden als ook een
open oog voor andere culturen.
Voor mij is dat een goede manier
om godsdienstles te geven."

leerlingen op een levensbeschou-
welijke manier naar het leven te
laten kijken. Mijn methoden zijn
niet veranderd, het publiek wel.
Leerlingen zijn tegenwoordig niet
meer vertrouwd met de godsdien-
stige tradities en riten van deze
streek. Wanneer we in de les be-
paalde maatschappelijke proble-
men aansnijden merk ik dat ze er
toch over na gaan denken. Ook
vanuit de confrontatie met andere
godsdiensten, raken ze vaak geïn-
teresseerd in hun eigen geloof. Ze
hebben best vragen en behoefte
aan houvast, maar kunnen zich
niet meer vinden in de starre re-
gels van de bestaande godsdien-
sten."

„Ik geef al twintig jaar les volgens
dezelfde pricipes; ik probeer mijn

de biologieleraar

'De natuur heeft geen
katholieke signatuur'

het bisdom

'De bisschop bepaalt
hier wat katholiek is'

jammer dat Gijsen nog in de ja-
ren '50 leeft, ook al heeft hij de
beste bedoelingen," vertelt G.
Smans, al jarenbiologieleraar op
de scholengemeenschap St. Jan.

kunnen blijven sporen met de
opvattingen die er wereldwijd
over Roomskatholiek onderwijs
heersengesteld worden," aldus
de voorlichter van het bisdom.

wordt. Als je alleen maar docen-
ten zou mogen aanstellen die vol-
doen aan de eisen van Gijsen, dan
kun je geen enkele grote middel-
bare school meer openhouden.
.Alleen ineen klein dorpsschooltje
zou jedeze verregaande vorm van
katholicisme nog in de praktijk
kunnen brengen."

„Wat mij vooral tegen de borst
stuit is dat er een afgezant van de
bisschop veto-recht zou krijgen
binnen het schoolbestuur. Dat is
toch werkelijk uit de tijd. Ik ben
afgevaardigd door het personeel
en vind dat we de bestuurlijke za-
ken in goed onderling overleg
met de directie prima aankun-
nen."

teert en in zijn waarde laat. Het op
een agressieve manier uitdragen
van een andere godsdienst kan
bijvoorbeeld niet door de beugel.
Dus keuren we ook een hersens-
poeling in dekatholieke leer af. In
de carnavalsperiode hebben we
bijvoorbeeld ook een jongen be-
rispt die als Christus verkleed
ging. Daar kwets je toch veel
mensen mee. En daarom leggen
we daar een duidelijke grens.

Ik, als katholiek, vind dat leerlin-
gen toch een bepaalde meerwaar-
de meekrijgen als ze kennis kun-
nen nemen van de katholieke
religie. Maar daarnaast komen ze
via het onderwijs ook met andere
godsdiensten en maatschappelij-
ke stromingen in aanraking. Het
is niet meer zo simpel als vroeger,
waar je gewoon deed wat er ge-
zegd werd. Gijsen wil graag terug
naar die zeer traditionele Rooms-
katholieke leer, maar daarmee
zaait hij alleen maar twist tussen
veel goedbedoelendekatholieken.
Gijsen noem ik daarom ook geen
bisschop. Een echte bisschop
brengt mensen samen. Gijsen
brengt alleen maar verdeling te-
weeg."

mele reactie van de juridische
dienst van het bisdom op de ken-
nisgeving van het MOL, datze in
hun statuten geen rekening hou-
den met de wensen van de bis-
schop. Wij betreuren dit zeer en
houden in diebrief ook duidelijk
de mogelijkheid open tot een ge-
sprek met bisschop Gijsen. Maar
we wensen geen proefbalonne-
tjes op te laten of te speculeren
over de onderhandelingsbereid-
heid van de bisschop. Die dis-
cussie willen wij niet in de open-
baarheid voeren. Als de school-
besturen willen praten, zijn ze in
Roermond van harte welkom,"
besluit de voorlichter zijn toe-
lichting.

j-*ij toeval legden de MOL-scho-
'en hun statuten vrijwel als eer-
ste voor aan de Roermondsebisschop. „Ze gingen al weerheel wat jaartjes mee en warentoe aan een algehele herziening".In oktober vorig jaar was die af-
gerond en geheel conform de
oude statuten zijn ze toen voor-
gelegd aan de bisschop van
Roermond, verklaart de voorzit-
ter. De MOL-scholen kozen daar-
mee welbewust voor de confron-
tatie met de Roermondse bis-
schop. Hoe de andereLimburgse
scholen zich de komende tijd
zullen opstellen is nog niet dui-
delijk. In elk geval hebben ze tot

de controle van Gijsen in de
Praktijk allemaal betekent is niet
te zeggen, maar allerwege wordt
net ergste gevreesd. Toezicht op
de levenswandel van de leer-
krachten staat buiten kijf en dat
's zeer beangstigend voor homo-
Seksuele leerkrachten en onge-
huwd samenwonenden.

Consequent
Ook van 't Hooft is niet echt
boos op Gijsen, hij had eenvou-dig niet anders verwacht. „Bis-
schop Gijsen is consequent. Hij
beeft zijn reglement zelfs aan het
*aticaan voorgelegd. Daar is ge-
2egd dat hij ermee kon werken
*n dat doet hij danook". Met zijn
Algemeen Reglement KatholiekOnderwijs Roermond (ARKOR)neemt Gijsen een afzonderlijke
Positie in binnen de Nederlandsekerkprovincie. Zo eist hij een
Plaats op in het schoolbestuur
°m toezicht te houden op nale-
ving van de statuten. De andere
bisschoppen nemen er in hun
Algemeen Reglement Katholiek
ynderwijs genoegen mee dat een
zittend bestuurslid daarop toe-
ziet.

„Natuurverschijnselen zoals bij-
voorbeeld osmose hebben na-
tuurlijk weinig met het katholie-
ke geloof te maken. Ook over het
aidsvirus kan je een objectief
technisch verhaal afsteken. Wat
is het, hoe ontstaat het en wat
doet het. Maar dan komen na-
tuurlijk toch de etische vragen
van de leerlingen. En dan
schroom ik niet om mijn per-
soonlijke levensvisie aan de leer-

„Ik vind dat een biologieleraar er
is om vragen bij de kinderen op
te roepen. Wij moesten iedere
morgen naar de kerk en ik weet
niet of wij daar nu gelukkiger
van zijn geworden. Maar wij wis-
ten niet beter. Mijn opvattingen
zijn er zeker door gekleurd, maar
je kunt niet altijd maar aan de-
zelfde waarden blijven vasthou-
den als je ziet dat de wereld om
je heen verandert. Ik vind het
prima dat er op deze school toch
vanuit een katholieke basis les
wordt gegeven. Het geeft stoftot
nadenken."

lingen door te geven. Dan komt
mijn katholieke conservatisme
om de hoek kijken en adviseer ik
de leerlingen toch even te wach-
ten met seksuele betrekkingen.
Wat ze met dat advies doen, moe-
ten ze zelf weten. Vroeger dacht
je daar nog niet aan op die leef-
tijd, maar tegen woordig is dat
anders. De maatschappelijke
ontwikkelingen hou je toch niet
tegen. Daarom vind ik het ook zo

„Wij hebben als bisdom het
recht om te bepalen wie of wat
het predicaat 'katholiek' ver-
dient. Wij betwijfelen of de scho-
len die besloten hebben voorbij
te gaan aan het ARKOR, maar
toch onderwijs willen blijven ge-
ven op katholieke grondslag,

„De brief die wij gestuurd heb
ben naar het MOL was een for
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Limburgse scholen schuwen confrontatie niet

'Ik maak zelf wel uit
of ik katholiek ben'

Onderwijs hetzelfde, ook
zonder predicaat 'katholiek'

het schoolbestuurslid

de leerlingen

derector
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gpiccolo's
In deCramer 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 éen woord in
hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte:’ 1,30.
Afwijkende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist/Gevonden ’ 1,15per mm, Onroerend Goed en
Bedrijven Transakties ’ 1,80.

Reuzisplccolo's
Over 1 of 2kolommen, 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 metde
acceptgirokaart die u wordt toegezonden

Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandagt/m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17.00uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheidaanvaarden
voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet,
niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
moor dan 250.000personen na 15 jaarca ouder.
(Bron CefiucoSunvrwScanner) D79

M-sdedellngen
»****************"***■*********""*— ■ **■' ■■■ ************>■«■■■— : ; i mi, M

Vermist Katertje
4 maart, ca. 22.30 uur. Landgraaf, Eikske nabij Supermarkt

Jo Bertram. Klein kantertje, Pers, pas geschoren.
Kleur: wit/grijs (Bleupoint).

Wilt u mijn vriendje PIPI alstublieft terugbrengen???
Tessa Franssen, Prem 3, Landgraaf. Tel. 045-326200.

BELONING BU TERUGBEZORGING.

Heeft U CARA
of HOGE BLOEDDRUK?

UW MENING TELT!
Voor het beantwoorden van enquêtes zoekt marktonder-
zoekburo MRC mensen met CARA (astma, chronische
bronchitis, allergie) of met hoge bloeddruk. De gegevens
worden in vertrouwen behandeld en het kost U weinig tijd.
Tegenover deelname aan enquêtes staat doorgaans een
vergojsding. Er is geen enkele verplichting. Bel vrijblijvend
MRC, tel. 02159-42352 of 02159-48594 (tijdens kantoor-
uren), of stuur uw naam en tel. nr. naar MRC, antwoordnr.
410, 1400 VC Naarden. Postzegel is niet nodig.
'Personeel aangeboden
TELEFOONDIENSTEN:
Euro Business Center. Tel.
043-821500.

OPPASGEZIN aangeb. te
Simpelveld, zeer goede ref.
Tel. 045-444913.
Jongeman zoekt goed be-
taalde baan. 045-217783.

DAKDEKKERSBEDRUF R.
Mccx, voor alle dakrepara-
ties en nieuwbouw Tel.
045-245841.

Communie
Te k. COMMUNIEJURKJE
met jasje mt. 140. Tel. 046-
-523514.. i ■ M ii ii i ii i i -*«-«*********»i'«.-"- —PereoneeJ gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Voerendaal

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Geerstraat 5, Heerten. Tel. 045-717719.

Wij vragen:
Jonge zelfstandige kok/

Serveersters en Poetsvrouw
Rest. T POORTJE, Grendelplein 4, Valkenburg.

Tel. 04406-12585.
Adia Keser Uitzendburo heeft per direct werk voor, m/v

Calculator
voor een bedrijf in de omgeving van Kerkrade zoeken wij
een kandidaat, met ervaring op het gebied van cv-installa-
ties en airconditioning. Deze full-tjmebaan gaat een lange
periode duren.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met
Sylvia Otten van onze vestiging in Kerkrade of met de voor
u dichtsbijzijnde vestiging.

Hoofdstraat 39, Kerkrade. 045-463700
Dr. Poelsstraat 16, Hcjerien. 045-713120

Kcxjvenderstraat 81, Hoensbroek. 045-231680
Streeperstraat 48, «Landgraaf. 045-326595

ADIAKESER
UITZENDBURO

Friture-hulp
40 urige werkw«jek, 18-30 jr., liefst met ervaring.

Friture Muller, Zuidhof 31, Geleen. Tel. 046-748101.

Ossel Schoonmaakbedrijf
zoekt voor een van haar objecten te Sittard.

Schoonmaakster
voor de ochtenduren. Bel: 045-353056.

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
Full-time TAXICHAUF-
FEURS en chauffeurs veor
groepsvervoer. P«ks. aanm.
Hompertsweg 12, Landgraaf
BOUW Expl. Mergelland BV
te Gulpen vraagt adm. me-
dewerkster en metselaars
voor Dl. Tel. 04450-45«35.
Hotel restaurant De Oude
Geul te Gulpen, vraagt
BEDIENEND personeel m/v.
Gelieve tel. contart op te
nemen met Mevr. v. Tilburg,
04450-1254
Gevr. CO-2 LASSERS vexx
Limburg, goed loon. Tel.
04754-86745.

Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmeriie-
den. Ook colonnes 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Groepsvervoer-CHAUF-
FEURS M/V gevraagd voor
het vervoeren van diverse
schoolkinderen. Bij interes-
se kunt' u bellen v.o.f. Loo
Tax tel. 045-411159.
Gevr. SERVEERSTERS of
kelners, alleen voor zater-
dag; tevens voor alle voor-
komende werkzaamh«3aen
poetshulp en keukenhulp
gevr., ook voor zondag. Tel.
045-352406.
Wij zoeken voor ons goedlo-
pend Privé-huis nog «sen
leuk MEISJE. Wil je goed
verdienen en een leuke
werksfeer. Bél dan eens
045-428856, evt. intern mog

Voor de verkoop van dier-
proef vrije natuur cosmetica
zoeken wij nog enkele AD-
VISEURS adviseuses. Info:
Claudio Nosengo, PB 792,
5900 AT Venlo. 077-518116
Gevr. FRITUREHULP (vr.)
met ervaring. Geen zwart
werk 045-726764 of 229037
Friture/cafetaria omg. Hrl.
zkt. ser. MEDEWERKSTER,
liefst met erv., min. 2 avon-
den p.wk. 045-414175.
Mistery Escort Service zoekt
wegens enorme drukte, leu-
ke DAMES. Autotel: 06-
-52820714.
VERKOOPSTER gevr. loeft.
plm. 18 t/m 30 jaar, goede
presentatie vereist. Uren in
overleg. Inl. Damesmode
Osé. Achter het Vleeshuis
32, Maastricht. 043-218840

G«ïvr. HULP in huishouding,
2 ochtenden p/wk. Juliana-■straat 6, Brunssum. 'Wolf Europabouw vraagt
voor Duitsland ervaren BE-
TONTIMMERLIEDEN. Tel.
tot 13.00 uur 045-214500 na
13.00 uur 04499-4479 of
045-319271.
Gevraagd PLAVUIZEN-
LEGGER als bijverdienste.
Tel. 045-427711.
MEDEWERKER gevr. in
bez. v. rijbewijs v. alle voork.
werkz.heden in bakkerst»-
drijf. Lft. tot 21 jr. Tel. aan-
melden: 045-714573.
Restaurant Twiny vraagt
LEERLING-KOK en mette-
werkster v. serveerwerkz.
heden. Pers. aanm. Prome-
nade 149, Hrln. 045-715294

f JHPALTHE
tl I l*-*****" IS ER GOED VOOR I

Bouwbedrijf BORGER BV
Brunssum vraagt dringend!
colonnes metselaars en be-
tontimmerlieden. Tel. 045-
-250930.
Part-time TAXICHAUF-
FEURS, dag-en nachtdienst
Julianastr. 6, Brunssum.

Euro Bouw vraagt vaktie-
kwame METSELAARS voor
werk in Duitsland, Duits ver-
zekerd, wekelijks loon. 043-
-«339710, tijdens kantooruren
Pitxolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Om. goed te koop aangebjgevr.

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

Geen Verkoop! Geen kosten

Te koop in Spa (Belg. Ardennen)
Rand stadcentrum, tegen beboste en zonnige helling rustig
gelegen. Klein en gezellig zes-pers. HUISJE eventueel als
tweede of vakantie woonplaats.Indeling: kelder, huiskamer en keuken, tuintje, overloop,

slaapkamer, bad-wc, 2 slaapkamers.
Uitbreiding mogelijk via terras-cour.

Gedeeltelijk ingericht en gerenoveerd.
Gas, warm en koud water, licht, kabel tv, centr verwarming

Vrije vestiging, prijs ’ 150.000,- k.k.
Inl. en bezoek Dhr. Van Weel in Spa.

Tel, 's avonds 09-32-87-772414.

Te koop huis in België
met tuin, 8 km. van Maastricht, vr.pr. ’ tsS.OOO,-.

Inl.: Tel. 09-32.12453427.

Meerssen
Te koop uitstekend gelegen landhuis.

Beg.gr. ruime hall, woonk. 50 m2met open haard, 3 slaap-
kamers, badk., woonkeuken, overdekt terras, zonnige tuin.
Onderverd.: geschikt voor kantoor of praktijk, stud«3er-
kamer, werkkamer 38 m2, wijnkelder, was-, cv.- en berg-
ruimte. Dubbele garage.

Goede staat van onderhoud, goed geïsoleerd.
Vraagprijs ’ 495.000,-k.k. Tel. 043-643861.

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

Te k. moderne halfvrijst.
drive-in woning

met cv. gas en tuin. Ruime
woonk. (8.60x4.00m) met

open keuken, 2 slpkrs 6.50 x
4.00men 4.00x3.50m zolder

via vlizotrap Holstr. 37,
Meerssen. Prijs ’ 195.000,-
-k.k. Inl. 043-624280 b.g.g

046-751665.

Meerssen
Huis te koop met uitbouw en
kleine tuin. Prijs ’ 149.000,-
-k.k. Burg. Binckhorststr. 31,
Bezichtiging na tel. afspraak
043-650563 of 043-642754.
Te k. gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien, tel. 045-414015

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 DC Heerlen.

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. *

HUIZEN te koop gevraagd
tot ’ 150.000,-. Achterstallig
onderhoud geen bezwaar.
Direkte aankoop in mogelijk.
Wijman & Partners Vast-
goed Heerlen. 045-728671.

Te huur gevraagd
Werkende vrouw zoekt
FLAT/appartement, zo
spoedig mogelijk. Reacties
Heerenweg 262, Heerlen.
Tel. zat. van 9.00 tot 12.00
uur. 045-429113.

OG te huur
Te huur HUIS, Ouctebaan
394, Maasmechelen, huur-
pr. B.Frs. 23.000. Tel. 09-
-32.11.765656 na 15 uur.
Kamer te huur voor oudere
heer of dame te VALKEN-
BURG. Tel. 04406-12875.
Te huur aangebcxlen: Excl.
PRIVÉCLUB/Parenclub, ook
voor andere doeleinden ge-
schikt in Zuid-Limburg gel.,
geheel ingericht. 15 Kamers
alle met voorzieningen, bub-
belbaden, ligbaden, massa-
gekamers, SM-kelder, sau-
na, div. bars, zalen, gr. par-
king, privé woning met tuin
en tuinhuisje. Moet U beslist
zien! (Huurpr n.0.t.k.) Hoge
borg vereist. 045-462982.
1 ** ~ ... :.uii

Bedrijfsruimte
Te huur OPSI-AGRUIMTE
te Schaesberg 100 m2, huur

’350,- p.mnd. 045-720667.

Wonlngruil
Te ruil flat in Treebeek teg.
kleine woning omg. HULS-
BERG. 045-226019.

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

Voorpiccolo's geldt ,
2x plaatsen, lv2X betalen en
voorreuzepiccolo's
3x plaatsen, 2x betalen
(m.u.v. enkelerubrieken).

\ BEL NU 045-719966

Bedrijven/Transacties

Ter overname gevraagd.
Gunstig gelegen privehuis, club. Reacties met de nodige

inf. aan: 8r.0.nr.8-0801, L-D, Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.

■ HORECA BUREAU
NEDERLAND BV

Uw adviseur In zaken:
Huur-Verhuur/Koop-Verkoop

en voor startende horeca-
ondernemers in heel Nederland!

Postbus 3051, 6460 HB Kerkrade.
Telefoon 045-427777; Telefax 045-413521.

Ter overname aangeboden:
NIGHTCLUB, Exclusief in
België/Limburg (autocircuit
Zokter), tropisch interieur,
zwembad, bubbelbad. Vr.pr.

’ 100.000,-. Inl. Beverly
Hills, tel. 09-32.32485253.
Ter overname aangeboden:
Dicotheek, zeer exclusief
(Taverne), tuinterassen met
fontein, volledig nieuw inge-
richt, op afrit 26 A 2België/
Limburg. Off. geopend op 1
april weg. omst. vr.pr.
/150.000,-. Inl. Lanoche
Tel. 09-32.32313078.

Autoverhuur
JURGEN Autoverhuur. Tel.
045-463333 Langheckw«3g
36, Kerkrade (ind.terrein
Dentgenbaetfi)

Landbouw
ONDERDELENBANK.
Tel. 04493-2715.
Te koop jonge HENNEN te-
gen de leg. Vaesrade 43,
Nuth. Tel. 045-241284.
LANDBOUWERS opgelet!
Voor het zaaien van uw bie-
ten,' «toor chauffeur met rui-
me ervaring of voor het zo-
den bemesten van uw wei-
land en andere loonwerk-
zaamheden. Beleefd aan-
bevolen F. Jeurissen Suste-
ren. Tel. 04499-2851.
Mogen wij even U aandacht,
nu speciale prijzen voor: L«3-
ly kunstmeststrooiers en ro-
torkopeggen. 1- en 2 rijige
aardappelvoorraadrooiers.
Weidesiepen 4/5/6 m. ook
met banden gegalvaniseerd
en hydr. opklapbaar of pal-
letten. Div. modellen mest-
schuiven en vaste tand culti-
vatoren. Veewagens 2-4
koeien en 6-8 koeien tan-dem as. Gegalvaniseerde
weidehekken 3 t/m 5 m. Ge-
bruikte machines 0.a.: Ama-
zone, Lely en Vicon Penton
kunstmeststrooiers. Grond-
frezen 1.40. Twee rijige
aardappelpoters. Bel vrijblij-
vend Jean SPONS, Eijsden
Tel. 04409-3500.

Bouwmaterialen & MacMn-es

Makita
Electrisch vakgereedschap

Accu sctiroef en boormachines - schaven - cirkelzagen -
bovenfrezen - haakse slijpers - deroupeerzagen -

tafelcirkelzagen - vlakschuurders - boor en breekhamers -bandschuurmachines - klopboren etc.
Uw officiële Makita industrie-dealer

|<^£P BV

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

AutoGarant ster-occasionshow
Audi '80 diesel nov. '88; BWM 520iautom. '86- 316 1.8

'85- 732i'84; Fiat Tipo '88 - Uno 45 S 89 en '86 - Panda
'86 - Regatta 85 S '87; Ford Escort 1.4 CL '89 -1.6i'87 -
1.1 Laser 85; HorxJa Civic 1.3 '84; Lada 2105 1.5 L okt.

'89; Mazda 323 HB 1.3LX autom. '87; Mercedes 250 D m.
zeer veel extra's '88 - Jeep 280 GL '84; Nissan Sunny 1.4

SLX '91 - Prairi 4x4 '88; Opel Omega 2.0iautom. '89 -Kadett 1.6 diesel '88 - Kadett 1.3LS '87 -Corsa 1.2 '87 - Ascona 1.6 85 - Manta 2.0 '84- Kadett 1.3
autom. '83; Porsche 911 Carrera 3.2 Targa '84; Peugeot
405 GL 1.4 '88 - 505 combi GL old. '85 - 305 SR '84 -Renault 19 GTS '89-11 GTL '84; Seat Malaga 1.5iokt.

'89 - Ibiza 1.5 GL '86 - Fura L 900 sept '85;
Subaru Mini Jumbo SDX '91 en '88-1.6 DL '89; Toyota
Carina 2.0 DX diesel '87; VW Golf 1.3 luxe '88 - Passat

diesel '87; Volvo 340 autom. '88 - 340 DL diesel B7;- 360 GLS '85 en '83. Div. degelijke inruilauto's o.a.
Uda 1200 '87’ 2.750,-; Peugeot 305 '82 / 2.475,-; Toyo-

ta Carina '81 ’ 1.450,-; Renault R5'81 ’ 1.250,-.
AUTOGARANT, de grootste

Subaru-Dealer
van de Mijnstreek, Scrtielsberg 128, Heerlen, (tussen

Hendriks en Bristol). Tel. 045-725588.

Stationcars
Passat Variant blauw 1989
Peutgeot 405 GIJ beigemetal 1990
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler : 1989
Opel Omega 1.8beigemet „ 1989
Opel Omega 2.3 diesel blauw 1987
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1987
Mazda 323 5-drs 1987
Opel Kadett 1.6D 3-drs 1987
Opel Kadett 1.2S groen 3-drs 1985
Volvo 245GLE D met extra bank 1982
Opd Kadett cxxnbo 1.6 D 1986 1987

Garantie, inruil en finaniering mogelijk
Autobedrijf Ad van Neer

Zandweg 160, Heerlen (naast Vroedvrouwens«*ool).
Tel. 045-416023.

BMW 324 D
bwj. '87, 4-drs. kl. beigemet.

Lz.g.st. Tel. 045-454535.
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.
Hommert 24, Vaesrade.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. «Dontant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Inkoop-verkoop auto's. Te-
vens laswerk en poetswerk.
Autohandel ANJELIER, An-
jelierstr. 123 A, Heerierhei-
(te. Tel. 045-231448.
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.
Te k. Opel KADETT 12 S
Hatcbback, bwj. '80, APK 2-
93, 5-drs., i.g.st., pr.

’ 3.250,-. Tel. 04454-2092.

CITROEN AX 1.1 E, bwj. '89
wit, zuinig, ’ 10.900,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.
CITROEN AX 11 RE S6,
rood met zonned., trekh.,
bwj. '87, 63.000 km, pr.

’ 11.500,-. 045-459740.
INKOOP goede auto's, oont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Fiat TIPO 1.4, 5 mhd, 5.000
km, nieuw. Auto Engelbert
tel. 04458-2918.
Te k. Ford CAPRI 1600 GT
79, groenmet., i.z.g.st. vr.pr.

’ 1.«350,-. Tel. 046-748922.
Van part. te k. F«xd SIËRRA
bwj. '86, met LPG-install.,
APK 3-93, pr. ’7.950,-.
046-740785.
Te koop Ford FIÉSTA, bwj.
'85, Lz.g.st., APK tot '93, vr.
pr. ’ 6.500,-. 045-463310.
Te tóop Honda INTEGRA,. bwj. '88, kl. zilvérmetallic, i.
z.g.st., 68.000 km, pr.n.o.t.k.
Tel. 04746-2856.. Te koop MAZDA 626 LX, s-
drs., bwj. '85, ’ 5.900,-. Tel.
045-323151.. Te koop mooie MERCEDES

! 190 E, bwj. 3-'B7, sportvlgn.
en diverse extra's, vraagpr.
’27.500,-. Garage «Coza
Voerendaal.

KANTELDEUREN, roldeu- .
ren, sectiedeuren met of I
zonder afstandsbediening in I
23 maten direkt leverbaar. I
Afstandsbediening compu- I
ter gestuurd, geschikt voor I
alle soorten garagedeuren|
<x>mpi. met zender voor uw I
auto. Fa. Straten, Eijkskens- |
weg 18, Geulle. 043-641044

Reparaties

TV/video defect
vandaag gebracht,
morgen al klaar,

prijsopgave en garantie. ,
Tel. 045-231340

E & E Elertronica Brunssum 'REPARATIE huish. app.: (
Toenbreker Wasautomaten. r
«045-325819, gespee. Miele. .
ONDERDELEN wasmach.
drogers en centrif. Europa-j-
-wg Nrd 191 Übach o Worms "Diepvries en KOELKAST- I
REPARATIE zonder voorrij- I
kosten. Bel. Geleen, 046- /
745230 service binnen 24 v. i

I .È^^ÊÊÊSk. M. jaJ *k - [

■IfcsMr ■ÜPAITHF
,■ l**^" IS ER GOED VOOR. 9 fe " I

Diepvries/koelkastreparatie
meestal binnen 12 uur.
TEBBEN koeltechniek (part)
Geen voorrijkosten met ga-
rantie. 045-460471

Geldzaken
Bel v«x>r VAKKUNDIG invul-
len van uw belastingformu-
lier naar fiscaal- en juridisch
Adviesbureau Mr. J. Gillis-
sen. Tel. 045-327613.
; ..
Winkel & Kantoor

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

Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.
Spoor kantoormachines, Bocholtz. Tel. 045-443961.r : 1 — ———"» : : : : -■ B**********

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 GTi 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/GTIVRX 87-89 v.a. ’ 9.000,- 21 GTD/
GTS Nevada '88-89 v.a. ’16.500,-; 25 GTX '85-90 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 '85-86 v.a. ’3.750,-; CX
GTi '84 ’ 7.750,-; Alfa 164 TD 89 1e eig. ’ 34.500,- 75 1.6/
1.8 '86-89 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 Vertra 1.8 GLS HB '89 1e
eig. ’23.750,-; Kadett 1.6i «Combi '89 1e eig. ’19.000,-;
Kadett 12/13/16/16 D '84-89 v.a. ’5.000,-; «Corsa '84-'B7
va. ’ 7.000,-; Omega «x»mbi '88 1e eig. ’ 19.750,-; Om«3ga
1.8/2.0i/2.0 Gü aut. '88-'9O v.a. ’ 14.000,-; Senator '84-'B9
v.a. ’8.000,-; Ford Scorpio 2.8 iGhia/2.9i '87-'B9 v.a
’16.500,-; Soorpio 201/24 i s«3dan '90-'9l v.a. ’24.500,-;
Scorpio 2.0 CU '85-89 v.a. ’9.500,-; Sierra 2.0 i s«*Jan
'90 v.a. ’20.000,-; Siërra 2.0/2.3 D/23 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. '82-89 v.a.
’3.1000,-; 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
'88-89 1e eig. ’37.500,-; 525i/525 E '82-'B4 v.a. ’7.000,-
-31t3/320i 84-86 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 GUGLT '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 Aocord 2.0 '86-'BB v.a. ’11.1000,-; 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 '85-86 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 Sonate 1.8 GIJ
89 1e eig. ’16.750,-; Stellar 85 ’4.500,-; Suzuki Swift
GU< aut. '88 1e eig. ’ 13.750,-; Mazda 929 2.2iaut. airco
'88 1e eig. ’ 17.50T,-; 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 «ïig ’ 5.750,-; Skoda 105 '87 1e eig. ’ 3.500,- Saab 900
'84-'B6 va ’6.000,-; Nissan Patrol D/Turbo D '85-'B6 va.

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

’ 6.750,-; Volvo 245 GL Combi 82 ’ 6.750,-; Peug«x>t 205
GTi '85 ’ 13.750,-. Plm. 30 goedkope inruil-auto's v.a.
’250,-. Direkte 100% financiering en leasing mogelijk.

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

Te k. Nissan SUNNY 13
SLX, 4-drs., bwj. 10-'B7,
APK 2-93, 1e eig., i.z.g.st.,

’ 13.250,-. Tel. 04454-2092
VOLVO 240 DL, met LPG,
bwj. '85, 119.000 km., in
prima staat, ’7.250,- md.
BTW. Kissel 46 a, Htserlen.
Tel. 045-723142.
NISSAN Bleu Bird 20 Diesel
Hatehback, bwj. '89,
118.000 km., met onder-
houdsboekies, ex directie,
div. extra's en trekh., zeef
mooi, ’10.750,- md. BTW.
Kissel 46 a, Heerlen.
Tel. 045-723142.
Opel KADETT, APK 8e mnd
'92, ’950,-, zien is kopen.
Notarisstr. 24, Susteren.
Te k. Citroen VISA Club,
bwj. '81, APK 2-93,

’ 1.350,-. 045-726112.
Opel KADiETT City, type "79,
APK, ’1.250,-. Baron Mac-
kijstr. «35, Hrin/Meezenbroek
Te koop Opel COMMODO-
RE 2.5, bwj. 80, APK, i.g.st.
045-219253 na 14.00 uur.
Te k. Mercedes BENZ 240
TD, bwj. '84, schuifd./deur-
vergrend./trekh. enz. Tel.
045-416200 na 17.00 uur.
BMW Bauer (geen cabrio),
320 6 .cyt., i.z.g.st., geen 2e
in Ned., vr.pr. ’ 8.000,-. Tel.
045-271845.
Te k. Mitsubishi LANCER F
1.2 GL, bwj. 83, APK 04-93
’3.200,-. 045-218925
Te koop Ford TAUNUS 16 L
bwj. '81, APK 12-92, vr.pr.

’ 1.000,-. 045-423199.
ESCORT '82, ’ 4.750,-;
Panda '82, ’2.950,-; Kadett
'80, ’1.850,-; Kadett 79
’950,-; BMW 316 ’2.750,-
Tredia '82, ’2.750,-; Han-
delsweg 12, Susteren. Tel.
04499-3398.
Te k. Ford SIËRRA Cos-
worthlook, ’ 8.000,-. Te\.
046-529061 na 18.00 uur.
Te k. ALFA 33 bwj. '86. J. v.
Stolbergstr. 30, Landgraaf
Kakert.
Te koop D-Kadett stationcar
bwj. '80, APK 9-92. Tel.
045-419576.
Te k. MAZDA 323 bwj. '84, i.
z.g.st., APK gek., vraagpr.

’ 3.750,-. Tel. 045-427835.
FORD Taunus Bravo '82
’2.900,-; Mazda 323 '81
’3.500,-; Opel Kadett 81

’ 2.500,-; Mitsubishi Colt
'80 ’1.750,-; Opel Ascxjna
80 ’1.250,-; Kadett '76

’ 475,-. Oude Landgraaf
101 Schaesberg-Landgraaf.
Tel. 045-311078.

Te k. BMW 320irecaro-int.,
z«3er mooi, bwj. '84, APK '93.
Beukstr. 15, Passart/Hri.
Te koop MERCEDES, 1975,
igst., ’1.000,-. Dorpstr.
36, Jabeek.
MERCEDES 200, '85, in uit-
st. staat van orxterh., 4 win-
terbanden, 4 zomerbanden,
sportvekjen en extra's,
’22.000,-. Tel. 045-316402
MITSUBISHI 2300 GLX tur-
bo diesel, 4-drs., 1e eige-naar, km.st. 120.000, bruin-
met, APK, i.nw.st. bwj. '82,
’3.950,-. Tel. 045-323178.
Opel ASCONA 16 S autom.
bwj. '82, nw. mod., in st.v.nw., APK, ’3.450,-. 045-
-323178.
Opel KADETT 1.3 S«sdan,
bwj. 86, donkergroen,
’10.900,-. Auto Engelbert,
tel. 04458-2918.
Opel KADETT bwj. '80 HB,
APK 14-3-93, auto 100% in
orde, vr.pr. ’1.575,-. Hae-
senstr. 44, Schaesberg.
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Bovag automobielbedrijf
LEUENAAR'S-autocentrale
Mercedes 190 D wit 1990;
Opel Corsa HB 1.4i Swing
Platina 1990; Kadett HB 1.3i
5 versn. 36.000 km 1989;
Kadett (aravan 1.7 D wit s-
drs. 1989; Kadett 1.8 Sedan
LS 34.000 km 1989; Kadett
HB 2.0 GSI 130 PK wit
62.000 km 1988; Kadett HB
1.3 Club euro rood 1988;
Kadett Caravan 1.6 D 5-drs.
rood 1988; Kadett Caravan
1.3 S LPG wit 1988; Kadett
gesl. bestel 1.3 LS 76.000
km 1987; Kadett HB 1.3 club
euro 65.000 km 1987; Ka-
dett HB 1.6 S nw. type rood
1984; Kadett 1.2 SC Sedan
wit 55.000 km 1987; Opel
Ascona 1.6 S 5-drs. 65.000
km 1987; Opel Ascona 1.6 S
Luxus 4-drs. 75.000 km
1985; Opel Ascona 1.9N
Sedan 1980; Opel Veetra
LBi GL automatiek 45.000
km 1990; Opel Vertra 1.6 i
GL 4-drs. bordeauroodmet.
1989; Opel Omega 1.8 SV
LS 1989; Ford Fiësta 1100
luxe rood 1984; Ford Escort
1.4 i CL magenta-roodmet.
1991; Ford Escort 1.6 Bravo
5 versn. 1985; Ford Escxxt
1.1 Laser 60.000 km 1984;

Ford Escort 1.1 Laser 1983;
Ford Siërra 2.0 Ghia Sedan
1988; Ford Siërra 2.0 Combi
Special megentardmet.
1989; VW Polo 1300 coupé
wit 1987; VW (3otf 1.6 orig.
GTS-uitv. wit 1985; VW Golf
1.3 wit met get. glas nw.
mod. 1987; VW Golf 1.8 div.
spoilers rood 1985; VW Golf
1.6 CL blauwmet 1985; VW
«Golf 1.6 D wit 110.000 km
1988; Mazda 323 HB 1.5
met LPG 1987; Toyota
Camry 2.0 XLi met LPG
roodmet. 1990; Toyota Co-
rolla 1.6 XLliftb. 5-drs. 1988
Honda Civic 1.3 De Luxe wit
16.000 km 1990; Honda Ci-
vic 1.5 GL 3-drs. 1985; Su-
zuki Swift 1.3 GS zwart
29.500 km 1991; Volvo 240
DL met LPG wit 1989. Rid-
der Htcenstraat 151 Hoens-
broek. Info. 045-212091.
Ook uw adres voor een APK
keuring.
Leuk zuinig dames autootje
Subaru MINI Jumbo de Luxe
bwj. '84, gewicht 610 kg., 1e
eigenaar, 49.000 km, APK
gek. ’3.1350,-. in st.v.nw.
Tel. 045-323178.
Suzuki ALTO '84, ’3.500,-.
045-416607.
Te k. Toyota CELICA lift-
back, bwj. '78, met APK. Tel.
045-212956 na 18.00 uur.
Mooie Toyota CELICA cou-
pé '82, APK '93, ’4.350,-.
Tel 045-225913.
Te koop Toyota CELICA
Coupé aut. '82, APK '93,
goede banden, nw. uit), en
schokbr., i.g.st., vr.pr.
’3.750,-. 045-230861.
Toyota STARLET bwj. '86,
SDortief, ’ 9.900,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.
Te k. VW GOLF diesel bwj.
78, APK '93, ’1.450,-. Tel.
045-453784.
VW GOLF 1600 bwj. '76,
koop of sloop, APK 4-92.
Tel. 045-315490.
Te koop VW GOLF bwj. '79,
APK gekeurd. Tel. 045-
-210335, na 18.00 uur.
VWGOLF 1.6 okt. '89, LPG,
nw.st. ’17.500,-. Auto
Engelbert tel. 04458-2918.
Te koop VW PASSAT diesel
vr.pr. ’1.250,-. Tel. 046-
-522918. |
Te koop JETTA bwj. '81,
APK 12-92, 4 nw. banden,
vr.pr. ’ 1.500,-. 045-423199

F. v. OPHUIZEN autohaj
biedt aan: Audi 100 CC'M
aut. m. '84; Ford Siërra 1*]■
Combi 12-82; 2 x OpelJl
dett 13S 82-83; BMW 3
E 5-bak '84; Rover 3ffl
Van der Plas 83; Talbot "■rizon 1.5 GL '83; VW J4I
82; Fiat Regatta 70 S'■
Ford Capri 20S RS-uitv. m
VW Jetta 1.6 S aut. '80;ftH
Escort 1.6 D 85; SaabjJ
GLS sedan autom. '81; «1H
Siërra 2.0 GL autom., 1
Datsun Stanza 1.8 GL Jtorn., '83; Lada 1200 SJIVW Passat '80; Fiat Arg-"
2000 83; Nissan Sunny JlFiat 127 Sport '80; wM
316 LPG '82; Mini 1000 «
Opel Ascona 1.9 LPG ]\
f 1.500,-. Ink<x>p, verWjß
financiering diverse inruWH
Akerstraat Nrd 52C Ho&W
broek. Tel. 045-224*1
Geopend van 10.00-1è'M
uur, zat. 10.00-17.00 uur^B
Wij betalen ’5OO,- Jjfl
’20.000,- voor uw AlJjB
met vrijwaring. 045-4230^8
Te k. Opel KADETT 1.8<$Ê
GT-bekled., kl. zwart, %W
'88, txxtempr. ’ 13.00* ■
Tel. 04492-5303. ■
Te koop Ford ESCORT 'I
L, bwj. '84, APK tot 4-'92-'H
drs., 5-bak, ’5.800,-. ''04454-2092. Jl
Gebrs. DOMINIKOW?!
autobedrijf biedt aan: ®m
Manta 400 Irmscher 2-*M
136 PK wit 87; Rekord Wm
4-drs roodmet. '84; öw|
Ascona 1.6 5-drs rood JmKadett Caravan Van Wl
kent. wit '86; Opel Kadett'■
LS 3-drs. rood '88; Opel nl
dett 1.6 5-drs. bruin '83; GJICL div. extra's antr. '88; -jl
GTi-look wit '86; VW JJIDiesel wit '85; VW Pa*fll
Combi Diesel 5-drs. wit JJIVW Passat 4-drs. groenHJl
'84; Mercedes 190 E div. -SI
tra's wit '87; Mercedes nl
E div. extra's blauwmet. *jH
tomaat '84; Ford Siërra *fl
GL Sedan div. extra's wit 31
Ford Siërra Combi beige JMFord Escort XR3 1.3, ! I
'83-'B5-'B6-'B7; Ford OT|
1.3 4-drs. wit '84; Fiësta "1|
1.1 '83-'B4; Ford Fiësta <M

Diesel blauwmet. '86; Mjl
da 626 GLX 2.0 12V gro-JJ
met. '88; Volvo 3t30 GLe '■drs. wit '88; Volvo 340 ajj.l
maat rood '83; Fiat Ri*!ïl
■blauw '84; Seat Ronda Iï|
GLX goudmet. '84; Rer<
11 GTX 5-drs. blauwig
'84; Citroen Axel 1.2 Tp
rood '86; Nissan King-*
Diesel '86; Nissan Su[*
Diesel 4-drs. zilvermet. 'Nissan Cherry blauw^'82; Talbot Solara 1.6 SJrood '82; Renault Fu«?
GTL blauwmet. '81; &?
Escort Van grijs kenteH*
wit '82. Div. inruilers 2
’1.000,-. Autobedrijf GW
Dominikowski Locht 'Kerkrade. Tel. 045-42020*jy
Opel Vertra 18(X) GT $
Ford Siërra Stationcar CX
Diesel «38; Golf GTi '82; %troën Visa 1400 GL T

’ 5.500,-; Ford Esoort die?
'86; Fiat R«jgatta aut. l
’4.000,-; Opel Kadert v
tomaat OT/TO; Opel CO51200 S 87 ’9.750,-; OfAscona 1600 '83 ’4.750;,
Opel Kadett 1200 Z
’5.900,-; Opel Rekord ]J
’1.500,-; Opel Kadett 5^'85 ’ 8.900,-; Mitsubj^.
Colt '82 ’ 3.500,-; Ford e»
cort 1300 '87; Ford Es*£XR3i cabriolet '87; Ford &
oort 1.3 5-drs. '85 ’8.500/WEBER Autobedrijf. Inrjj
financ., bovag-garan^
Baanstraat 38 Schaesbe'S
Tel. 045-314175. s

Leer en Suède zijn mooi en natuurlijk materiaal. U kunt het echter niet
zelf reinigen. Daar is een Palthe behandeling voor nodig: wij reinigen
uw leer en suède op een speciale wijze, waardoor het materiaal weer g

soepel en schoon wordt. Kleine reparaties worden gratis uitgevoerd en c. leer met kleurverschillen kunnen we weer prachtig voor u bijkleuren.
Zo blijft uw leren en suède kleding in optimale conditie. Tot en met
28 maart a.s. krijgt u 20% korting op deze behandeling. Voor een
kort suède jasje scheelt dat al gauween tientje (van f49,95 nu f39.95).
Dus snel naar Palthe voor mooi .jb^m T*«k a y rriTT'p
leer en suède, wij rr\ I a I 1~l r.
zijn er goedvoor. M BJ f*s« , o *r^- IS ER GOED VOOR

Rijksweg Centrum 73, Geleen. Homerusplein 3, Heerlen. Paradijsstraat 12, Sittard.
Depots: Berg a/d Maas, Heerlen.I ———^^

Opel CORSA 12 S GSi uitv.,
■bwj. '87, alle extra's, APK,
schadevrij, vr.pr. ’ 9.750,-.
Tel. 045-273743.
PEUGEOT 305 GL bwj. '84,
APK 6-3-93, W. blauw, in st.
vnw. ’ 2.750,- 045-323178
Te k. SAAB 9000i, autom., 3
jr. km.st. 27.000, i.z.g.st.
ABS, elec. schuitd. plus ra-
men enz. pr. ’ 38.50X),-. Tel.
046-743836.
Seat IBIZA 1.2 GL wit met
katalysator, bwj. aug. '88,
km.st. 49.000, pr. ’ 13.000,-
Tel. 045-460275.
Te koop SUZUKI Samurai
ten cabrio, bwj. '90, grijs
kent., km.st 9.500. Tel.
045-719962.

Te koop GOLF 4-drs., '79,
APK 10-92, vr.pr. ’1.1300,-.
Tel. 045-423199.. VOLVO 340 '84, 5-drs. met
of zonder gasinstall.
’4.250,-. Tel. 046-512138.. Te koop gevraagd PERSO-
NEN-AUTO'S en alle type
bedrijfsauto's. Autobedrijf
«Loek Sc-+ia«?pkens te Klim-
men. Tel. 04405-2896.. Te koop z«3er mooie FIËSTA: 1100 eind'Bl APK'93 vr. pr.
’2.300,-; Opel Kadett 1200
81 APK 93 vr.pr. ’ 2.750,-.

Beiden i.z.g.st. Asterstr. 26,
jHeerierhekte.
i Inkoop AUTO'S betalen. hoogste prijs, ook tourcara-

vans. Tel. 045-416239.

Opel Corsa '89; Opel Orr*-T
ga 2.0 i '87; Mazda 626 '&".
Porsche 924 '78; BMW 313 .
'83; BMW 316 '84; BM**
318 i'85; VW Polo '86; F'
Panda 5-bak '87; Niss*1
Sunny SU< '89; Honda %
oord '88; Ford Fiësta 11$
'85; Ford Fiësta '85; Alfa -*
1.5 88; Audi 80 '88; Suz^Swift 89; Suzuki Aito '^Autobedrijf REUBSAET, Ofde Vey 47-49 Geleen. T<*
046-744944. Uw adres vo**
APK keuring en alle auto»*
paraties. ✓

Te koop gevr. AUTO'S *Jbedrijfsauto's, schade/de.-*'
«jeen bezwaar 045-7202Q0>-

Voor Piccolo's
zie verder pagina 18



HEERLEN:
- wo. 11/3: Opera Forum met Pelléas
et Mélisande, opera van Claude De-
bussy.

" Het duo Oetgesloape werkt ook mee aan het weekeinde van de Muuële Beek voor de ge-
handicapten. Foto: FRITSWIDDERSHOVEN

AKEN:- wo. 11/3: 'Karate -Billi kehrt zurück
Klaus Pohl.
- wo 11/3 (20 uur): Wiener Blut, ope
rette van Johann Strauss.

Zelfmoord in cellen
liever dood gezwegen

Woensdag 11 maart 1992 " 17

bioscopen
HEERLEN

Royal: JFK, dag. 20 uur. Rivoli: jrDe Johnsons, dag. 18.45 en 21
uur. De Reddertjes in Kangoe- j"
roeland, wo 14 uur. Maxim: Bil- \±ly Bathgate, dag. 18.30en 21 uur. C
H5: The prince of tides, dag. 14 f18.30 en 21.15 uur. The Addams h
Family, dag. 14.15 19 en 21.30 f
uur. Don't teil Mona the babysit- I*
ter 's dead. dag. 18.45 en 21 uur. j
De Notenkraker, wo 14.30 uur. U
Fievel in het Wilde Westen, wo |s
14.30 uur. Ricochet, dag. 21 uur. ~
Curly Sue, dag. 14.30 en 18.45: "uur. Dead again, dag. 18.45en 21^uur, di do ook 14.30 uur.

KERKRADE
WijnijTachttheater: Meeting Ve- fnus, wo 20 uur. *-

MAASTRICHT
Mabi: JFK, dag. 20 uur. Frankie |
& Johnny, di tVm do 21 uur. Ba- L
bar, wo 14.30 uur. Hot shots, di %
t/m do 21 uur, wo ook 14.30uur. %
De Johnsons, di t/m do 21 uur, f
wo ook 14.30uur. Ciné-K: Baton |
Pink, dag. 21 uur. Cinema-Pala- £
«*e: The prince of tides, dag. 18,jp
en 21.15 uur, wo ook 14.30 uur.ll).
ÏDead again, dag. 19 en 21.30uiir.|P
"Don't teil Mom the babysitter 's*%!
dead, wo ook 14 uur. Fievel injlp
'het Wilde Westen, wo 14 uur/**
Shattered, di t/m do 19 en 21.30 |
uur. Lumière: Goodfellas, dag. |
beh. di 20 uur. The Hit, dag. beh. f
di 20.30 uur. Der Amerikani- i
scher Freund, dag. beh. di 22 |
uur. £

GELEEN
Roxy: Hot Shots, dag. 20.30 uur. f
Harley Davidson and the Marl- !
boro Man, dag. 20.30 uur. Babar. v
wo 15 uur. r

SITTARD
Forum: De Johnsons, dag. 20.30 f
uur. Frankie & Johnny, dag. ?
20.30 uur. De Reddertjes in Kan-|£
goeroeland, wo 14 uur. Filmhuis -Sittard: Bij nader inzien, di (2**-
-20.30 uur. Dead Poets Society, fwo 19.30uur. The Third Man, do |
20.30 uur.

ROERMOND
Royal: The Addams Family, di |
t/m do 20.30 uur. Filmhuis Roer- f
mond: Camille Claudel, di 20.30 |
uur. The Matchfactory Girl, do f20.30 uur. I

VENLO
Perron 55: Dead Poets Society, B
di 20.30 uur. L

■;:if

Zo nu en dan slaagt een blijkbaar tot wanhoop
gedrevenarrestant er weer eens in een punt van

een laken achter een tralierooster te friemelen. Of
een deken voor de nacht aan repen te scheuren om
zich vervolgens zonder dat iemand er erg inheeft

op een onvoorstelbare wijze van het leven te
beroven. Een hele enkele keer blijft er een

afscheidsbriefje achter. Maar meestal is er niets. Of
alleen een hoopje raadsels. Afgelopen

zondagmorgen, halfelfmaakte een politieagent
een rondje langs de Roermondse politiecellen en
trofeen dodearrestant aan. 25 jaaroud dezekeer.

„Het laat zich aanzien dat de man zich heeft
opgehangen", zegt de officier van justitie

vervolgens.
Waarna alleen nog maar een doodse stilte volgt.

DOOR JOS VAN DEN CAMP Rielink zegt het met de bekende
slag om de arm want hij heeft
geen concrete gegevens en on-
derzoeken om zijn vermoedens
op te baseren. Het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek (CBS)
beschikt nog niet over de cijfers
van 1989 en 1990. Wel over die
van 1988, maar weigert die 'zon-
der meer' vrij te geven. „Het
openbaar maken van zelfdo-
dingsstatistieken ligt nogal ge-
voelig", zegt een woordvoerder.
De rijksrecherche die het naadje
van de kous wil weten als een ar-
restant in een politiecel een ein-
de heeft weten te maken (het
blijft een hele kunst!) aan zijn le-
ven laat niets los. „Wij zeggen
niets over het aantal gevallen
van suïcide in cellen, noch over
de resultaten van de onderzoe-
ken die daarna volgen of de wij-
ze waarop die worden uitge-
voerd", aldus commissaris P.
Andichon van de rijksrecherche
in Den Bosch.

door arrestanten als zeer depri-
merend wordt ervaren.

in Maastricht. De raadkamer was
van zijn zelfmoordneigingeh op
de hoogte. Ineke van den Brüle
van de Coornhert-Liga verwacht
binnenkort na jaren van strijd
van de ministeriesvan justitieen
binnenlandse zaken haar zin te
krijgen: een toezegging dater ge-
registreerd wordt, zodat de ver-
eniging zich meer kan gaan rich-
ten op onderzoek naar de achter-
gronden voor suïcide in politie-
cellen - voor zover mogelijk
althans.

MAASTRICHT:- wo. 11/3: lunchconcert met Saskia
Kingma, harp en Josine Buter, fluit
(12.30 uur).

# 'Een arrestant in een
politiecel kan verward
raken en door angst vaak
tot wanhoop worden ge-
dreven.
De steeds jonger worden-
de arrestanten missen de
ruggegraat, worden
steeds minder stabiel.' Zo
proberen mensen uit de
praktijk de vaak raadse-
lachtige zelfdodingen in
cellen te verklaren.

Foto: KLAUS TUMMERS ROERMOND:
- wo. 11/3:Revue Revue! musical van
Jos Brink en Frank Sanders.

En dat moet als de wiedeweerga
veranderen, vindt de Coornhert-
Liga, de vereniging voor straf-
rechthervorming. Een registratie
van zelfmoorden in politiecellen
is nooit uitgevoerd of is in ieder
geval nooit openbaar gemaakt.
Registraties zijn wél bijgehou-
den in de, 'luxere', huizen van
bewaring en gevangenissen in
Nederland. In 1964 waren er daar
byvoorbeeld 46 (pogingen tot)
zelfmoorden, tien jaar later 84
gevallen en in 1984 maakten 237
arrestanten een eindeaan hun le-
ven of probeerden ze dat althans.
Uit een onderzoek, verricht door
de Leidse hoogleraar W. Bernas-
co bleek enkele jaren geleden
dat de meeste gevallen van zelf-
moord of pogingen daartoe voor-
kwamen in de eerste fase van de
opsluiting. En dat is dus niet in
een huis van beswaring of gevan-
genis, maar meieen na de aan-
houding: in de politiecel die

S>ERMOND - Meestal ziet hy
\l We^ aan e nieuwe 'gasten.
J?^*5 hrj het er nietaan ziet, dan
J*°Pt-ieze in cel nummer 11. Be-
ha**kt met camera's. „In die kop-
jes kijken kan ik niet." Dat

een handicap. „Maar dan
jjBll ik in ieder geval zien wat ze
J^n. Zweten. Steeds weer heen
j*1 Weer lopen. Tot bloedens toe
jjft het hoofd tegen de muur
jj^an en altyd weer drukken ope bel. En als ik dan vraag wat. ls> dan willen ze praten, pra-
in> praten. Bang zijn ze. Doods-r*iauwd." Henk Brugmans isJ*11 van de twee arrestantenbe-
-"arders die de politie Heerlenti^ds acht jaar in dienst heeft,

jp-fien met een collega houdt hij
/ cellengalerij op de derde ver-

van het politiebureau in
2 gaten. „Het kost mij geen
r'd", redeneert de arrestanten-

„Dus beter een keer
* Vaak de dokter gebeld, dan te*eirüg."

,j
te jochies worden steeds jon-

j*r- Ze hebben geen ruggegraat
zegt Brugmans in navol-

J^g van directeur Jan Rielink
J**i de reclassering Limburg-
i in Maastricht. Al zegt die
j^ste het wat voorzichtiger:
~e groep gedetineerden en inPolitiecellen verblijvende arres-ten wordt steeds jonger."
foeger haalden tieners kattek-. >*ad uit, tegenwoordig plegen

'regens uit diezelfde leeftijds-
j^ep misdrijven, zegt Rielink.

p*- heb de indruk dat politiebu-
huizen van bewaring en"*yangenissen veel meer psy-

"psch gestoorden en drugsver-
L^afden achter slot en grendel
£ebben. Dat zou wel eens een rol
'"■rinen spelen bij het toegeno-

/Jen aantal zelfmoorden of po-
tot suïcidein cellen."

streeksgewijs

De ongeschiktheid van de poli-
tiecel voor langere detentie dan
vier dagen wordt geïllustreerd
door de zelfmoord van een van
de arrestanten die augustus 1988
stierf op het Heerlense politiebu-
reau. De twintigjarige Heerle-
naar pleegdezelfmoord nadat hy
tot zijn grote teleurstelling van
de raadkamer te horen had ge-
kregen dat hij nog eens twee
weken in een politiecel moest
blijven omdat er nog geen cel
vrij was in het huisvan bewaring

De politiebureaus hebben wat
dit laatste betreft zelf ook niet

stil gezeten. Hoofdinspecteur H.
Vodeb van de Heerlense politie:
„In 1988 hebben we in een hele
korte tijd drie gevallen van zelf-
moord gehad. De celblokken za-
ten overvol. Veertig of zestig
dagen in een politiecel was toenaan de orde van de dag. Het ge-middelde ligt nu op twaalf da-
gen. Stalen celdeuren zyn ver-
vangen door glazen, sommige
cellen zijnvoorzien van camera's
en roosters in het plafond heb-
ben we laten verwyderen." „En
overdag schalt de popmuziek
over de gang", zegt arrestanten-
bewaarder Henk Brugmans, de
man van de dagelijkse praktijk.

- wo. 11/3: tweede cabaretprogramma
van Vincent Bylo, getiteld 'De knal
van half zeven' (20.15 uur).

WEERT:

exposities
HEERLEN

Stadsgalerij Heerlen, Raadhuisplein
19. De Collectie, keuze uit de kunst
collectie 1950-1991. T/m 10/5, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17 uur
Galerie de Konfrontatie, Putgraaf 5
Expositie van Lex Timmermans. T/m
29/3. Open za en zo 14-17 uur. Ther
menmuseum , Coriovallumstraat 9
Zoals de ouden bouwden. T/m 17/5
open di t/m vr 10-17 uur,za en zo 14-17
uur.

HOENSBROEK
Kasteel Hoensbroek. Schilderijen var
jMphons Wintersen Foen Winters. Ke-
ramiek van Silvia O'Prinsen. T/m 29/3
open dag. van 10-12en 13.30-17 uur.

Tenzij anders aangegeven beginner
alle voorstellingen om 20.00 uur.

HEERLEN

" In het kader van het Colum-
busjaar houdt de Werkgroep La-
tijns-Amerika vier bijeenkom-
sten in samenwerking met de
Volksuniversiteit. Vanavond, 11
maart komt Guatemala aan de
orde, op 18 maart Brazilië, op 25
maart Bolivia en op 1 april Mcxi
co. De kosten bedragen fl 35,-
-voor de vier avonden. Voor in-
formatie: 9 712106 of 712856.

sum is op zoek naar mensen die
tussen april 1991 en mei van dit
jaar hun gouden of diamanten
huwelijksfeest gevierd hebben
of nog gaan vieren. Hetkorps wil
al deze mensen zondag 5 april in
de bloemetjes zetten tydens het
traditionele Gouden Paren Con-
cert. De feestelingen worden ver-
zocht contact op te nemen met
Valentijn 9 255648 of met Lus-
tenberg 9 256127.

NUTH

" FotofLimburg verzorgt tot en
met 8 april een tentoonstelling
van het werk van Jan Crutsen in
de bibliotheekaan de Burg. Bec-
kersstraat.

" In het Vrouwenhuis, Corioval-
lumstraat 17, gaat deze maand
weer een aantal cursussen van
start. Het programmaboekjekan
besteld worden via ®
045-711913. Vanaf deze maand
wordt ook weer een maandelijk-
se filmavond gehouden.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Gli-
cias, fotocollages van Glicia Rodri-
gues. T/m 29/3, open ma t/m vr 10-12,
14-17 en 19-21 uur, zo 15-17 uur.

SCHINVELD

" In zaal M«jetpoint aan. de
Beekstraat wordt vanavond om
20 uur de film vertoond over het
'Sjpiël onger de Banke en uëver
de Pöhl'.

" De toneelgroep St.-Pieter uit
Maastricht geeft morgen, don-
derdag 12 maart, om 19.30 uur
een voorstelling in de Filmzaal
van Welterhof. Vertolkt wordt
het blijspel 'De oudjes doen het
nog goed. De entree is fl 2,50.

VOERENDAAL
Gemeentehuis, Expositie van vier
Russische kunstenaars. T/m 2(3/3,
open op werkdagen van 9-12.30 uuren
13.30-16.30 uur.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Ex-
positie met recente schilderijen en
werken op papier van Gerbrand Vol-
ger. T/m 5/4, open wo t/m za van 11-17
uur en zo van 14-17 uur. Gemeente-
museum, Andersonweg 4. Werk vanMarinus Fuit. Van 14/3 t/m 17/5, open
dit/m vr 11-17 uur, zaen zo 14-17 uur.

Antiekbeurs in
Rodahal Kerkrade

- Onder auspiciën"M het Nederlandse Antiquairs
■*yde wordt komend weekeindejj1 de Rodahal te Kerkrade eenj^nst-en antiekbeurs gehouden.e totale collectie, bestaande uit
r°ot- en kleinmeubelen, klok-
.etl, schilderyen, naaigerei,
?unten, beelden, poppen, ge-

glas, koper,
porselein en aardewerk

i °rdt door een taxateur ge-*eUrd.

'Kinderproject'
bij Humanitas

LANDGRAAF
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. Exposi-
tie van de Duitse kunstenaar Frank
Ermschel. T/m 19/4, openvr 17-20uur,
za en zo 14-17 uur. Galerie Gaudi, He-
reweg 83. Werk van Mare Hendriks.
T/m 29/3, open do t/m zo 10-17 uur.
Raadhuis. Werk van Hans Giessen.
T/m 25/3, open ma t/m vr 9-12 uur, ma
en do ook 14-16uur, do ook 17-19uur.

" In de UTP, Oliemolenstraat
60, wordt op de donderdagen 12,
19, 26 maart, 2 en 9 april een fe-
ministisch-theologische cursus
gehouden onder de titel 'Vrou-
wen, Derde Wereld en theologie.
De lessen duren van 20 tot 22
uur. Voor informatie:
,§■o4s-718520.

" Pakketten voor Polen kunnen
donderdag van 14 tot 18.30 uur
worden ingeleverd op het inza-
melpuntKempkensweg 18. Voor
informatie: 9 045-726348. NUTH

Atelier Jac Vinken, Stationsstraat
282. Schilderijen van Gerda Haag-
mans en beelden van Rini Dado. T/m
4/4, open di t/m vr 9-18 uur en za 9-17
uur.

"; antiekbeurs is geopend op
13 maart van 19 tot 22

Ur, op zaterdag van 14 tot 22
,yr en op zondag van 11 tot 18Hu*.

Hom over incest en
seksueelgeweld

*j**ERLEN - De Fiom, een in-
tantie die hulp biedt bij zwan-

*erschap en alleenstaand ouder--P^ap, start eind maart met een
"oep voor vrouwen die ervarin-en hebben met incest en sek-sueel geweld. Door met elkaar
"*aarover te praten, kunnen vrou-jjten steun en herkenning by el-kaar vinden en de ervaringen
herwerken.
;"e groep wordt begeleid door
SP6I» maatschappelyk werkster
>*n de Fiom en een ervéiren vrij-
willigster. De groep komt gedu-
imde circa twintig weken weke-
£>ks bij elkaar en zal bestaan uit
j7*s tot acht vrouwen. Aan deel-name zyn geen kosten verbon-'jfen.
.f'formatie en aanmelding: Fiomg-lly Phyl), Dr. Poelsstraat,
J'eerlen, ®74.00.82, liefst tussens enll uur.

berg uit Duitsland en een Wiener
orkest van vijf personen optre-
den. Op zondagmiddag wordt er
een playbackshow opgevoerd. In
de jury zal Tony Willé acte de
presence geven. Het weekend
wordt op zaterdagavond om
20.00 uur geopend door Heerlen-
se burgemeester Van Zeil.
Het Dagcentrum Muuële Beek is

HOENSBROEK - Een keur van
regionaal bekende artiesten
treedt zaterdag 11 en zondag 12
april op in Sportpaleis Hendriks
aan de Heerlerweg te Hoens-
broek. Tijdens het feestweekend,
georganiseerd door B. Mesters
en J. Arnoldussen voor het ge-
handicapten-dagcentrum Muuë-
le Beek in Hoensbroek. De ge-
handicapten hebben het plan om
een nieuwe CD op te nemen en
hopen in het weekend het daar-
voor benodigde geld binnen te
halen.
Over de twee dagen verdeeld
zullen onder andere Showband
Antonius, Sjef Diederen, Duo
Oetgesloape, Bergkapell Hilles-

Feestweekend
gehandicapten
Muuële Beek

een onderdeel van de stichting
Welzynszorg Oostelijk Zuid-
Limburg. Het centrum verzorgt
voor 76 verstandelijk gehandi-
capte mensen in de leeftyd van
20 tot 70 jaar verschillende acti-
viteiten, zoals zwemmen, foto-
graferen, fietsen, wandelen,
handwerken, handenarbeid en
muziek. De opbrengst van de CD
is alleen bedoeld voor muziek-
doeleinden zoals een nieuwe ge-
luidsapparatuur en nieuwe in-
strumenten.
De entreekaarten voor zaterdag-
en zondagmiddag kosten 5 gul-
den, maar in de voorverkoop
A2.50. Voor de avonden bedraagt
de entree A7.50 en in de voorver-
koop 5 gulden.

HOENSBROEK

" In samenwerking met de
Stichting Zin- en Levensvragen
houdt de Stichting Open Deur
donderdag vanaf 13.30 uur een
themadag rond de wao met als
titel: 'Profiteurs en profeten. De
bijeenkomst vindt plaats in Ons
Huis, Josephstraat 21.

HEERLEN - De stichting
Kinderopvang Humanitas is ge-
start met een nieuw project om
bij kinderen de belangstelling
voor techniek te vergroten.
Acht basisscholen uit Heerlen,
Hoensbroek en Landgraaf bezoe-
ken drie keer met een groep het
Junior Ontdekcentrum. Dit is
een centrum datzich bezighoudt
met de buitenschoolse opvang
van kinderen tussen de vier en
twaalf jaar. De activiteiten zijn
gericht op het zelfstandig iets
doen of maken door de kinderen
op het gebied van techniek.
Het project is een onderdeel van
de landelijke actie 'Spelend om-
gaan met techniek. Hierin wer-
ken elfPabo's samen met Huma-
nitas en 't Iëmenschoor. Het
geheel wordt gefinancierd door
de Stichting O&O, die de oplei-
dingen in de metaal-elektro-
industrie verzorgt.

Gilde Heerlen zoekt leden
BRUNSSUM

" Voor gevorderde origami-
beoefenaars wordt morgen van
20 tot 22 uur een bijeenkomst ge-
houdenin gemeenschapshuisDe
Kepper. Kinderen kunnen er za-
terdag van 14 tot 16 uur terecht.
Voor informatie: PeterKleinjans
9 045-271717.

Geslaagd
UTRECHT - Karin Vaessen uit
Kerkrade slaagde aan de Rijks-
universiteit te Utrecht voor het
doctoraal examen onderwijskun-
de.

VENLO
Museum Van Bommel - Van Dam,
Deken van Oppensingel 6. Hommage
aan Sef Moonen. Van 15/3 t/m 3/5,
open dag. 10-16.30 uur, za en zo 14-17
uur, ma dicht. Goltziusmuseum, Golt-
ziusstraat 21. Expositie 'Archeologi-
sch Limburg. T/m 20/4, open di t/m vr
10-16.30uur, za en zo 14-17 uur.

*JEERLEN - In Brunssum,
fteerlen en Landgraaf starten

weer gespreksgroe-pen voor familieleden van de-
cente personen. De bijeenkom-
ften worden verzorgd doorerpleegkundigen van het Groe-

Ne Kruis Oostelijk Zuid-Lim-
burg in samenwerking met de
RIAGG Ouderenzorg.

Gespreksgroepen
familieleden
demente mensen In de gespreksgroepen krygen

familieleden de kans om ervarin-
gen uit te wisselen en steun te
zoeken by elkaar. Tevens wor-
den er vaardigheden voor het
omgaan met dementerenden ge-
leerd. Een groep bestaat uit tien
personen die tweewekelyks by
elkaar komen, 's avonds van
19.30 tot 21.00 uur.

HEERLEN - Een groep mensen van 50 jaaren ouder gaat in samen-
werking niet de Vrywilligerscentrale in Heerlen een gilde oprichten.
Er is vooral vraag naar personen diethuis zyn op het gebied van or-
ganisatie, administratie, public relations, financiën, sponsoring en
recht. De bedoeling is dat de ltïden detoekomstige bestuursleden of
kantoormedewerkers van het Gilde Heerlen worden.
Het Gilde is een organisatie die volledig gerund wordt door 50-plus-
sers. Zij brengt contacten tot stand tussen mensen die iets aan te
bieden hebben (bijv. een hobby, een bekwaamheid of kennis) en
mensen die graagvan dezekennis ofervaring gebruikwillen maken.
Wie interesse heeft kan zich aanmelden bij de Vrywilligerscentrale,
Burgemeester van Grunsvenplein 2, Heerlen, 9 045-713971. " Het Harmonie Orkest Bruns-

LimburgLimburgs dagblad J
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in het nieuws

kort



Auto's
Te k. VOLVO 340 DL diesel
3-drs, kl. blauw, i.nw.st.,
bwj. '86, vr.pr. ’ 7.450,-; Ci-
troen BK E kl. zwart, bwj. '88
i.nw.st, vr.pr. ’ 10.750,-;
Citroen Visa 4 cyl. kl. rood,
bwj. '84, i.z.g.st, vr.pr.
’3.250,-; Daihatsu Cuore 2
«_yt., kl blauw, bwj. '83, vr.pr.
’2.950,-; Ford Escort 1300
GL, bwj. '81, 3-drs, APK 7-
92, zeldz. mooi, vr.pr.
’3.750,-; Fiat Uno 45, bwj.
'83, vr.pr. ’2.950,-; Mazda
323, kl. bruin, bwj. '80, i.z.g.
st., vr.pr. ’1.850,- en veel
auto's v.a. ’ 300.- tot
f 1.000,-. Tel. 04498-54319————— ' -Aanhangwagens
Te k. gevraagd AANHANG-
WAGEN dubbelasser, laad-
vermogen 15 tot 2.000 kg.
Tel 0449?-Ifi?9

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

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

Wij geven U de HCXJGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Körfer. Tel. 045-229045.
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 n4.**.-4114f1n

■ . ' ' .« . ..«■... '- . . . —
Auto onderdelen en accessoires
11

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet.

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242.

Motoren
Te k. YAMAHA XJ 600 toer-
motor, bwj. '90, 19.000 km.,
v. pr. ’8.500,-, i.z.g.st. Tel.
04498-59069.

(Brom)fietsen
BROMSCOOTER Peugeot
SC 50, ’3.995,- een parel-
tje van toptechnologie.
'maak een proefrit bij Huub
Arets, Rdr. Hoenstr. 118,
Hoensbroek. Tel. 045-
-211893. Donderdag na
13.00 uur gesloten.
SNORFIETS-SCOOTER
Rapido Peugeot ’ 3.395,-
Luxe en comfort voor het
hoogste niveau. Kom hem
bekijken en maak een proef-
rit bij Huub Arets, Rdr.
Hoenstr. 118, Hoensbroek.
Tel. 045-211893. Donder-
dag na 13.00 uur gesloten.
Te koop ATB, Batavus
Rambler. Te bevr. Roth-
kranslaan 11,Landgraaf.
Te koop INVALIDEAUTO
merk Arola 16 S, bwj. '89,
catwaarde ’ 7.000,- voor
’3.000,-, z.g.a.nw. Op gen
Braak 41, Heerlerbaan,
tussen 9.00-17.00 uur.
Te k. Vespa CIAO met ster-
wielen, bwj. '90, i.nw.st,
’850,-. Tel. 045-461930.

Campers
Te huur kamper- en cara-
vanstalling. Bouwen, ver-
koop, huur en verhuur kam-
peerwagens. Motorhomes
JACOBS Hommerterweg
278, Amstenrade. Tel
04492-2942.

(Huisdieren__________________
VOGELS, «Benden, 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 «30 ras-
sen plus gar. en tatoeage.
Kl.America, Th.Watsonln 34
Achel(B). 09-3211644489
Zond, open maand, gesl.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, kakatoes, ara's en
beo's voor kweek. Tel. 046-
-375359.
«SOEMERS, yorksterr. ruw-
harige tekkels, perz. katjes.
Walem 11a, Schin op Geul.
Tel. 04459-1237.
Te k. DALMATISCHE pups
plus Bemer-Sennen pups
met stamb. Tel. 08866-2483
Te k. Duitse DOGGEN-
PUPS, 4 wit/zwart gevl. har-
lekijn, 2 zwarte manteldog-
gen, kamp.afst. Kennel Do-
mino's Dynasty 046-526290
SHIHTZU-pups en zeer
mooie mini-yorkshire ter-
riers. Inl. 043-478587.
Jonge GRASPARKIETEN,

’ 12,- per koppel. Tel.
04492-1822.
Wegens omst. goed tehuis
gezocht voor Siberiatfie
HUSKY, 9 mnd. met stam-
boom, reu. 04498-58370.
Tegen kl. vergo«3d. af te ha-
len MALTHEZER reu, 5 jr.,
lief en zeer aanh., is niet
graag alleen, liefst mensen
met tuin. Tel. 045-325773.

Vakantie
Te k. 2 STACARAVANS

’ 650,-per 2. 04492-1822
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiitz. Inl. 045-410071

Caravans
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import. Wij openen de deur
van onze nieuwe winkel, en
dat merkt U. Alko-stab. of
SSK-kop. van ’575,- nu

’ 4<30,-; TV-antenne van
’lO7,- nu ’135,-; Aerotex
2V2 mtr. breed van ’34,50
nu ’ 29,50; Tenten Dorema/
Brands/lsabella/Mehler; Plm.
5.000 caravan accessoires
voor lage prijzen. Bartels
Caravanning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade/1Hoensbroek. Do-koopavond
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import, Limburgs grootste
ANWB Bondsverhuurder
van tourcaravans, vanaf j
’325,- p/wk., mcl. verz. en
voortent. In onze shop plm.
5.000 caravan accessoires.
Bartels Caravanning Import,
Hommerterweg 256,
Amstenrade/Hoensbroek.
04492-1870. Do koopavond
Uw vakantie begint bij
BARTELS Caravanning
Import. Licht gewicht Cara-
valair caravans, 4m opbouw
mcl. koelkast vanaf 475 kg.
Bartels Caravanning Impor-1
teur van LMC Munsterland
Sprite/Predom en Caravalair
Tev. plm. 60 inruil vouww.
en tourcaravans voorradig.
Het adres voor onderhoud
en reparatie. Werkplaats
met gespecialiseerde ap-
paratuur o.a. remmentest-;
bank enz. Schade hertstel i
aan oude merken. Caravan <
accessoires shop met plm. I
5.000 artikelen. Bartels
Caravanning Import. Hom-
merterweg 256, Amstenrade
Hoensbroek. Tel. 04492-!
1870. Do koopavond. i

Sport & Spel
G.V. Coriovallum vraagt met
spoed een verenigings-
LEIDER/STER voor jon-
genstumgroep. Inl. na 18.00
uur tel. 045-713849.

Mode Totaal
OORBELLEN ïëÖÖ paar

’ 250,-; 500 de luxe ’ 250,-;
haarmode 600 st, ’150,-;
kett./br./armb. assort. 600 st.

’ 150,-; monsterpakket v.a.
’150,-. Incl. BTW en verz.
kosten. 04750-26305.

Baby en Kleuter
Te koop KINDERWAGEN 3
in 1, lichtblauw, ’ 200,-. Tel.
045-272535.
Te koop BABYKLEERTJES
t/m mt. 86, in «3en koop
’50,-; draagzak ’15,-;
wipstoeltje ’ 15,-. Tel. 045-
-711362.

In/om de tuin

SCHUURTJES, tuinhuisjes,
garages, hondenhokken,
vele afm. reeds v.a. ’ 195,-.
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, «34*54 GA
Kerkrade. Tel. 045-460252

Vandaag nog modder en
zand, morgen GAZON.
Graszoden, ~ coniferen,
heesters, heide enz. Jawell,
Tel. 045-256423.

Bloeiende heide, primela's,
violen, rododendron, aza-

' lea's, rozen, vaste planten,
coniferen, heesters, fruit- en
sierbomen, graszoden.
Kweekerij, Tuincentrum: DAUTZENBERG, Locht 23,

t Kerkrade. Tel. 045-428900.
Euverum 16, Gulpen. Tel.- 04450-2131.
1 Bel de Vakman, Chassis of koperrot of AF-, GEKEURD, bel dan 045-

-251872.

SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
NEW LCOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of

' 045-312709.
Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
West. Sanitair, gas, water,
cv, badkamers, riolering,
onderhoud. 045-412547.

VERKOOPT DIT NIET
BETER?

Droomhuis
U wilt uw huis verkopen.

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

Het pand heeft 5 mooie, ruime slaapkamersen een
gezellige hobbyzolder.

Een luxe badkamer ontbreekt natuurlijk niet.
De living heeft een oppervlakte van 60 m2en de

keuken is compleet met luxe installaties.

Zaterdag 14 maart plaatsen wij
de foto of tekening in de Reuze-piccolo van

uw huis geheel

GRATIS!
Bel nu voor meer informatie:

045-719966
Welke vitale MAN met veel
vrije tijd, liefst AOW-er, is
geïnteresseerd om in regio
H«?erlen groot grondstuk te
bewerken, of er iets anders
mee te doen. (Ideeën wel-
kom). Evt. met in de toe-
komst vee, agrarisch of hob-
bytuin (groenten, kruiden).
Voor info. tel. 045-752324
liefst tussen 12.30-16.00 u.

Ervaren vakman biedt zich
aan veor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. «Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Voor al uw tuin- en SIER-
BESTRATINGS werkzaam-
heden, tevens ontwerp aan-
leg. Bel vrijbl. 045-726366.

STOELMATTERIJ vem. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen, 046-
-745230 servire binnen 24 u.
Riet- en BIEZENSTOELEN,
repareren ’ 50,- p. st. met
garantie. Tel. 043-435761.

! Opleidingen
Goed gerichte studiebege-

■ leiding in Heerlen en Hoens-. broek. BIJLESSEN in alle. vakken v.a. ’ 15,- per uur,. verzorgt obor een ervaren
f team van dtxenten in Heer-

len en Maastricht. Inl. E.C.H.

" 045-741102.
Rijles

Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vr. naar onze voorwaarden.
Uw RUBEWIJS (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'darti. Tel. 010-
-4761506 (niet geslaagd,
geld terug, vraag naar onze
voorwaarden).
S.D.L biedt u aan: RUBE-
WUS 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.
In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Koopje: zwaar eiken BANK-
STEL 3-2-1 met rundleren
kuipkussens ’ 3.450,- (nw.
pr. ’5.800,-), zwaar ovaal
eiken salontafel ’ 375,-.
(nw.pr. ’ 600,-) alles 6 mnd
oud. 045-715619.
Te k. eiken KAST br. 2.50m,
pr. ’950,-. Tel. 045-723215
Klassiek BANKSTEL 3-1-1-
zits te koop, i.z.g.st. Tel.
045-715739.
Voor al uw 2e hands MEU-
BELS, ook antiek, veel keus
Kouvenderstr. 208, H'Broek
Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.. . ■■

Zonnebanken/Zonnetemels

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

11 lamps dubbelgebogen md. statief vanaf ’ 845,-
-10 lamps superbreed compl«3et ’ 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.
ZONNEHEMELVERHUUR

j Mezo; 10-lamps gebogen
jzonnehemel op kantelstatief
huur pr. ’ 50,- p/wk. Bez. en
pi. ’20,-. Inl. 045-312956.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 65,-. Nieuwe
KTV's v.a. ’298,-, betaling
v.a. ’25,- p.mnd. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN TVs met
gar. Philips grootb. v.a.
’125,-. Zeer recente TVs.
Reeds 25 jr. TV-cxx.t^ntr.
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. 045-724760.

Huish. artikelen
Electro fom. ’ 195,-; diepvr.
’150,-; wasdr. ’150,-;
IJSK. ’ 95,-. 045-725595.

Kachels/Verwarming
KACHELS, opruiming. Hon-
derden guldens voordeel.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.

Kachelspeciaalzaak, alle
hulpstukken en aanverw. ar-
tikelen. REKER, Kluis 28,
Geleen.

■ . I ' ■ ' '
Muziek

Roland SC 55 Soundmodule
inmiddelsbest verkochte midi-module aller tijden!!

Uit voorraad leverbaar!!
PC bezitters opgelet

De SC 55 nu ook als insteekkaart mcl. MPU 401
midi-interface: ’ 1.295,- !!

Alles voorradig en demonstratieklaar.

Donderdag koopavond

Organist gezocht voor TRIO
Ifst. met zang. 045-417508.

Vei_ameling«3n
Te kcx» gevraagd POST-
ZEGELS en munten. Tel.
04750-26305.

Tekoop gevr.
Te k. gevr. GOUD en mun-
ten, de hoogste prijs. J.
Reumkens, Corneliusln. 28,
Heerlerheide. 045-228037.

Inkoop GOUD tegen *
geld. Defect of heel
bezwaar. Verseveld
leastr. 80A, H«3erief*
045-714666.
Gebr. SWINKELS 2i
huisd naar De Bern
Heerlen. Wij betalS
hoogste prijs voor al"
ijzer/metalen. 045-4220
Piccolo's in het ürt
Dagblad zijn groot "SULTAAT! Bel: 045-7]

Diversen: ::::::: : : : -*

Bruidsgalerij "Marianne'
Stel zelf uw eigen bruids- of communiejurk samen'

eigen droomwens. Redelijke prijs, vakkundig adv*
Vrijblijvende info. 045-211571.

Voor Limburgs LEKKER-
STE gehakt. Slagerij Hout-
vast Schinnen.
Te k. GOKKAST Big Fruit
Gambler, vr.pr. ’750,-. Tel.
046-748922.
Let op nieuw! Manicure en
ontspanningsmassage, dag.
zonder afspr. 045-351555.
Draadloze TELEFOONS,
rub. antenne, stevig model,
rijkw. ca. 750 mtr., ’125,-.
Tel. 045-726336.

BARBEQUES, gas
steen, voor part. en p«
bruik. Ook gisschikt vj
bouw. Reker, Kluis 2»
leen, 046-740785.
Mobiele AGGREÖ
benzine en diesel 50'
85 KVA, 220/380 V, e*
’1.500,- tot ’8.500,'
v.d. Biggelaar, Gemd*
04923-61953. ,

Wat VERKOPEN? 'teer via: 045-719966.
|

06-Hjnen

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.)
Je kan al je sex wensen kwijt
bij de kleine sexyAngel, bel

haar privé op
06-320.320.86

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

HogeNood
06-320.320.89 (’l,-p/m)

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 gewcon zelf 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

Porno f o o n
06-320.320.76 (’l,-p/m)

Sex hot sex
Gratis sex-bemiddeling.

Relatie en live
sexgesprekken

06-320.330.71 - 75 et p/m

' ■■■■ --■

Griekse S<
Lisa draait z. om 501
06-320.325J

Sexlijn 10
Jarretels 06-320.320-

Ruige Sex 06.320.32C
Ondeugend 06.320.32'

Call-Me 50 cprr^

Sex voor*
hete jongens& mei**1

dir«3ct apart, ’ 1,- P"
06-320.325-j
06 Gay Caf-

Limburg
De box met al jaren*

de meest spanner*
afspraken! 50 cp**

06-320.327-j
Homosex voo
Draai «3erst 06-320, en

SM ümburg ...325-
Jack Off Privé..32l "Darkr00m....324.1
Gay Pervers...329■■

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l''

Bi-5ex..323.36
Jongens-5ex....325.

Studenten-5ex...327
’l,-p/m Pb. 75141 Aj

*Vera*
06-320.331.09 Heb j«
bij de hand? Dan wel
precies hoe het met'

voelt. 75 et p/m.
Voor Piccolo's

zie verder pagina 2

KRUImTIVLAAI MAASLANDER 48+ % V*ÉlI, .^J_iife__! Jf DUBBELVLA
:' 000*1100 eram Vers van't mes of SJ^^É* Ü__^ Vanille/aardbeien, vanille/pistache,

W^msÊoSF' Doos 1100 gram vacuüm verpakt,-! J| Q/\ W^^M * chocoAokos of vanille/ IQQ ZLLIhJrA^7 50 per kilo 4€^ol4.yU mmmm chocolade, pak 1 liter22sL.C& "I^"^ nna_,n„t_n
rnPDPNDATu

*^Jw » -ww "* gezouten of ongezouten,

Ipir-Parkeer uw auto maar dichtST
M*^bij de winkel deze week. b___T
IL P SMITHS DROSTE PASTILLES ALBI BONT JOSEPH 259 4L.0Z7

m^^^^^JM f CRISPY CHIPS FAMILY PACK Pak 1250 gram "7_flQ DETTELBACHER KEMPISCH GEHAKT
W__fc WÊÈmm£&S Naturel, paprika, cheese Melk, pakje Q7Q + 20% gratis I<&s /■*T^7 GEGRILD Uit de bedieningsafdeling,

onion of mixed curry.l QQ 200 gram ££9 O-/ *7 LIBERO KALFSGEHAKT perlOOgram fQQzak 200 gram 1.79 l-OZJ VICKS Enkelpakken 17QQ !£rpakt ' o£* 9 AQ l,6s±___.y
PINDA'S KEELPASTILLES JrÖrSS l/.^O Zs°gram -t-Tw- JOHMA

GREENFIELDS Gezouten of ongezouten, Diverse smaken, Bij aankoop van 3 pakken SNIJWORST EXTRA KOMKOMMERSALADE

RBIEFSTUK
OCA _D zak 250 gram 1 AQk zakje 75 of O 7*t\ ’ 10,-retour via bank of giro. Zuurstofarm verpakt, Uit de bedieningsafdeling,

PerlOOgram ÓXXÖ W 1-» l.H^ 60 gram /^ SELECTIVE SHAMPOO 10° Bram . 1 fiQ perlOOgram IOQ
Met gratis kruidenboter. M CHOCOLADEMELK JU aanko,opvan 3 zak'es Lecithine, keratine, vitamine x mXJ** KA» i-few1
KIPKARBONADE _T Vol of halfvolle, ICQ Vicks ’ 4,-retour. of proteïne, OQC HAMBLOKJES SCHOLFILET
Ca. 2000 gram JF Pak * ,iter ±.ww1 LU B ASTOG N E DUO fles 250 ml A45~ £..*7<J Zuurstofarm verpakt, Uit de verse visafdeling,
IAQQ y_J^ MAYONAISE 17_ Pakje 250 gram OIQ TAR VO MOUTBROOD 100 gram 1 CQ perlOOgram OIQlU.yy /EF Pot 0.65 liter l-/y 2J&r£»V3 Verpakt, heel 1 QQ O^X-w^ zm C..IX_____ |^^r GEHAKT MIAUW STORCK COPPENRATH MANGO ICQ_4 Half om half, Diverse soorten, CIJ Ocn° LATE R'_S^ KNIP VOLKOREN Jp!LE?_ 7lWAiri„ Perstuk l-Ow1_^ fe per kilo 4blikjesa CCC Zak 150 *ra" 1 fi9 Heel IQQ RSCHSTR K CHAMPIGNONSJ MêÉ m 7QQ «O gram 7.40 D.DO l" ±.U^ 2.3gl.yy ïïi!sf£"?J* ONK Baksoogram OQQ| ftgAj I /.yy L|GA sw|TCH r EPEN SHOARMABROODJES ACAMI HAM- 5 smaken, 9CQ elkj Pï_i' Voorgebakken verpakt, 4.50 SANGUINAS

WÊm^rW LAPPEN 2°°gram^ S^ÏÏT_&I.S9 6stUkS HUISTRAItIÏÏr B^naasappeten, 2QQ
_T ïJ_ _»_#% DROSTE PASTILLES * *«ww j^ X.# «^ LASAGNE TOSCANA net2kïo _-.^^ h

2QQ 6 smaken, OQQ , , * Verpakt 400 gram O A C*. I X1 |f A-^-~^ rol 100 gram 2A5 éL.£2 # 3,9* 0.40 f|
111192 __^_r JFwWMMf _^ Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 14 maart a.s.. _^^I 4ögSeJflx

Lage prijzen en winkelgeiftakonder één dak.
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Een ton extra voor Rolduckerveld

Onder het genot van een wijntje,
jus d'orange of pils keuvelden
politici en burgers na afloop na.

KERKRADE - Een schorre wet-
houder Smeijsters heeft gister-
avond figuurlijk het startschot
gegeven voor de Sociale Ver-
nieuwing in de Kerkraadse wijk
Rolduckerveld. De belangstel-
ling voor de kennismakings-
bijeenkomst in de raadzaal van
het stadhuis was groot. Over een
week moeten de zes werkgroe-
pen en het wijkplatform Rolduc-
kerveld zijn bemand. Het plat-
form heeft een extra kapitaal van
één ton ter beschikking voor
nieuw beleid.

In het laatste halfjaar zijn de be-
woners van de wijk, die globaal
wordt begrensd door de Rolduc-
kerstraat-Zonstraat-Deken
Deutzlaan, regelmatig op de
hoogte gesteld van de plannen.

De enigebrandende vraag beant-
woorde de woordvoerders van
de gemeente gisteren positief:

Draad

teitenlijst. Definitieve keuzes moe-
ten, gezien de tijdsdruk en de
onzekerheid rond PNL-gelden, snel
worden gemaakt.

Fractievoorzitter Jo Bok (BBK)
vindt het 'een vreemde verhouding'
dat het college van Kerkrade op
voorhand al het miljoen gaat vast-
leggen voor investeringen. Het Rol-
duckerveld, waar de sociale ver-
nieuwing is geprojecteerd, wordt
volgens Bok afgescheept met hon-
derdduizend gulden extra.

ten bestaande groeperingen en
instellingen de schouders zetten
onder 'de verbetering van het
leefmilieu' en de negatieve ele-
menten aanpakken. CDAer
Smeijsters benadrukte dat Rol-
duckerveld „niet gezien mag
worden als een probleemwijk",
en riep op snel aan de slag te
gaan.

In de wetenschap dat 185.000
gulden voor openbaar groen,
52.000 gulden voor wegenonder-
houd (bestaande budgetten) en
een donatie van 100.000 gulden
vrij zijn te besteden door bur-
gers. En juist dat laatste is de
doelstelling van Sociale Vernieu-
wing en - een Kerkraadse toe-
voeging - burgerbetrokkenheid.

Vandalisme door jeugd, eenzijdi-
ge sociale cultuur, vervuiling,
geen wijkcentrum en een kleiner
verenigingsleven. Samen met
twee professionele krachten en
ambtelijke ondersteuning moe-

Totale kosten omvangrijke plannen 1,2 miljoen

Nieuwe huisvesting
Sheltur Brunssum

Milieubox voor
Kerkradenaar

Van onze correspondent

KERKRADE - Het college van
Kerkrade wil 1 miljoen gulden extra
besteden aan investeringen in 1992.
Wethouder Smeijsters heeft dit
meegedeeld tijdens de raadscom-
missie voor Sociale Zaken. Binnen
enkele weken wil het college van B
en W alle toekomstplannen op tafel
leggen.

Kerkrade heeft 1 miljoen meer ge-
kregen aan rijksgelden voor Sociale
Vernieuwing. Vanaf 1991 krijgen
Nederlandse gemeentes in plaats
van tientallen verschillende subsi-
dies jaarlrjks één bedrag uitge-
keerd. Dit bedrag komt tot stand
via een verdeelsleutel die is geba-
seerd op de uitkering aan de vier
grote steden. „Een aantal plaatsen
krijgt daardoor meer geld dan brj
het oude systeem. Kerkrade heeft
zich altijd keurig aan derijksregels
gehouden en profiteert nu", legt een
woordvoerder uit.

KERKRADE - De Kerkradenaar
beschikt vanaf de volgende week
over een milieubox, waarin klein
chemisch afval kan worden opge-
borgen. Leden van plaatselijke ver-
enigingen bezorgen de rode kunst-
stoffen doos huis-aan-huis.Kerkrade kan het geld goed gebrui-

ken. Volgend jaar vindt weer het
Wereld Muziek Concours plaats en
de muziektempel Roda-hal is toe
aan een kostbare opknapbeurt. Ver-
der staat ook de aanpak van het
centrum en doortrekkenvan Struc-
tuurweg Gracht hoog op de priori-

Binnenkort verschijnt in de straten
van de Klankstad een chemokar,
waar mensen afval zoals oude ge-
neesmiddelen en batterijen kwijt
kunnen. Bij demilieubox, die gratis
wordt verstrekt, treft de gebruiker
uitvoerige informatie aan.

Van onze verslaggever
Motoren gestolen
HEERLEN - Onbekenden hebben
het afgelopen weekeinde ingebro-
ken in een loods aan de Uterweg in
Heerlen. De loods werd gebruikt
voor het stallen van motoren. De
dieven gingen aan de haal met drie
Yamaha's, een Suzuki, een Honda
en een KTM. De buit bedraagt
fl 62.540.

Vrachtwagen
schept vrouw

9Nou ja, we krijgen als redac-
tie van het Limburgs Dagblad
niet elke dag eenrol draad voor
de deur neergelegd. Maar giste-
ren was dat wel het geval. Een
norme rol groen gaas versperde
's middags de ingang van ons
gebouw. Wat was het geval? De
draad bleek te zijn gestolen
door een anti-militaristische
groep bij het materieeldepot in
Brunssum. Precies vijfvierkan-
te meter van de omheining
werd daar weggehaald uit pro-
test tegen alles wat maar mili-
tair is. Een briefje erbij maakte
een en ander duidelijk. De rol
ligt hier nog, dus als het mate-
rieeldepot die wü komen terug-
halen dan kan dat. Als ze maar
niet met een tank komen, want
dan schrikken we zo.

Brunssum' - Het web
(Welzijn en Educatie Bruns-
sum) wil voor jongerencen-
trum Sheltur een nieuwe ves-
tiging aan de Prins Hen-
driklaan in Brunssum. Daar-
toe heeft de organisatie
gisteren een plan ingediend
bij de gemeente. Het huidige
Pand aan de Merkelbeeker-
straat is te klein en bezorgt de
omgeving te veel geluidsover-
last.
Wanneer de plannen doorgaan, zal
het nieuwe jongerencentrum ge-
bouwd worden tussen het tank-
station en het politiebureau. Vol-
gens architekt J. Teeken is dit de
beste locatie, die in het centrum van
Brunssum te vinden was. „De
Woonhuizen zijn dermate ver weg
dat van geluidsoverlast geen sprake
's. Daarnaast gaat van het politiebu-
reau een preventieve werking uit in
geval van onregelmatigheden en
Vandalisme."

HOENSBROEK - Een vrouw (51)
uit Voerendaal is gistermorgen om-
streeks half negen met haar snor-
fiets onder een vrachtwagen geko-
men. Het ongeval gebeurde op de
kruising Imstenraderweg/Keulse-
weg in Hoensbroek.

OV Kaart
" Ineke Lauscher, een Heerlen-
se studente, verloor tijdens de
carnaval haar Studenten-OV-
Jaarkaart. Vervelend, want
niet alleen moest ze ineens haar
bus- en treinritten gaan betalen
fterwijl ze voor haar studenten-
kaart ook moest blijven doorbe-
talen), maar riet aandragen
van een duplicaat kost ook nog
eens zestig gulden.

De bestuurder van de vrachtwagen,
een 23-jarige jongeman uit Hoens-
broek, kwam .met de vrouw in bot-
sing omdat hij haar geen voorrang
verleende. De Voerendaalse werd
ongeveer tien meter meegesleurd
door de truck. Zij is met een gebro-
ken linkerpink, hersenschudding
en enkele kneuzingen opgenomen
in het ziekenhuis.

Van onze verslaggeefster

Bibliotheek
Het nieuwe gebouw zal een lees-
zaal/bibliotheek herbergen. Ook de
Tiuziek neemt een belangrijke
Plaats in. Zo komt er een oefen-
""uimte voor muziekgroepen en een
Podium voor concerten. In de grote
zaal is plaats voor naar schatting
500 a 600 mensen. De grote zaal
staat via een schuifwand in verbin-
ding met een caféruimte. „Omdat
dit een veel groter gebouw is, heb-
ben we ook meer mogelijkheden
om extra activiteiten te organise-
ren," aldus P. Timmermans van het
Web.

Twee zwaargewonden
tijdens aanrijding

'" Grote ravage na het ongeval in Kerkrade. Alleen de inzittenden van de Opel raakten gewond. Foto: frans rade

" Gelukkig zijn de wonderen
de wereld nog niet uit. Gisteren
zat er een verrassing bij de
post. Een eveneens uit Heerlen
afkomstige mevrouw Colijn
stuurde Ineke haar verloren ge-
waande OV-kaart toe. Een
adres gaf de vindster echter
niet en dat vond Ineke jammer.
Ze had haar graag willen be-
danken. Dat doen we danmaar
langs deze weg. Als het ware
een stukje 'vlaai' bij de koffie!

OVKaart (2)

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf begint maandag met de
aanleg van een minirotonde op de
kruising Grensstraat-Europaweg in
Übach over Worms. In verband met
de werkzaamheden is de grensover-
gang Scherpenseel tot half mei ge-
sloten.Het verkeer wordt omgeleid.

Wegomlegging
Grensstraat

Omdat de personenwagens el-
kaar met hoge snelheid nader-
den, schoven de wagens na de
botsing door over de rijbaan.
Daarbij raakte de Opel ook nog
een Mercedes die op de Voorter-
straat stond voorgesorteerd. De-
ze wagen werd bestuurd door
een vrouw (48) eveneens uit
Kerkrade. De Peugeot kwam uit-
eindelijk tot stilstand tegen de
voetgangerslichten aan de rech-
terkant van de Voorterstraat.
Tijdens de aanrijding waren de
verkeerslichten op de kruising
geheel buiten werking.

Het CAD (Consultatiebureau voor
Alcohol en andere Drugs) zal ook
toee verhuizen. Deze afdeling wordt
Zoveel mogelijk gescheiden gehou-
den en heeft ook een aparte ingang.
Timmermans: „Liever zouden we
zien dat deze aftieling niet in het ge-
bouw gehuisvest zou worden, maar
dan moeten we ook daarvoor een
nieuwe ruimte zoeken."

op. Door deze manoeuvre botste
hij tegen de Opel van een 33-jari-
ge Kerkraadse, die hem vanuit
de Hamstraat - een voorrangs-
weg - naderde. Zowel de be-
stuurster als de bijrijdster van
deze wagen raakten zwaarge-
wond.

KERKRADE - Twee vrouwen
uit Kerkrade zijn gistermiddag
omstreeks één uur zwaar ge-
wond geraakt bij een aanrijding
in die gemeente. De slachtoffers
liepen verwondingen op aan
borstbeen en ruggewervel. Ze
zijn overgebracht naar het St.-
Jozefziekenhuis in Kerkrade. De
materiele schade van het onge-
val, waarbij drie auto's waren
betrokken, bedraagt ruim een
ton.

Het ongeluk gebeurde op de
kruising Stationsstraat/Voorter-
straat/Hamstraat en Domaniale
Mijnstraat. Een inwoner van
Kerkrade (45), die uit de Sta-
tionsstraat kwam, reed met zijn
Peugeot zonder te stoppen de
kruising met de Voorterstraat

Ook de VSL-buslijnen 27 en 69 vol-
gen tijdelijk een andere route. De
haltes Europaweg-Zuid 14, Europa-
weg-Grensstraat en Europaweg-
Namiddagse Driessen vervallen. De
vervangende haltes zyn Churchill-
straat, Hovenstraat/Markt en Gra-
venweg.De financiering van de nieuwbouw-

plannen is nog niet geheel rond. In
totaal moet er 1,2 miljoen gulden op
tafel gelegd worden. Het WEB heeft
een subsidie-aanvraag van drie ton
ingediend bij Jongerenbouw voor
Jongeren, vroeger het Leerlingwe-
zen. Op de lening van fl 900.000 die
dan nog afgesloten moet worden,
heerst een jaarlijks tekort van
fl 68.000.

Hogere huren
voor bewoners

Heisterberg
Volgens Timmermans moet de ge-
meente snel beslissen over de
bouw. „Jongerenbouw voor Jonge-
ren stelt namelijk eisen voor het
verlenen van subsidie.Voor het ein-
de van dit jaar moet de eerste spade
de grond in," aldus Timmermans.

HEERLEN - De vijftig resterende
bewoners van mannenpension
Heisterberg in Hoensbroek gaan ge-
leidelijk meer huur betalen. Op de-
ze manier moeten ze het verlies van
hun huursubidie compenseren. Het
Streekgewest dreigt door de over-
bruggingsperiode een tekort van
125.000 gulden op te lopen.

Telefoon (2)

Telefoon
" We willen het eens met U heb-
ben over de telefoon. Een onmis-
bare schakel in ons alledaagse
levenspatroon. Even bellen
naar huis of moeder-de-vrouw
al op is, een collega bellen, een
afspraak maken, informatie
vragen, gewoon even de stem
van een ander horen en vult U
zelf maar aan. De telefoon is
inderdaad voor veel mensen
een rijk bezit. Dat ligt wat an-
ders als je ergens moet gaan
bellen. Telefoneren is dan voor-
al duur. In horeca-zaken is vijf-
tig cent per aanslag heel ge-
woon tegenwoordig, er zijn in
horeca-zaken zelfs al automa-
ten gesignaleerd die de eerste
twee kwartjes gewoon 'inslik-
ken', ook bij geen gehoor!

Van onze verslaggeefster

VOERENDAAL - De gemeente
Voerendaal gaat de komende tien
jaarzeker 472 woningen bouwen in
de diverse woonkernen. Dat is de
totale woningbehoefte in de ge-
meente tot en met het jaar2001 vol-
gens de evaluatie Beleidsnota
Ruimtelijke Ordening en Woning-
bouwplanning.
De nieuwe woningen worden per
kern exact afgestemd op de vraag.
De behoefte van de ene kern mag
uiteraard niet in een andere woon-
kern worden ingevuld, zo stelt de
nota.

Voerendaal peilt de
behoefte aan huizen

Op dit moment wordt al ijverig ge-
bouwd in Voerendaal, bijvoorbeeld
in Kunderhoes-Zuid dat voorziet in
115woningen. Met voortvarendheid
wordt ook gewerkt aan de ontwik-
keling van het kernplan Oud-Voe-
rendaal. 'Het verdient aanbeveling
om voor de toekomst alvast bouw-
plaatsen te reserveren in Voeren-

daal-Kunrade'. Daarbij moet het
gaan om opvulling van 'gaten.

In Klimmen heeft de ontwikkeling
van plangebied Overheek hoogste
prioriteit. De gemeente hoopt in
1993 met woningbouw te kunnen
starten. Ook in Klimmen wil de ge-
meente voorhands tien bouwplaat-

sen reserveren voor nieuwe ontwik-
kelingen.
Übachsberg moet een pas op de
plaats maken, omdat daar enkele ja-
ren achter elkaar relatief veel
nieuwbouw is gepleegd. De ontwik-
keling van bouwlokatie 'In gen
Hunsch' is daarom niet wenselijk
vóór 1996.
Volgens het college van B en W zijn
de plannen voor de woonkernen
'vrij hard enrealistisch' en is de uit-
voering van het Meerjarenbouwpro-
gramma binnen tien jaar haalbaar,
mits een strakke tijdsplanning ge-
hanteerd wordt. De gemeenteraad
buigt zich in haar vergadering van
30 maart over het bouwprogramma.

het plan De Hemelder. Daar moet
de prioriteit liggen." Compromis over

schoolzwemmenKapitale villa's
in kloostertuin

Bijzonder natuurgebiedje wordt aangetast

de raad daar problemen mee heeft",
zei hy na afloop van het overleg.

Groen Links wilde weten wat de
gevolgenzijn van het stopzetten per
1 juli 1991 van de huursubsidie voor
de bewoners van de Heisterberg.
Van Zeil kaatste de bal terug. „Die
maatregel volgde naar aanleiding
van Tweede Kamervragen van
Groen Links. Daardoor kwam
staatssecretaris Heerma erachter
dat sinds 1977 ten onrechte huur-
subsidie is verleend."

Dat antwoordde burgemeester Piet
van Zeil gisteravond op een inter-
pellatie van Groen Links tydens de
raadsvergadering.

De gemeenteraad moet in juni het
benodigde geld ter beschikking
stellen. Eerder wil het college niet
over het schoolzwemmen discussië-
ren, ondanks een verzoek daartoe
van de fractie Burgerbelangen
Landgraaf (BBL).

LANDGRAAF - Leerlingen van
groep 6 kunnen het volgend school-
jaar 62 zwemlessen kopen voor de
helft van de prijs. Het Landgraafse
zwembad In de Bende geeft daarbij
de garantie dat de kinderen het
zwemdiploma-A behalen, desnoods
met extra lessen. Wethouder Thei
Gybels is het daarover gisteravond
eens geworden met een meerder-
heid van de Landgraafse schoolbe-
sturen.

Wethouder Henny de Boer noemde
de kwestie een 'mooie erfenis' van
haar voorganger wethouder John
van Dijk, thans burgemeester te
Vaals. Toch stelde zij zich vierkant
op achter het voorstel om een
nieuw bestemmingsplan voor het
gebied op te stellen. „Het huidige
bestemmingsplan biedt geen enkele
garantie dat het groengebied be-
houden blijft. Ook kan het klooster
uitgebreid worden als de eigenaar
dat wil. Met een nieuw bestem-
mingsplan kunnen we de ontwikke-
lingen in de hand houden en een
groot deel van het groen redden."
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BRUNSSUM - De gemeenteraad
van Brunssum heeft gisteravond de
weg vry gemaakt voor bebouwing
van de tuin van het voormalig
klooster op de Brunssumse Kruis-
berg. Een meerderheid van de raad
stemde voor het voorstel van het
college om een bestemmingsplan
voor het gebied voor te bereiden. In
dat bestemmingsplan zal rekening
worden gehouden met de wensen
van de huidige eigenaar van het ou-
de patersklooster, die er kapitale
villa's wil bouwen.

Paul van Betuw (Pj*VK) wist al te
vertellen dat er kavels komen van
600 tot 1000 vierkante meter met
een prys van rond de 125.000 gul-

den. De woningen die er op ge-
bouwd worden komen rond de
300.000 gulden. „Het hele groenge-
biedje met een bijzondere waarde
gaat dus verloren". Hij zei te ver-
moeden dat het klooster met bijbe-
horende tuin aan een aannemer is
verkocht, omdat de gemeente be-
loofd had in de tuin woningbouw
mogelijk te maken. Servië L'Espoi-
re van de lijst Horselenberg zei zelfs
dat de raad misbruikt wordt om de
miskoop van een makelaar te red-
den.

Koos Krocké (Brunssumse Chris-
ten-Democraten) was ook tegen het
weghalen van het groen om de plek
rijp te maken voor woningbouw.
„We hebben nog ruimte genoeg
voor particuliere woningbouw in

Dat er bij de verkoop van het kloos-
ter beloftes zouden zijn gedaan over
het wijzigen van de bestemming zo-
dat woningbouw mogelijk wordt,
sprak zij tegen.

De schuld ligt volgens Van Zeil
voor een belangrijk deel bij VROM,
dat in 1986 opnieuw de huursubsi-
dieregeling voor Heisterberg goed-
keurde. Pas is nu is het ministerie
erachter gekomen dat Heisterberg
een pension is, waarvoor de rege-
ling eigenlijk niet geldt.

De scholen willen wel samen met
de Landgraafse Sportstichting de
betrokken leerlingen benaderen,
maar weigeren mee te werken aan
het vervoer naar en van het zwem-
bad. Ze sluiten echter niet uit dat de
verschillende ouderraden hiertoe
initiatieven ondernemen.Burgemeester Henk Riem viel haar

bij. „Het gebied is erg gevoelig. Het
zal niet zo zijn dat er morgen ge-
bouwd gaat worden, we zullen een
zorgvuldig plan ontwikkelen." Paul
van Betuw wenste de omwonenden
van het gebied alvast alle sterkte
toe bij het voeren van beroepspro-
cedures.

Drie van de in totaal acht Land-
graafse basisschoolbesturen waren
niet naar het overleg gekomen, uit
protest tegen het afschaffen van het
schoolzwemmen. Het door de ge-
meente voorgestelde alternatief -
vijftig lessen voor de helft van de
prijs zonder diplomagarantie - von-
den zy tekort schieten.
Wethouder Gybels toonde zich ech-
ter tevreden met het bereikte com-
promis. „Dat zal weliswaar iets
duurder uitpakken dan ons eerste
voorstel, maar ik verwacht niet dat

" Er is dus alle reden om met
de nodige fronsen in de wenk-
brauwen naar deze ontwikke-
ling te kijken. Volgens onze
informatie wordt aan de tele-
foonbezitter voor iedere impuls
binnen het eigen gebied (eigen
kengetal) vijftien cent per vijf
minuten in rekening gebracht.
Daarbuiten is dat vijftien cent
per zevenenveertig seconden.
Na zes uur 's avonds is dat vijf-
tien cent per tien minuten bin-
nen het eigen gebied, daarbui-
ten vijftien cent per vierenne-
gentig seconden. Even rekenen.
Een gesprek van zeven minuten- buiten het eigen gebied - kost
de bezitter van een telefoontoe-
stel, afgerond, een gulden en
vijfendertig cent. Uitgaande
van zevenenveertig seconden
voor één impuls zijn dit, afge-
rond dan, negen aanslagen. De
'telefoonder' betaalt, op basis
van vijftig cent per aanslag be-
rekend, vier gulden en vijftig
cent. Natuurlijk, de huur van
een toestel en de koop van een
huiskamerteller moet ook be-
taald worden, en misschien ook
nog wel de overlast. Maar met
een marge van ruim driehon-
derd procent zal dat best wel
lukken. Of niets soms...?

Leerlingen die ondanks het nu ge-
sloten compromis toch buiten de
boot vallen, kunnen een beroep
doen op het Minimafonds van de
gemeente. Zy kunnen 75 lessen te-
gen de helft van de normale prijs
kopen.

Van Zeil zei ook dat het Streekge-
west met de ministeries van VROM
en WVC onderhandelt over het weg-
werkenvan een dreigend tekort van
125.000 gulden. Dit ontstaat door
het wegvallen van de huursubsidie
in juli 1991, terwyl de bewoners pas
in julivan dit jaar de volledige huur
gaan betalen.
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Extra miljoen Kerkrade
voor investeringen

straten die net buiten het gebied
liggen kunhen wel bij het project
worden betrokken. Vooral voor
basisschool Blijde Boodschap,
die de laatste jaren het leerlinge-
naantal angstvallig zag dalen, is
dat een hele geruststelling.

Sociale Vernieuwing
Kerkrade van start
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Adressen
le geven hun adres en tele-
«xxinummer, vertellen wat
wer zichzelf en wachten dat
ij ze belt. 06-

-320.322.23 - 100 cpm

Adres Privé
le willen je verwennen, ze
xitvangen je privé of komen
*] je Tangs, ze geven zelf
ïvn eigen adres en tele-
oonnummer. 06-

-96.85 - 100 cX p/m

*üsa*
06-320.331.02

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

re5t....75 cX cX p/m

Tante Nel
Houdt van GRIEKS! Ze is
rijp en ervaren! 75 «spm

06-320.327.17

LESBISCHE
MEISJES 18

75cpm. 06.320.320.37
Lesbische meisjes 18 jaar
Na de les wordt haar lijfje
dox mevrouw verwent.

75 cpm
06.320.330.92

MEISJES 18
Je kunt van meisje op

"neisje. Kies maar! 75 cX p/m
06-320.320.52

iOcmp. Volslanken Meiden
I 8 jr. Lief, Zacht en Heet.
Villen door jouw uitgekleed

worden 06.
320.320.22

Vandaag heb ik een body-
sttxtwig onder m'n .... Je

:iet 'm er doorheen. 75 cpm.
06-320.330.93

Een rijpe dame geeft
sexles aan haar buurmeisje

50 tf p/m
06.320.320.39

Hard, Wild en Ruig
Russist* standje? 75 cpm.

Lekker tussen m'n bolle!
06-320*320*53
S&M Bizarßox

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

u. 's middags 75 opm/
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 Hve opgeno-
men toen ze alleen bezig

was op bed. 50 cpm
06-320.323.56

Rijpe Vrouw! Witte lingerie
Grote Cups! Volle dijen!

50 et p/m
06-320.323.46.
** 06-9603 **

Er zijn genoeg meiden die
ook net bed in willen

75 cX p/m

Vrouwtjes
sn meisjes zoeken voor
;traks sexkontakt, vraag
iaar hun telefoonnummer.
iel nu 06*9661 -. 75 et p/m

06-9665
Hete meisjes willen sex-

tontakt met tel.nr (75 et p/m)
Wie durft een stripspel te

spelen met
Carolientje

06-350.222.23 - 50 et p/m

Gay Privé
Wil jij snel een discreet

afspraakje maken met een
lekkere knul 06-320.322.75.

Ook voor sexgesprek
(50 et p/m)

Sexafspraakje
met 'n meisje. Vraag haar

tel.nr. Bel 06-9502 - 75 cpm
06-9511

Duik in bed
net 'n hete meid, vraag haar

tel.nr. (75 cX p/m)

Evelientje
toen ze haar rokje liet

zakken! 06-9530 (75 et p/m)

privé sexkontakt
Je krijgt direkt een heet

meisje of knul aan de lijn.
Sex mee 06-9755 - 50 cpm
Pascate bovenop cic tafel

Keukensex
Bel 06-9602 - 75 et p/m

Meisjes willen bijverdienen
SÏexadressen

06-330.330.60 - 75 et p/m

«Sexkontakt
Debbie en vele andere hete
meisjes zoeken heren voor

'n sexafspraakje
«06-9504 - 100 et p/m

Dames die zich overdag
vervelen, zoeken

Sexkontakt
06-320.330.45 - 75 et p/m

Direkt apart
met een meisje of jongen,
voor 'n heet sexgesprek.
06-320.330.81 - 50 et p/m

Homo-jongens
toor ze heet TEKEER gaan
06-320.330.88 - 50 et p/m

Partnerruil
trekt apart met vrouwen en
tannen voor 'n hete sexruil.
6-320.330.91 - 50 et p/m

06-HJnen
Zoek je een lekkere knul?

Gay Dating
06-320.330.95 (50 et p/m)
Gewillige meisjes en hete
vrouwtjes willen alles met
jou doen. Vraag naar hun

tel.nr. voor een hete

vrijpartij!
Bel 06-320.320.32 IQOcpm

240 vrije meiden zoeken
* * Sex * *

Info 06-9766 - 75 cX p/m

Homo
waar gebeurd, echt live

06-320.327.01 - 75 et p/m
Onderdanige jontjensbelten

met strenge mannen
SM voor 2

06-320.329.99 - 50 et p/m

Vrije meiden
hebben zin in 'n nummertje.
06-320.320.55 - 75 et p/m

Slippertjes
meisjes zoeken sexkontakt!
06-320.320.36 - 75 Ct p/m

Sex voor twee
direkt kontakt met meiden,
hete vrouwtjes en jongens.
06-320.330.67 - 75 Ct p/m

Sabrina
haar eerste trio-avontuur
Bel 06-9605 - 100 et p/m

Blondje uit Ede.
life.

Ze laat echt alles met zich
doen. Grieks.

06-320.321.32 (50 ct.p.Vzm)
Ina vtucht in een donkere

schuur. 2 Man vinden haar.
Grieks.

06-320.323.85 (50 et.p. 1/2m)
De blonde vrouw.

De knul in het natte slipje.
Ze knielt..

06-320.330.51 - 50 ep V2m
De vrouw keurt een
naakte knul

Dan knielt ze.
Toe, laat me.

06-320.340.22 - 50 ep 1/2 m
Life SM

geknield vertelt Helen alles
wat ze ondergaat.

06-320.340.69 - 50 ep Vxn

Meisje 24 jr.
Ik wil graag telefoonsex

Je mag bij me thuiskomen.
06-320.324.96 75 cpm

Lesbi hardporno
06-320.321.99 (100 cpm)

De sexmachine
06-320.326.80 (100 cpm)

Nieuwsgierig?
06-320.370.00 (100 cpm)

Sex trek? Anja
Helpt 06-320.326.56 (100ct)

Striptease
Sexspel

06-320.322.80 (100 cpm)

Sex Fabriek
06-320.332.99 (100 cpm)

Sexy Honey
06-320.320.82 (75 cpm)
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Love escort, 045-320905
vanaf 20.00 uur, zaterdags gesloten.

Porky's Pretpark!!
NIEUWKELLY, JENNIFER, CANDY, LINDA EN CINTHY

_? 045-228481 / 229680
nu ook zaterdags open van 11.00-19.00 uur.

Club Amorosso
Wanneer je een echt lekker stuk wilt hebben, kom bij ons.
Met nieuw: Stefanie. Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 046-
-75«3335. Tevens gevraagd GASTVROUW van 18 tot 24 uur
<3«3opend: ma.-vr. 12.00-24.00 uur, zat. 13.00-20.00 uur.

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. 09-32.1176<3494. Leuk meisje altijd welkom.

Club Pallas
Rijksweg 1, Lemiers-Vaals, 04454-1195 v.a. 11.00 uur.

NIEUWE MEISJES AANWEZIG.

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. Tev. chauffeur gevraagd.
S 045 - 21 88 42

ook voor striptease en trio.
Tevens leuke assistente gevr. voor dag/nacht, 70/30 basis

Privéhuis Candy
045 - 232069 en 045 - 212570

’ 50,- all-in
Tel. 045-423608.

Club Eden
Privé relaxen onder genot van een drankje, sauna, whirl-
pcol en video in onze sfeervolle luxe dub. ledere week

nieuwe dames aanwezig. Vanaf 19.00-05.00 uur geopend.
Club Eden, Holzstraat 103, Kerkrade. Bel voor info:

04&-462084, Tevens gastvrouwen gevraagd.

Nieuw!! Privé en Escort
bij Angel en gespierde boy

We are simply the best

1000 en 1 mogelijkheden
met 5 kneipperige jongens(v.a. 19 jr.)voor dames, heren

alléén en (ectit)paren. 4 nieuwe mooie meisjes (v^l 20 jr.)
met nieuw (Vanessa), (DD-cup) (Volslank), transsexueel,

travestie, div. shows en massagemog. Meester,
Meesteres en slavin, ook alleen mog. V.a. 11.00-02.00 uur.

Bel voor info S 045-274587
Dringend leuke meisjes gevraagd.

045-326191*' Heike is weer terug in
* Escort all-in * Club Rustica

m:~. .... vd- Weijerstr. 9, Spekhol-
IMieUW zerheide-Kerkrade, tel. 045-

Pri\/ó QonHra 412762. Open ma Vm vrijr 11VB Odl IUI<A -" ", .24 uur Erotische mas-nu met Sylvia. Ma. t/m vrijd. sage door: (3onny, Mariska
10-22 uur. Tel. 046-757517. of Gerda.

Elk bedrag van ’. 1000,- tot ’. 200.000,- is mogelijk.
Wij kunnen bijna ledereen van dienst zijn.

(ook als u elders leningen heeft lopen)
Moonen financieringen geeft persoonlijke service.

Geen informatie bij werkgever e.d.
Als u nu belt, kunt u wellicht morgen over

uw geld beschikken. In de besteding bent u vrij.
Informeer naar onze mogelijkheden,

vrijblijvend en kosteloos.
PERSOONLIJKE LENINGEN

1e EN 2e HYPOTHEKEN
DOORLOPENDE KREDIETEN.

Meestal kwijtschelding bij overlijden.
Bovendien is vrijstelling bij ziekte

en ongeval mogelijk

U kunt ons iedere dag bellen van 9 tot 21 uur

043-636200*

—^T*l l f*l I ILH t 11-I*l 'm.'m jf»[»Xl 11lH 11 _l
___!

Buro Geleen
Bern. in adr. 046-748768.

Peggy Privé en
escort

ma.-vr. 11-22.30, woensd.
tot 19 u. Thaise massage.

Tel. 046-374393.
UNIEKE MASSAGE

tel. 045-228481
Privé

Heerlen-rentrum van 11.00
tot 18.00 uur. 045-714707.
Altijd diverse leuke meisjes
aanwezig al vanaf ’ 100,-

-all-in bij

Maastricht
Privé

Deze maand tot 18.00 uur
sexschommel als gratis

extraatje en vandaag gratis
erotische massage bij 'n
bezoek v.a. 3 kwartier.

Open v.a. 12.00-01 .OOu.
Jodenstr. 2 Tel. 043-254183

Volslanke
j.vrouw ontv. privé, va.

10-17 uur. Tel. 043-473309.
SM Rachel

meesteressen en slavinnen
aanwezig. 045-274810.
Escort Service

voor een leuk meisje bij u
thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.

Tel. 045-422685

Videoclub
uw vertrouwd adres voor

een leuke film en een leuke?
045-718067, meisje aanw.

Ontspanningsmassage
door 1 of 2
Meisjes

TEL: 045-353489.

ISABELLA
af 10 uur, ook zat. en zond.

045-721759 meisje gevr.

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-462257

Apart Apart
Uitgefeest? Bij Chantal

geniet u het meest.
045-213457.

Sacha's Escort
V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255

Brigi - Chantal
Het is er altijd fijn, dus daar
moet U zijn, 11-23 uur. Tel.

045-254598.
Paren en Alleen-

staandenclub
Villa Liberta

Susteren
Elke wo. en vr. voor paren

en alleenstaanden met
mooie live-shows. Zat. al-

leen paren. Ontmoet mooie
erotische mensen in een

vriendelijke omg. Open va.
21.00 u. Maaseikerweg 24,

Susteren. 04499-4928.

Erot. Massage
Tel. 045-229091.

Privé Daisy
onze nieuwe spetter Inga,

blond, 18 jaar. 045-229091
Beauty

Escorts
zoekt enkele representatie-

ve meisjes, die het een
prettig idee vinden om bij
een organisatie te werken

die al 10 jaar bestaat. Als je
het type bent dat zelfstandig
wil werken op beter nivo en

bijvoorbeeld niet je tijd in
clubs wil verdoen, bel dan:

077-548887.

Club
Merci

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

Geleen. 046-745814.

Contactburo
SITTARD

S 046-523203.
Nieuwe inschr. gevr.
Vraag 't maar....bij

LYDIA
kom jeterug...voor

't sappigste fruit 11-23 uur,
046-749662 (zéér jong)
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AAN 'T MILIEU LEVERT?

EERST DENKEN, DAN DOEN.
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H ____■ I ___**PHflrl_i KOOPT BIJ DOM
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met dubbele scan frekwentie (100 Hz). 60Voorkeurzenders. Met 2 videokoppen en 'easy logic' Deck A weergeven, deck B autoreverse
Voorzien van pitture-in-picture, menu voor het instellen en bedienen, afstandsbediening metLCD-display. opnemen/weergeven. Dolby B/C.
on screen display, matrix Surround Voorprogrammering van 6 programma's PHILIPS COMPACT DISC-
SOun«t HiFi stereo-versterker o^k _P^_P^^^ 31 dagen vooruit'Today'-programmering. SPELER CD 230
van 2x40 W, teletekst en twee II ■■ ■■ ■■ Instelling beeldscherpte via de afstandsbe- Inclusieftwee 3-weg basreflex luidspreker-
afstandsbedieningen. _F 7_lV_|E—k diening. Auto repeat en quick start boxen en afstands- - /#W%#%_| |'^— -^^T "^^r 9 Automatisch koppen-reinigingssysteem. bediening. UDDa
■riTW ■I -J ■« I ~~T7_______i _M~~___^________l Geschikt als videotuner I "____»__________■■ -

**T^«.____-_--l QOQ_ H__9__l___>!Jl_______lC LhSjgj i oy r# "? y Si
S PHILIPS MATCHLINE HQ /_^_^^^^f_P%

_*. -*B VHS-VIPEO-RECORDER/ AjJÉB^ \__!9P«VJ§-———I ___M---—THnfrwlrffiM HIFI-STEREO-AUDIO- >_rf Xé^--ss!----------"-"-" -==__-» RECORDER VR 702/01 «^__r „_fiE_ll__hkWmrM Met 4 videokoppen, 2 audiokoppen, *"« __^flli_i^^^^*i^S_LJ-_r_■ geschikt voor 2 snelheden, en 3 1 dagen vooruit VISS en introscan. 11^
JB afstandsbediening met LCD-display. Display taalkeuze. 8 Uur HiFi-stereo PHILIPS LUXE
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Marco van Basten kan zijn contract
tot 1996 verlengen, terwijl Gullit en
Rijkaard (vanwege hun leeftijden)
voor twee jaar(tot 1995)kunnen bij-
tekenen. Alle spelers gaan ongeveer
acht miljoen gulden bruto per jaar
verdienen.

h*n* van Bracht en Raymond
EUrgman, de Belg Raymond
pUlemans en de Zweed Torb--ornrn Blomdahl.

WTERDAM - Dick Jaspers
het voorlopig zonder een met

'kanten ingelegde keu moeten
j^Uen. Nederlands beste drie-
ander, derde in de strijd om de
Jereldbeker afgelopen seizoen,

'la**gde er niet in een plaats in de
a*Ve finales van het briljant-

in Rotterdam af telangen.
jat lukte wel de Nederlanders

Laspersmist
nalve finale

Ruud Gullit kon gisteren nog niets
zinnigs zeggen over de plannen van
het Milan-bestuur. „Het aanbod
kwam voor mij als een verrassing".

In totaal wordt gesproken over
ruim vijftig miljoen gulden. „We ho-
pen dat we onze goede wil nu heb-
ben getoond en alle drie binnenkort
zullen bijtekenen", luidde het un-
derstatement van vice-voorzitter
Galliani.

Galliani onderkent de kritiek van'
het Nederlands trio op het aantrek-
ken van meer buitenlandse spelers.
Hij verwacht echter niet dat er in de
toekomst onoverkoombare probe-
men door zullen ontstaan.

„Er staan in de komende seizoenen
veel wedstrijden op het program-
ma. Dat betekent dat de meeste
spelers bij toerbeurt zullen spelen.
En uiteraard geldt dat ook voor de
buitenlanders".

J^ARES - Jan Timman is in
e' sterk bezette schaaktoernooi
atl Linares opgerukt naar de
eede plaats. De veertig-jarige.e(lerlander versloeg in de elfde

°{*le de Brit Nigel Short. Zijn
j'-terstand op koploper Gary

bleef anderhalf punt.e Wereldkampioen won van de
t Duitsland wonende Artoer

Timmanalleen
op tweede plek

Bij voldoende deelname organiseert
de Vriendenkring Fortuna Sittard. -
zondag een busreis voor supporters
naar de uitwedstrijd in Den Haag.
Kosten: vijfentwintig gulden. Ver-
trektijden: Geleen 11.00 uur, Sittard
11.15 uur, Susteren 11.30 uur. Opga-
ve mogelijk tot zaterdag twaalf uur
op de bekende adressen.

'Cowboy van Lucca' klopt Nederlanders opnieuw op de streep

Cipollini frustreert sprinters
ROANNE - De sprinters raken in Parijs-Nice enigszins gefru-
streerd. Door Mario Cipollini, alias de 'Cowboy van Lucca'.
Een etmaal na zijn ritzege in Nevers, haalde hij opnieuw uit.
Op de brede en lange boulevard inRoanne vermorzelde hij na
een rit van 176kilometer al zijn concurrenten in de wedren op
de korte afstand.

" Mario Cipollini

Jan Posthuma en Ronald Zoods-
ma plaatsten zich niettemin met
hun club Gabeca Montichiari
probleemloos voor de kwartfina-
les van de play-offs. Veel verras-
sender was de winst van Gra-
bert's Jockey Schio op Charro
Padua. Nota bene in Padua, won
de kampioen van de Serie A2
met 2-3 (9-15, 12-15, 15-7, 15-9 en
12-15).

„Het houdt je gedachten te vaak
bezig, terwijl we ons eigenlijk
voor honderd procent op de
play-offs zouden moeten concen-
treren".

Het kwartet Nederlanders in de
Italiaanse Serie A ervaart de on-
zekerheid over een eventuele te-
rugkeer in het Nederlands team
als fnuikend.

LEEUWARDEN - Er zijn op- 'nieuw kostbare dagen verstre-
ken, zonder dat het bestuur van
de Nederlandse Volleybal Bond
en de in Italiaanse dienst spelen-
de kandidaat-internationals
(Zoodsma, Posthuma, Grabert,
Blangé) ook maar een stap dich-
ter tot elkaar zijn gekomen. Gis-
termiddag vond opnieuw telefo-
nisch overleg plaats tussen
bestuurslid technische zaken
Hans Rump en de woordvoerder
van de 'Italo's', Jan Posthuma.
Het resultaat, volgens Posthu-
ma: „Nul komma nul."
„Ik begin er'langzamerhand in te
geloven dat de bond onze terug-
keer niet wil en de besprekingen
moedwillig vertraagt", aldus
Posthuma. „Of het, is de bekende
logheid en laksheid binnen de
bond, die we uit een nabij verle-
den maar al te goed kennen. Wat
het ook is, laat de bond zich rea-
liseren dat de tijd gaat dringen.
Veel tijd om tot een akkoord te
komen, is er niet meer. ledere
dag die verprutst wordt, is een
kostbare verloren dag."

Tijd begint te
dringen voor
volleyballers

Uitgekleed
ROANNE - Peter Pieters is tij-
dens Parijs-Nice een compleet
rennerstenue kwijtgeraakt. De
sprinter uit de Tulipploeg had
zijn spulletjes op het balkon van
zijn hotelkamer gehangen. Toen
hij na het avondeten de kleding
binnen wilde halen, bleek ze ver-
dwenen. Pieters: „De dief heeft
zich nogal wat moeite moeten
getroosten, want ik sliep op de
tweede etage."

Klinkende straf
ROANNE - Patrick Eyk is door
de jury van Parijs-Nice uit de
koers genomen. De tweedejaar-
sprof uit de ploeg van Buckler
werd in de slotfase van derit van
Nevers naar Roanne door een
wedstrijdcommissaris betrapt,
toen hij zich aan de portierklink
van de tweede ploegleidersauto
liet meetrekken. Eyk was in de
finale achteropgeraakt door een
lekke band.

Ten Haaf treedt af
Voorzitter werelddambond heeft het te druk

Hoewel Cipollini het niet met zo-
veel woorden toegaf is de afgelopen
dagen een last van hem afgevallen.
Vorig jaar had hij in de eerste
maand van het seizoen al vijf keer
gewonnen. Tot Parijs-Nice stond

gen. Van Poppel eigenlijk nog niet."
Dit jaar in de Ronde van Frankrijk
kan Cipollini bewijzen dat zijn
woorden geen grootspraak zijn ge-
weest. Dan kunnen zowel hij als de
Nederlandse rassprinter zich niet
verschuilen. „Ik durf de strijd met
Van Poppel wel aan", daagde hij de
Nederlander uit.

De derde etappe stond evenals de
tweede in het teken van een lange
ontsnapping. Na Johan Lammerts
koos dinsdag Vincent Lacressonie-
re voor een eenzame en zinloze
tocht van meer dan 100 kilometer
met een grootste voorsprong van
5.40. De Fransman werd eerst op
veertig kilometer van de aankomst
ingehaald door Jaermann en Var-
gas. Het duo bleef tot vier kilometer
van de finish vooruit. Het laatste
woord was aan de sprinters. Cipolli-
ni had weer het hoogste.

slechts een zege op zijn staat van
dienst. Maagklachten, opgelopen in
de Ster van Besseges, waren welis-
waar een verklaring, maar een tik-
keltje nerveus werd het sprintka-
non wel. Zeker toen hij veertien
dagen geleden in de Siciliaanse
Wielerweek in zijn specialisme
werd geklopt door de vrij onbeken-
de Italiaan Leoni.
„Het kriebelde van binnen. De pro-
blemen met de maag hadden me
toch meer conditie gekost dan ik
zelf wilde geloven. Maar nu ben ik
ervan overtuigd dat ik nog meer ga
winnen. En Milaan-Sanßemo is
mijn volgende doel. Ik wil ook wel
eens een klassieker winnen. En
waarom zou ik daartoe niet in staat
zijn?"

Jansenmoet
leidingdelen

j*\RTHENAY - Na veertien
J-^den in de strijd om de Euro-pee damtitel heeft vice-wereld-
piïipioen Guntis Valneris kop-eer Gerard Jansen weer ach-
ghaald.e Nederlandse titelverdediger
Nm tegen de 17-jarige Foer-

niet verder dan remise, ter-
j.'jl Valneris van de Duitse Uh-
£§ won.
7ven zag het er naar uit, dat ook?e Israëliër Koyfman zich bij de
*°Plopers zou voegen, maar hij
j^-itte op te veel verzet van de
'''".nsman Issalene. Rob Clerc

wei en naderde de koplo-
>7rs tot op één punt.

van der Zee behaalde
j^n verrassende zege op

.chwarzman. Hein Meijer deelde
e Punten met Boezinski.

1 f
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Voetbaldames
stellen teleur

- Het Limburgs da-
heeft de wed-

Ltf*jd tegen Gelderland, die in
et kader van het afdelingskam-

P-Oenschap van Nederland werd
sespeeid, met 3-0 verloren. Bij
|^st was de stand nog 0-0. Na de

lieten de Limburgse
a*ïies het plots afweten en

goorden de gastgevers nog drie
*eer.

Johan Capiot, maandag vierde,
werd tweede. Michel Zanoli derde.
Vooral de 24-jarige Amsterdammer
was boos. In tegenstelling tot Veen-
stra een dag eerder liet de voor
Motörola rijdende Nederlander zich
wel een vloek ontvallen. Uit de
grondvan zijn hart. „Ik kom er wel-
iswaar steeds dichter bij, maar daar-
mee schiet ik niks op. Vier ploeg-
makkers hebben me uit de wind
gehouden in de finale. Maar ze zijn
te vroeg begonnen. In de laatste 700
meter zat ik alleen. Ik heb gepro-
beerd het wiel van Cipollini te pak-
ken. Dat lukte deels. Hij werd keu-
rig door Poli in stelling gebracht.
Op dat momentwerd ik even gehin-
derd door Museeuw", verhaalde de
robuuste renner . „Ik had dat ritje
graag gewonnen/Met Cipollini erbij
wordt het voor de andere sprinters
een zware opgave."
Zo oordeelde Walter Verlee, assis-
tent-ploegleider van TVM, de ploeg
van Capiot, ook. In het voorbijgaan

riep hij Roger de Vlaeminck, chet
d'equipe van Cipollini, toe dat hij
beter naar huis kon gaan. Met nog
twee soortgelijke aankomsten in
Marseille en Nice lijkt Cipollini het
aantal zeges in de 42ste „Koers naar
de Zon " te kunnen verdubbelen.
„Met zon geweldige sprinter is het
gemakkelijk werken voor een
ploegleider. Je behoeft niets te
doen. Bovendien hebben we met
Moreau, Van Itterbeeck en Poli een
stel uitstekende gangmakers voor
Cipollini", oordeelde De Vlae-
minck.
De winnaar wordt zelden tegen-
sproken. Helemaal niet indien hij in
24 uur de„dubbel" verwezenlijkt en
in een roes zegt dat hij de beste
sprinter van het wielerpeloton is.
Ook beter dan Abdoesjaparov en
Van Poppel.
„Ik ben voor beiden niet bang",
sprak hij vol bravour. „ „Abdoe"
heb ik verleden jaar in de Giro drie
keer in een rechstreeks duel versla-

Metgod en Koeman
in Europees elftal

Van onze correspondent
EDDY BUDÉ

ten Haaf is afgetreden als voorzitter
van de internationale damfederatie
(FMJD). In een brief vanuit een va-
kantieadres in Duitsland laat Ten
Haaf zijn medebestuursleden weten
wegens drukkke werkzaamheden
zijn funktie met onmiddellijke in-
gang neer te leggen. Ten Haafwordt
tot het FMJD-congres komend jaar
in Toulon opgevolgd door de Itali-
aan Gaetano Mazzilli.

het aantal bij PSV-Vitesse, Nan-
tes-Olympique of Parma-AC Mi-'
lan.

Van onze sportredactie

" Udo Lattek" John Metgod

De damwereld heeft verbaasd ge-
reageerd op het besluit van Bèr ten

ATHENE - Argyris Sallarelis, eige-
naar van de Griekse voetbalclub
Olympiakos, thans de koploper in
de competitie, is tot zestien jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld. Sallare-
lis werd medeplichtig bevonden
aan de verduistering van vele mil-
joenen dollars door zijn voorganger
Koskotas.

Zestien jaar
cel voor
eigenaar

Olympiakos

Bovendien zou hij laatstgenoemde
hebben geholpen bij zijn vlucht in
1988. Koskotas, die een belangrijke
rol speelde in het bankschandaal
dat het socialistische kabinet tot af-
treden dwong, zit al achter tralies.Israël benaderd

„Leuk dat ze aan mij denken",
was de eerste reactie van Rinus

Weinig hoop
De Schotse bobo's gaan er ken-
nelijk al op voorhand van uit dat
de nationale ploeg bij het EK in
Zweden voor spek en bonen
meedoet. De tegenstander van
Nederland, Duitsland en het
GOS heeft de terugvlucht ge-
boekt op vrijdag 19 juni. Dat is
een dag na de laatste groepswed-
strijd, in Norrköping tegen de
voormalige Sovjetunie.

Negen ton
Udo Lattek, aan de dijk gezet
door FC Köln, heeft van de club
een gouden handdruk gekregen
ten bedrage van negen ton. Het
is de afkoopsom waarmee de
Keulse vereniging het nog tot zo-
mer '94 doorlopende contract
van de technisch directeur heeft
afgekocht.

ROME/HEERLEN - De succes-
sen van Feyenoord kennen geen
grenzen meer. Elke week for-
meert de Italiaanse sportkrant
La Gazzetta dello Sport een Eu-
ropees elftal naar aanleidingvan
de verrichtingen in de competi-
ties buiten Italië. Deze week
Werd Feyenoorder John Metgod
als verdedigende middenvelder
opgesteld in het papieren team
Wegens zijn prestaties tegen Tot-
tenham Hotspur en Ajax. Ronald
Koeman werd ook uitverkozen.
Dit naar aanleiding van zijn Bar-
celona-treffer tegen Real Madrid.

Uitverkocht
Umbrië is een van de weinige
Provincies in Italië, die versto-
ken zijn van topvoetbal. De bes-
te twee clubs komen uit in de
derde divisie. Ternana en Peru-
gia doen het dit seizoen boven
verwachting goed en nemen de
bovenste twee plaatsen in. Zon-
dag vierde deregio het voorlopi-
ge hoogtepunt in de voetbalroes.
De onderlinge derby was weken-
lang uitverkocht: 27.000 toe-
schouwers. Dat zijn er meer dan

buurs vice-voorzitter Jan Ried-
stra had slechts een oriënterend
karakter. Pas komende vrijdag
neemt Cambuur opnieuw con-
tact met de huidige trainer van
Dinamo Boekarest op.

Haaf om zijn biezen te pakken.
Twee jaar geleden al zou hij worden -
gekozen tot de hoogste baas van het "
machtigste damorgaan, maar door
een heuse Russische coup ging dat
op het laatste moment niet door.

De Nederlandse Dambond (KNDB)'
stelde vervolgens onder aanvoering
van bondsvoorzitter Anton Schota-
nus alles in het werk om Ten Haaf
alsnog in het zadel te krijgen' ten
koste van de toenmalige presiden:
en dammaffioos Wadim Bairamov.

Toen dat uiteindelijk begin juli van
het vorige jaar lukte, ging Ten Haaf
voortvarend van start. Hij bracht or
de in de financiële en organisatori-
sche chaos binnen de werelddag-.. I
bond en oogsteveel waardering yao
zowel de Russische als Nederlandse
bestuurderen.

Twee weken geleden vergaderde de
KNDB en de FMJD over een nieu-
we WK-cycles en Ten Haaf liet'zich
daarbij niet onbetuigd met enkele
revolutionaire ideeën die de dam-
sport verder moet populariseren.

VoorKNDB-voorzitter Anton Scho-
tanus kwam het aftreden van Ten
Haaf als een donderslag bij heldere
hemel. „Dit is voor mij een totale
verrassing waar ik geen moment re-
kening mee heb gehouden. Na alle
moeite die wij als Nederlandse
Dambond hebben gedaan om Ten
Haaf op die positie te brengen, is
deze ontwikkeling moeilijk te verte-
ren".

Voor de Limburgse damwereld kan
het vertrek van Ten Haaf grote ge-
volgen hebben. Bèr ten Haaf was
namelijk een van de grote anima-
tors achter het WK Dammen in 1994
waarvoor Brunssum een van de be-
langrijkste kandidaten is. KNDB-
voorzitter Schotanus verwacht
daarentegen niet dat het vertrek
van zijn eens zo gekoesterde pion
de kandidaatstelling van Brunssum
zal aantasten.

van het bestuur van Cambuur in-
neemt, is duidelijk. Voorzitter
Jan Piet Stam schemert met nog
twee kandidaten en wil daarvan
slechts een met name noemen:
Theo de Jong, op dit moment
werkzaam by FC Zwolle. De
Jong ontkent dat Cambuur hem
heeft benaderd.

Dat Rinus Israël de meest promi-
nente plaats op het verlanglijstje

Israël uit het Roemeense Boeka-
rest, kort nadat hij door het be-
stuur van Cambuur-Leeuwarden
gisteravond was benaderd als
eventuele opvolger voor de naar
FC Twente vertrekkende Rob
Baan. Van toehappen was nog
geen sprake. Het telefonisch
contact tussen Israël en Cam-

Sallarelis heeft onder andere drie
miljoen dollar verdonkeremaand
die de club ontving voor de transfer
van de Hongaarse international
Lajs Detari. Olympiakos staat door
de hele affaire voor 33 miljoen dol-
lar in het rood.

LimburgsDagblad

Vijftig miljoen voor Milan-trio
We hopen dat we onze goede wil hebben getoond en alle drie bijtekenen' " AC Milan heeft ruim

vijftig miljoen gulden
over voor zijn
Nederlanders, v.l.n.r.
Rijkaard, Van Basten
en Gullit. Foto: AP

Fortuna oefent
in Maasbracht

SITTARD - Fortuna Sittard oefent
vanavond om 19.30 uur in sportpark
Mortelskoel in Maasbracht tegen de
gelijknamige vierdeklasser. De ere^
divisieclub verschijnt in de sterkste
opstelling. De wedstrijd wordt ge-
speeld met het oog op de belangrij:
ke uitwedstrijd van de Fortunezen
komende zondag tegen FC Den*
Haag.

- Ella Adriaanse, de zaakwaarneemster van
let Hollandse trio van AC Milan, heeft na een onderhoud
'an drie uur de aanbiedingen van de roodzwarte club op

om de contracten van de drie spelers te verlengen.

sport
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OPEN DAG K>
De opleidingen
BAKKERS en i^^V
SLAGERS &

organiseren samen een
OPEN DAG

op maandag 16 maart 1992
van 14.00 tot 20.00 uur

U bent van harte welkom.

/^JT% 9QO Opleiding
B^"^^-w voor de vleessectorW **&V^/Vi f^ STREEKSCHOOL VOOR

jF.—/y\ „ >■* J BEROEPSBEGELEIDENDPVX^,^^ ONDERWIJS HEERLEN
jr i-^^ Adres: Voskuilenweg 127, Heerlen

-" Tel. 045-712368 of 045-717184

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bij het
vinden van een oplossing voor alle

vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, XTCf*2600 AJ Dellt. !N«jk3

OP STRAAT
ZOENEN IS
IN CHINA
OM HET

WERKKAMP
VRAGEN.

GIRO 454Q00

é
AMNESTY

INTERNATIONAL

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 31 van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat bij
besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 27 februari
1992 onder een aantal voorschriften vergunning is

verleend ingevolgde de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren aan de gemeente Nuth voor het
lozen van overstortwater, afkomstig van de kern
Arensgenhout, op de waterlossing genaamd de
Kattebeek te Nuth; (ingeschreven onder nummer
V9l-143). De beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 12 maart
1992 tot en met 13 april 1992 ter inzage en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap,

Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot

1 6.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Nuth, De
Weverplein I te Nuth gedurende de kantooruren
van 09.00 uur tot 12.00 uur en bovendien iedere
donderdag van 14.00 uur tot 1 9.00 uur.
Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot het
einde van de beroepstermijn beroep open bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad
van State voor: a. de aanvrager; b. de betrokken
adviseurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de

"Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren
hebben ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
die aantoont «iat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest overeenkomstig artikel 20, 21 en 22,
tweede lid of 28, eerste lid, onder c van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen. De beschikking wordt na afloop van de
beroepstermijn van kracht. Gedurende de be-
roepstermijn kan tegen de beschikking beroep
worden ingesteld bij ac Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State. Het beroep-
schrift - dat geen schorsende werking heeft - dient in
tweevoud ingesteld te worden bij de Afdeling voor
de geschillen van bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN DEN HAAG.
Voorts kan tot het einde van de beroepstermijn, met
toepassing van artikel 107 van de Wet op de Raad
van State, een verzoek tot schorsing van de
beschikking «lan wel tot het treffen van een
voorlopige voorziening worden gedaan bij de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State, Kneuterdijk 22, 2514
EN DEN HAAG. De beschikking wordt alsdan niet
van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

■ Roermond, 11 maart 1 992.
Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

..
Bekendmaking

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 24, tweede lid, onder
c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat het voornemens is om op de aanvraag
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van de gemeente Gulpen voor
het lozen van overstortwater afkomstig van het
rioleringsgebied Etenaken, op de Geul te Gulpen;
(ingeschreven onder nummer V9I-I08), positief te
beschikken onder een aantal voorschriften. De
ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en andere
ter zake zijnde stukken liggen vanaf 12 maart 1992
tot en met 25 maart 1992 ter inzage en wel: -op het
kantoor van genoemd zuiveringschap, Kapelaan
Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen van 09.00
uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur
(afdeling Vergunningen); - ten gemeentehuize van de
gemeente Gulpen, Kiebeukel 30 te Gulpen
gedurende de kantooruren van 09.00 uur tot 12.00
uur en bovendien in h«n gemeenschapshuis Timpaan,
Rosstraat t te Gulpen elke dinsdagavond van 19.30
uur tot 22.30 uur, alsmede tijdens de kantooruren
na bovengenoemde datum op het kantoor van
genoemd zuiveringschap en het gemeentehuis van de
gemeente Gulpen tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden Ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag. De aanvrager, alsmede
degenen die bezwaren hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van
de ontwerp-beschikking. Degene die een
b-szwaarschrift indient kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg,
Postbus 314, 6040 AH ROERMOND.
Roermond, 11 maart 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

Belangrijk bericht voor
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Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 12 en 29, eerste lid
van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat bij hem is ingekomen een aanvraag
(ingeschreven onder nummer V9I-I7) om
vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van het Academisch Ziekenhuis
te Maastricht, Prof. Debeyelaan 25 te Maastricht
voor het lozen van bedrijfsafvalwater, huishoudelijk
afvalwater, koelwater en hemelwater via de
gemeentelijke riolering en de rioolwater-
zuiveringsinstallatie (rwzi) Maastricht-Heugem op
oppervlaktewater. Dat zij voornemens zijn om op de
aanvraag positief te beschikken onder een aantal
voorschriften. De ontwerp-beschikking, alsmede de
aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen
vanaf 12 maart 1992 tot en met 13 april 1992 ter
inzage en wel: - op het kantoor van genoemd
zuiveringschap, Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond
op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van
14.00 uur tot 16.00 uur (afdeling Vergunningen);- ten gemeentehuize van de gemeente Maastricht,

Stadhuisstraat 5 te Maastricht (stadskantoor I,
begane grond) gedurende de kantooruren van 09.00
uur tot 16.00 uur en bovendien elke donderdag tot
19.00 uur. Bovendien liggen alle ter zake zijnde
stukken ter inzage tijdens de kantooruren na
bovengenoemde datum op het kantoor van genoemd
zuiveringschap en de hierboven genoemde
gemeentesecretarie tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag. Indien daarom
telefonisch wordt verzocht (afdeling Vergunningen,
telefoon 04750-94349), kunnen tot één week voor
bovengenoemde datum mondeling bezwaren
worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid
wordt gegeven tot een gedachten-wisseling over de
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en
de overige aanwezigen. De aanvrager, alsmede
degenen die bezwaren hebben ingebracht naar
aanleiding van de aanvraag en een ieder die aantoont
dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding van
de ontwerp-beschikking. Degene die een
bezwaarschrift indient kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap Limburg,
Postbus 314, 6040 AH ROERMOND.
Roermond, 11 maart 1992.

Het Dagelijks Bestuur vnd.

Zuiveringschap Limburg

U HEEFT ONS EVEN MOETEN MISSEN, MAAR NU IS HET ZOVER...

Heropening M^K^^HVanja Herenkleding f*Ê^^jËU
Na een intensieve verbouwing gaan de deuren van HÉËM

Vanja Herenkleding vanaf woensdag 1 1 maart weer voor u I^sallj VJ i
open. Het resultaat is op zn zachtst gezegd 'buitengewoon. ff -II mAOnze zaak is danig uitgebreid en we kunnen u met trots een ■üfclim ■
nog grotere kollektie presenteren. Het is sneu voor de mannen >^^fl

die een standaardmaat hebben, want de nieuwe sfeervolle
omgeving maakt een bezoek aan onze zaak tot een

aangenaam uitstapje.

U bent bij deze uitgenodigd door alle medewerkers om een
kijkje te komen nemen. Het vernieuwde pand en de nieuwe K. V

kollektie 'Exclusieve maten' maken een bezoek Ét^,»^
ruimschoots de moeite waard.

m "msÊmÊÊmÊSÊÊÊm^^^^^JJÊÊÊÊÊÊJÊJÊÊÊÊIÊKÊ^KÊÊÊÊÊÊKÊÊKÊJU

vania
HERENKLEDING■ VtN

Venlosewegó 6041 BK Roermond Telefoon 04750-33108
I Voldoendeparkeerplaats in de buurt I 's Maandags gesloten I Donderdags koopavond

„ >

Harlekijn's Dabyland
f Maar liefst meer dan 1.000vierkante meter boordevol met: functionele baby- en meegroeikamers,
J aparte kinderwagens, boxen, kinderstoelen e.d. Allerliefste babykleding t/m maat 92. Ruime keuze in l
/ positiekleding, cadeau-artikeltjes en noem maar op.

Deze kinderstoel is gespoten in felle, heldere m .'^[Vo) Wl^L?*\ "^ii^Wkleuren: rood, wit of blauw. Materiaal: veilig rond _ ■*- ~~ i »*X^fêks^^si&^A —,
buisframe, dus onverwoestbaar, zowel kinderstoel / 3̂!'T»**«.r«^~ '^SZS&zz*^ v^^^3l^~~-~^C~~^>X
nü mcl. stoelverkleiner jpa T**^l^^^ffifj,,^^^u Mss^k^** JavT^^^| 3^/," Y^m^gé&^m Solide en compact opvouwbaar x^T
HMHIHHBHMiH IR I (I WEEK-END BEDJE

-—-■II ii -—j-, . " -^—-Ji' ;Jt*H >' met rondom geweven venster en veiligheidsframe,
ÏP^vfn 11 Rssill W -stii^^iT**s».-! I* div.kleuren, inkl. matrasJQJ JD! fl M^ van 179,v00r IOQ QK

-■x»*^. -'Uljnnnnrn l l WlÊxmr %■■ ■f-'^^^m HraanriorTion on uuacHaroL, I j^^*— U-*JU||Mill Wëk■#'''■'■■'-* * <■ uitaayiiciiicii en Wdouaio

f*i^^ \ Me,draa9bandenenECEk^merk

*!*'s:' : ■ -■■■■■ "" I * -■■"' ■■■■■■-■-■■■ :--■■■■ .v.....:......-----^-aiimiH **\«^ W A^^/ -*^flfl ' ' ' ' ' ! ' ' "" ' ''
KOUVenderStraat 141 fvTTTi Openingstijden: 's maandags van 13.00 tot 18.00 uur
HopnqhrnPk IX VA BONNEN BB dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 18.00uurnut-JMbUroe*. W&M «Dvirt zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur
Tel. 045-221263 "W,¥B* Donderdagskoopavond
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DOEMEEMETKRUIS + MUNT. fTTITEf
SPEEL MEE MET

lfcl,i ,H
JE FAVORIETE NEDERLANDER! [ + ]

BELO6-300400. LfJIJ^L J
KOSTEN F. 1,- PER MINUUT TGV. 125 JAAR NED. RODE KRUIS [l_ ■uil MÉa««adßwjLJM«J|
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heel erge dingen gebeurd. Gerard
Bakker roept bij mij emoties op, die
ik niet meer kan onderdrukken. Er
lag een afspraak dat Bakker zich
niet meer zou vertonen op toer-
nooien waar ik speelde. Het was
voor mij een enorme schok om hem
daar toch aan te treffen."

e 30-jarige Amsterdamse tafelten-
j**ster vluchtte afgelopen weekein-e uit de Groningse sporthal na het
Jerzien met haar oud-coach. „Ik
*ö weggegaan omdat ik het niet

Als ik in die sporthal was««bleven, waren er misschien wel

Toekomstronde
in ere hersteld

Bemiddeling
De Nederlandse Sportfederatie gaat
bemiddelen in .het conflict tussen
Bettine Vriesekoop en Gerard Bak-
ker. Johan van der Haar, hoofd van
de afdeling individuele sportbege-
leiding van de NSF, neemt deze
week contact op met beide partijen.
Dit op verzoek van bondscoach Jan
Vlieg van de tafeltennisbond. „Zelf
kunnen wij er niets aan doen. Het is
een menselyk drama waar wij geen
oplossing voor hebben."

JfcERLEN/PARIJS - De Société
Tour de France organiseert dit

?* van 8 tot 18 september voor het
F*st Sinds 1986 weer de Tour de, j^venir. De Toekomstronde diende* plaats te maken voor de EG-J^de. Omdat de Europese Ge-
r^enschap de gelijknamige etappe-
°ers niet meer wenste te sponso-

"p. besloot de Tourdirectie de
K^komstronde in ere te herstellen.
J?Tour de I'Avenir werd in 1961 -*Jftnaar Guido de Rosso - voor de
j*rste keer verreden. Van de Neder-/j^ders schreven Joop Zoetemelk
J* Fedor den Hertog de Franse

op hun naam.
sport in cijfers

TENNIS
ATP-lijst, mannen: 1.Courier 3585 pun-
ten, 2. Edberg 3552, 3. Becker 2738, 4.
Sampras 2580. 5. Stich 2499, 6. Forget
1882, 7. Ivanisevic 1858, 8. Lendl 1703,
9. Chang 1674, 10. Korda 1660. 11. Emi-
lio Sanchez 1611. 12. Bruguera 1546, 13.
Novaeek 1519, 14. Agassi 1511, 15.
Wheaton 1506, 27. Krajicek 1059, 35.
Haarhuis 889, 41. Siemerink 772, 62.
Schapers 544, 88. Koevermans 387, 94.
Eltingh 376.

echter nog niet duidelijk. Tijden of
klasseringen in de Friese ploegén-
wedstrijd zijn doorgaans geen
graadmeter voor de werkelijke in-
houd van een ploeg, die in Barcelo-
na nog eens onder totaal andere
omstandigheden moet presteren.

GLASGOW - Glasgow Rangers
heeft de onderhandelingen met
Inter Milan geopend over de
transfer van Lothar Matthaus.
David Murray, voorzitter van de
ryke Schotse club, heeft dit be-
kend gemaakt. De 30-jarige in-
ternational van Duitsland over-
weegt een vertrek uit Milaan. De
prestaties van Inter zijn dit sei-
zoen tegenvallend.

Glasgow Rangers
wil Matthaus

Vier jaar geleden zette Bettine Vrie-
sekoop na haar teleurstellende ze-
vende plaats tijdens de Olympische
Spelen van Seoel een streep onder
de samenwerking met Gerard Bak-
ker. „We waren op elkaar uitgeke-
ken," verklaarde Vriesekoop toen.
Wat zich daadwerkelijk tussen het
tweetal had afgespeeld, hield ze
angstvallig voor zich, maar in de ta-
feltenniswereld gonsde het van de
geruchten over 'geestelijke incest'
die Bakker op Vriesekoop zou heb-
ben gepleegd.

Olympisch vuur wakkert
aan bij wieleramateurs

Bondscoach Piet Kuijs hoopt in Barcelona op de grote ommekeer

De nationale selectie voor 1992: Leon van
Bon, Michael Boogerd. Jan Boven, Rob
Compas, Erik Dekker, Hans van Dijk, Ri-
chard Groenendaal, Steven de Jongh, Ge-
rard Kernper, Pelle Kil, Koos Moerenhout,
Rob Reinerink, Roger Smeets, Niels van
der Steen, Anton Tak, Marcel Vegt en Bart
Voskamp.

Zware nederlaag
MVV-reserves

Parijs-Nice derde etappe Nevers-Roan-
ne : 1. Cipollini 176 km in 4.30.02 (gem:
39,106km/u), 2. Capiot, 3. Zanoli, 4. Baf-
fi. 5. Museeuw, 6. Veenstra, 7. Fidanza,
8. Moncassin , 9. Adri van der Poel, 10.
Boucanville, 11. Colotti, 12. Bouvatier,
13. Jolidon, 14. Verschueren, 15. Ver-
donk, 16. Solleveld, 17. Desbiens, 18.
Nijdam, 19. Cenghialta, 20. Heulot, Ne-
derlanders: 23.Lammerts, 30. Pieters,
40. Mulders, 46. Jac. van der Poel, 51.
Hoffman,'s3. Poels, 77. DeVries, 80.
Mare Siemons, 90. Schurer allen z.t. als
Cipollini, 135. en laatste Delphis 9.52.
Opgave: Dernies, Eyk uit strijd geno-
men.

WIELRENNEN

Klassement: 1. Rominger 8.43.07, 2. In-
durain 0.04, 3. Montoya 0.06, 4. Cipollini
0.07, 5. Colotti 0.08, 6. Bemard z.t., 7.
Marie 0.09, 8. Lance 0.10, 9. Gölz 0.12,10.
Manin 0.13, 11. Mottet z.t.. 12. Museeuw
0.14, 13. Bauer z.t., 14. Kindberg 0.15,15.
Moncassin 0.16, 16.Andreu 0.17, 17. Mo-
reau 0.18, 18. De Vries z.t.. 19. Fidanza
0.19, 20. Capiot zt., Nederlanders: 27.
Solleveld 0.21, 30. Veenstra 0.22, 39.
Schurer 0.25, 79. Hoffman 0.36, 82. Pie-
ters 0.38, 84. Adri van der Poel 0.39, 86.
Lammerts 0.40. 87. Zanoli z.t, 95. Poels
0.46, 100. Mulders 0.48, 120. Mare Sie-
mons 1.04, 122. Jac. van der Poel 1.08,
128. Nijdam 2.10, 134. en laatste Delphis
11.40.

Vriesekoop associeerde Bakker met
onderdrukking. Het weerzien na
vier jaar met 'de man die vond dat
je emoties niet mocht tonen', ver-
oorzaakte bij haar tydens de Top
Twaalf zon ernstige shocktoestand,
dat ze de zaal uitrende en de trein
naar Amsterdam pakte.

LUNTEREN - Een beperkt bud-
get, een grotere wielerselectie dan
ooit, de Olympische Spelen als
graadmeter. Piet Kuijs weet wat
hem dit seizoente doen staat: resul-
taat behalen in Barcelona. De ama-
teurs hebben de afgelopen jaren
weinig tot niets gepresteerd. In Bar-
celona moet de ommekeer volgen.
Met een ploeg tijdrijders en, als het
even kan, drie individuele renners
in de wegwedstrijd.

Kuijs kent de beperkingen van zyn
werk. Aan de kritiek op de magere
prestaties stoort hij zich niet meer.

De Brabander presenteerde giste-
ren zijn nationale selectie van ze-
ventien renners voor het Olympi-
sche jaar. In de groep zitten er twee
die - ziekte en ongevallen daargela-
ten - zeker in Barcelona van de par-
tij zullen zijn. Bart Voskamp en
Pelle Kil zullen bij vormbehoud
deel uitmaken van de ploeg, die in
de Catalaanse hoofdstad in detijdrit
over 100 kilometer jacht gaat maken
op een Olympische medaille.

De formatie kwalificeerde zich vo-
rig jaar bij de WK in Stuttgart (vijf-
de plaats) voor de Spelen. De basis

voor Barcelona staat vast. Naast Kil
en Voskamp komen ook Jaap ten
Kortenaar en John den Braber, die
uitkomen voor gesponsorde ama-
teurformaties, , aan de start. Kil
neemt de plaats in van JansKoerts,
die naar de profs vertrok. Gerard
Kernper en Koos Moerenhout krij-
gen in de voorbereiding de moge-
lijkheid hun kwaliteiten in het spe-
cialistenwerk aan te tonen.

Beslissend over uitzending is de
tijdrit begin juli in Kollum. Daar
moeten devier basisrijders vormbe-
houd tonen. Op welke manier is

Vat.*,i de Limburgers presteerden
/^Tie Steevéns (twee keer tweede
JJ evenzovele keren winnaarvan de?°ene trui) en Math Pustjens (4e en
i^naar van het bergklassement)
jl * best in de Tour de I'Avenir. OpK erelijst staan ook de namen van
htt-ondi, Le Mond, Mottet en Indu-
Kl^ als winnaars vermeld.

29e uitgave van de Tour de IA
F-B-ir start 8 september in Rennes
? eindigt 18 september in Nantes.
'et is een zogenaamde open ronde,
J'Mrin alleen nationale amateur-
Woegen en pro fteams met renners

* 25 jaar toegelaten worden.

Legrand
re Nederlandse profwielrenner Mi-
r*el Legrand heeft op de valreep
P°6 een sponsor gevonden. De Am-
{^""dammer, die vorig jaar de kleu-
fn verdedigde van Panasonic,
ï^eg onderdak bij de Belgische
f'oeg Assur. Gelijktijdig met Mi-
Fiel Legrand kregen ook de mer-
S°ze profs Dirk Heirwegh, Pascal
S'aut, Edwin Bafcop en Ronny
F**Uwels een contract aangeboden
L*ft chef d'equipe Paul Debaere-
i^ecker. Jan Bogaert is kopman
j 'ft het Assur-team.

De Nederlandse Sportfederatie
heeft reeds eerder, in 1990, een be-
middelenderol in de zaak gespeeld.
Er werd toen een deal gesloten
waarin enerzyds Vriesekoop zich
niet publiekelijk zou uitlaten over
haar gemeenschappelijke verleden
met Gerard Bakker en anderzijds
de trainer zich niet meer zou verto-nen op toernooien waar Vriesekoop
speelde.

Dat weet Kuijs ook. „Geld voor
hoogtestages of lange trainingskam-
pen is er domweg niet. Van het
budget van 117.000 gulden heb ik
iets meer dan40.000 gulden kunnen
reserveren voor de tijdritploeg. In
landen als Italië en Spanje wordt er
met tonnen gewerkt", gaf de bonds-
coach in Lunteren het onderscheid
aan.

Over de individuele wegwedstrijd
heeft Kuijs een minder duidelijk
beeld. Waarschijnlijk zijn de ronden
van Nedersaksen en Oostenryk be-
slissend voor een toelating tot het
Olympische circuit. Erik Dekker
lijkt zijn belangrijkste troef, on-
danks zijn teleurstellende optreden
bij de WK. Voor de overige twee
plaatsen dient de rest van de selec-
tie zich in het zweet te werken.

Sorento. Ronde van Campanië: 1. Davi-
de Cassani 217 km in 6.08.54 uur, 2. Bal-
lerini, 3. Fondriest, 4. J.C. Leclerq, 5
Zanini, 6. Schur, 7. Gusmeroh, 8
Spruch, 9. Ekimov, 10. Imboden.

MVV 2-VW 2 l-« (1-3). 1. De Graef 0-1; 5.
Lanckhor 1-1; 19. De Graef 1-2; 27. Theelen
1-3; 60. Minten 1-4; 75. De Graef 1-5; 85.
Minten 1-6.

sport kort

" VOETBAL - Hetjongensteam
Onder 16 jaar van de Afdeling
Limburg verloor in Roermond
*ftet 1-0 van Gelderland in een
Wedstrijd voor de voorrondenvan het Nederlands kampioen-
Schap.

Olmo dood
£? Milaan is oud-wielerkampioen
■^Uiseppe Olmo op 91-jarige leeftijd
Pverleden. Olmo won twee keer Mi-
C^-Sanremo (1935 en 1936), werdj^Jnpioenvan Italië en was wereld-PUrrecordhouder met 45,090 kilo-
Peter. Hij doorbrak daarmee als
f^ste renner in de geschiedenis de
r^ap van 45kilometer. Na zijn actie-
ujj wielerloopbaan werd Guisepper^o directeur/eigenaarvan een rij-v*elfabriek.

trainerscarrousel

Locarno, Giro del Lago Maggiore: 1.
Thomas Wegmüller 162 km in 3.28.67
uur, 2. op 6 sec. Betschart. 3. op 20 sec
Solimene, 4. op 23 Wyder, 5. op 30
Glaus.

Ronde van Murcia: eerste etappe, Moli-
na de Segura-Molina de Segura: 1. Van
Poppel 177 km 4.47.09, 2. Abdoesjapa-
rov, 3. Gutierrez, 4. Planckaert, 5. Qon-
zalez. 6. Ludwig, 7. Rodriguez, 8. Olano,
9. Neves, 10. Gröne, 11. Hermans, 14.
Verhoeven en de rest peloton z.t. als
Van Poppel.

MAASTRICHT - De MW-reserves
hebben in eigen huis een zware 6-1
nederlaag geleden tegen VW 2. De
Venlonaren legden een grotere
agressiviteit aan de dag en waren
veel feller in de duels. De thuisclub
kon geen enkele vat op het Venlose
spel krijgen. De gevaarlijke VW-
voorhoede met Theelen, Gerestein
en De Graef wist bovendien de ge-
creëerde kansen te benutten.

Knokke, profkoers: 1. Lorenzo Lapage
150 km in 3.29; 2. Peter Schoovaerts; 3.
Danny Neskens; 12. Henk Woltman; 22.
Cees Hopmans.

WAALWIJK - Met het 0-0 gelijk-
spel tegen RKC hebben d* Roda-
reserves te weinig gekregen. Alleen
in het eerste kwartier mocht de
thuisploeg het spel bepalen. Daarna
was het alles Roda JC wat de klok
sloeg. Het team faalde echter schro-
melijk bij de afwerking van de kan-
sen. Zowel Stefan Janssen als ook
Aja Wilson wisten geenraad met de
mogelijkheden.

Ter Apel Klooster-toernooi. Tweede
ronde: Sosonko - Christiansen 1/2-1/2,
Episjin - Van der Sterren 1-0, Vaganjan

SCHAKEN

- Adams 1-0.
Stand na twee ronden: 1. Christiansen
en Vaganjan 1 1/2 punt, 3. Sosonko.
Episjin en Adams 1, 6. Van der Sterren
0.SITTARD - Het duel tussen de re-

serveteams van Fortuna Sittard en
Vitesse werd uitgesteld. Door griep
en blessures kon Fortuna geen vol-
waardig team op de tóeen brengen.

DAMMEN
Parthenay EK dammen, mannen, veer-
tiende ronde: Borghetti - Marek .1-1,
Jansen - Foerman 1-1,Hubner - Wigman
1-1, Koyfman - Issalene 1-1.Van der Zee- Schwarzman 2-0, Meyer - Boezinski
1-1, Machado - Chmiel 0-2, Vandeberg -
Ribakov 0-2, Clerc - Cordier 2-0, Uhlig -
Valneris 0-2. Stand: 1. Jansen, Valneris
22 punten, 3. Clerc, Koyfman 21, 5.
Foerman 20, 6. Boezinski, Van der Zee
19, 8. Schwarzman 17, 9. Meyer. Riba-
kov 16, 11. Chmiel 15, 12. Hubner 12.13.
Borghetti. Cordier en Wigman 11, 16. Is-
salene. Vandeberg 9, 18. Machado, Ma-
rek en Uhlig 3.

VOETBAL
Bochum Kwalificatie EK/Olympische
Spelen, kwartfinales: Duitsland - Schot-
land 1-1 (1-1). 31. Creany 0-1, 39. Schma-
ler 1-1. Scheidsrechter: Pezella (Ita).
Toeschouwers: 6.000.

res.divisie c
MW2-VW2 1- 6
Den Bosch 2-PSV 2 0- 1
RKC 2-Roda JC 2 0- 0
RBC 2-Helmond Sp. 2 2- 2
Eindhoven 2-TOP 2 ï- 4

PSV 2 16 12 4 028 39-11
Vitesse 2 16 10 6 0 26 42-17
Fort. Sittard 2 17 11 3 325 51-14
RodaJC2 15 10 3 223 33-18
RKC 2 16 8 3 5 19 41-35
MW2 19 5 7 7 17 40-39
VW2 16 6 2 8 14 26-26
TOP 2 18 4 6 8 14 25-36
RBC 2 18 4 6 8 14 26-45
Willem 11 2 17 5 3 9 13 19-28
Eindhoven 2 19 3 4 12 10 25-43
Den Bosch 2 17 4 1 12 9 16-48
Helmond Sp. 2 14 2 2 10 6 18-41

Programma:donderdag 12 maart 19.30
uur:
VVV 2 -Helmond Sp. 2
PSV 2-Roda JC 2
RKC 2 -Vitesse 2
RBC 2 -Willem 11 2

{^"ERLEN - Met ingang van het?*euWe seizoen neemt trainer
kftops afdelings-eersteklasser SV,^§ge onder zyn hoede.

- Rob Vullers wordt ko-
?}eftd seizoen trainer van vierde-lasser Roggel. Hij volgt Jan Men-
Uen op. Vullers, die dit seizoen geenijub heeft, was eerder werkzaam by
'■"ftdse Boys en RKVB.

Als operator kon L. in de computer-
bus langs de diverse renbanen de
uitslagenlijsten bijstellen door met
gegevens in het systeem te schui-
ven. Hij stelde zyn weddende hand-
langers van zijn verrichtingen op de
hoogte met behulp van onopvallen-
de handgebaren. De wedders wij-
zigden zonodig hun met potlood
ingevulde tickets, waarmee het ver-
volgens aan de kassa altijd prys
was.

De vier wedders werden allen ver-
oordeeld tot een celstraf van zes
maanden voorwaardelijk, alsmede
een boete van 25.000 gulden. Twee
verdachten kregen de helft van de
boete voorwaardelijk opgelegd. Te-
gen het viertal waren gevangenis-
straffen geëist die varieerden van
zes tot vijftien maanden.

nadat het openbaar ministerie in
eerste instantie niet-ontvankelijk
werd verklaard en de zaak in hoger
beroep werd terugverwezen naar de
rechtbank.

" Jean-Paul van Poppel geeft de meute na een bijtende eind-
sprint het nakijken. . Foto: EPA

Van Poppel rapper
dan Abdoesjaparov

BILJARTEN
Rotterdam Briljant-toernooi, tweede
dag: groep A: Ceulemans - Van Crom-
voirt 50-49 (37/1,351-1,324), Van Crom-
voirt - Weijenburg 50-47 (48/1,041-0,979),
Ceulemans - Blomdahl (Zwe) 50-38 (20/
2,500-1,900). Eindstand: 1. Ceulemans
3-6, 2. Blomdahl 3-4, 3. Van Cromvoirt
3-2, 4. Weijenburg 3-0. groep B: Jaspers- Burgman 50-50 (41/1,219-1,219), Burg-
man - Van Bracht (Ned) 50-38 (35/
1,428-1,085), Jaspers - Stroobants (Bel)
50-43 (38/1,315-1,131). Eindstand: 1.
Burgman 3-5. 2. Van Bracht 3-4, 3. Jas-
pers 3-3, 4. Stroobants 3-0. Halve ftaa-
les: Burgman - Blomdahl. Ceulemans -Van Bracht.

HEERLEN - Uitbetalingen toto: eerste
prijs: 26 winnaars, 743,40, tweede prijs: 557
winnaars, 22,30, derde prijs: 4782 winnaars,
6,70. Cijferspel: 6 cijfers goed: geen win-
naars, 5 cijfers goed: 3 winnaars, 4 cijfers
goed: 20 winnaars, 3 cijfers goed: 261 win-
naars, 2 cijfers goed: 2371 winnaars.

Tegen L. was twee jaar cel geëist.
Naast de boete legde de rechtbank
hem een voorwaardelijke vrijheids-
straf van zes maanden op. Het colle-
ge hield bij de strafbepaling reke-
ning met het feit dat de zaak een
uiterst traag verloop heeft gekend,

- De recht-
in Amsterdam heeft de

P. L. uit Wateringen
tot een boete van

gulden. De man is
bevonden aan het

Verrichten van computermani-
Pülaties bij paardenkoersen irï
■Hilversum, Alkmaar, Noot-dorp en Wassenaar. Volgens
"e rechtbank had L. de leiding

Il °Ver een groep van vijf, dieV;*naf 1983 tot aan hun arresta-

tic in juni 1987 de Stichting
Totalisator Nederland (Lad-
broke) voor ongeveer twee
miljoen gulden heeft opge-
licht.

Twee ton boete
wegens fraude bij
paardenkoersen

„Een mooie overwinning," zei Van
Poppel, „zeker nadat ik de Sici-
liaanse Wielerweek door een ver-
koudheid al na de eerste dag had
moeten verlaten." De Ronde van
Murcia belooft een sprintersfestival
te worden. In totaal zijn er vijf vlak-
ke ritten. De eindwinnaar komt
wellicht uit de enige individuele
tijdrit.

MOLINA DE SEGURA - Jean-
Paul van Poppel heeft in de eerste
etappe van de Ronde van Murcia
Dsjamolidin Abdoesjaparov verslaT
gen. Het was de derde overwinning
in het seizoen voor de Nederlander
na de Ronde van de Midi-Pyre-
neeën en de slotetappe van deRon-
de van de Middellandse Zee.
In Molina de Segura kwam het na
een tamme rit over 179 kilometer
over vlakke wegen tot een 'konink-
lijke' sprint. Naast de groene-trui-
winnaar uit de laatste Tour de
Eranee versloeg Van Poppel ook de

Sparyaard Alfonso Gutierrez, de
Belg Jo Planckaert, de Spanjaard
Salvador Gonzalez en de Duitser
OlafLudwig.

Van onze correspondent
EDDY BUDE

Handbaldagen
van oud op nieuw
GELEEN - De vijfde editie van
de Limburgse Handbaldagen zal
van 31 december tot en met 3 ja-
nuari worden gehouden. Een
middagblok op oudejaarsdag en
een avondblok op nieuwjaarsdag
worden gevolgd door twee com-
plete wedstrijddagen. De finale
vindt plaats in de Geleeose
sporthal Glanerbrook. De poule-
wedstrijden zijn in Sittard en
Beek.- Bert van der Helm, de huidige

''übtrainer van Bettine Vriesekoop bij Tempo Team, laakt de
van haar oud-coach Gerard Bakker, die zich afgelo-

kn weekeinde tegen alle afspraken in vertoonde op het natio-
j|a*e Top Twaalf-toernooi in Groningen. „Ik begrijp niet wata**kker bezielde, toen hij in de hal verscheen. Had hij nooit

doen. Dat was duidelijk afgesproken. Ik kan in deze
*ttaire alleen maar onomwonden partij kiezen voor Bettine."

# Bettine
Vriesekoop: ,JSakker
handelde tegen de
afspraken".

Foto:
SOENAR CHAMID

'Bakker had nooit in de zaal mogen verschijnen'

Steun voor Bettine Vriesekoop
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Operatie golfer
Van der Velde
DEN HAAG - Chris van der
Velde ondergaat morgen in het
Bronovo-ziekenhuis te Den Haag
een operatie aan zijn amandelen.
Nederlands beste golfer zal daar-
door vijf weken op non-actief
staan. In de derdeweek van april
maakte hij in het Cannes Open
zijn rentree op de Europese
Tour. Van der Velde wordt ai ve-
le jaren op gezette tijden ge-
plaagd door ontstoken amande-
len. Vorig seizoenkreeg hij reeds
het advies ze te laten knippen.
De operatie ging niet door we-
gens een uitnodiging voor drie
toernooien in Australië, waar hy
zijn opmars begon. Dit jaar ver-
diende hij reeds 40.000 gulden.

Van onze sportredactie

lotto
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